
ខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ ក្មមវិធី អ ីអនកាតម ៉ូបាល 

សេចក្តសី ត្ើម 

សនេះ ជាខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ  ក្មមវធីិអ ីអនកាតម ៉ូបាល េ៉ូមសធវើការពិចារណាសោយប្រុងប្រយត័នម ននឹងសោក្អនក្ចារស់ ត្ើមសប្រើប្បាេ់ ។ 
សៅសពលដែលសោក្អនក្ច៉ូលសៅកាន ់ និងសប្រើប្បាេ់ក្មមវធីិសនេះ សោយច ចសលើពាក្យ “យល់ប្ពម” ស េះមាននយ័ថា សោក្អនក្បានយល់
ប្ពម និងអន វតតតាមខ្លមឹសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ ររេ់ ក្មមវធីិអ ីអនកាតម ៉ូបាល ។ ប្រេិនសរើសោក្អនក្មនិយល់ ឬ មនិចាេ់ោេ់អំពី 
ខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ សនេះ េ៉ូមសធវើការទ ំក្ទ់ំនងមក្កាន ់ធ គារឯក្សទេ អ ីអន (សខ្មរ៉ូឌា) ភអិីលេ ី សែើមបេី ំសេចក្តរីញ្ជា ក្ ់ និង
ពត័ម៌ានរដនែម តាមរយៈទ៉ូរេ័ពទសលខ្ ០២៣ ៩៨៨ ៥៥៥ ។ 

ខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ សនេះ ជាការប្ពមសប្ពៀងរវាងសោក្អនក្ និង ធ គារឯក្សទេ អ ីអន ស ើយវានឹងអន វតតសលើការសប្រើប្បាេ់ររេ់សោក្
អនក្សលើក្មមវធីិអ ីអនកាតម ៉ូបាល និង្លិត្ល និង សេវាក្មម   ដែល ត្ល់សោយអាជីវក្រ ឬ ដែគ៉ូរេ ការររេ់ ធ គារឯក្សទេ  
អ ីអន។ ប្រេិនសរើសោក្អនក្មនិយល់ប្ពមសគារពតាមលក្ខខ្ណ្ឌ  ដែលបានដចងសនេះសទ េ៉ូមក្ ំសប្រើ ឬរនតែំសណ្ើ រការសលើ្លិត្ល និង 
សេវាក្មមទងំសនេះ។ 

សោក្អនក្ប្តូវអាន យល់ប្ពម និងទទួលយក្ន៉ូវប្គរខ់្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ  ដែលមានសៅទីសនេះ និងពត័ម៌ានឯក្ជន ម នសពលដែល
សោក្អនក្សប្រើប្បាេ់ក្មមវធីិអ អីនកាតម ៉ូបាល។ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន េ៉ូម ត្ល់សោរល់ថា សពលដែលសោក្អនក្បានអានខ្លឹមសារ និង
លក្ខខ្ណ្ឌ  សោក្អនក្ប្តូវអានន៉ូវពត័ម៌ាន ដែលមានភ្ជា រក់្ន ងទំពរ័ស្េងៗ និងច៉ូលកានស់គ ទំពរ័ ដែលបានសោងសៅក្ន ងឯក្សារសនេះ 
សប្ពាេះអាចមានខ្លមឹសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ ប្តូវបានរដនែម ដែលនឹងប្តូវអន វតតសលើសោក្អនក្ ក្ន ង មជាអនក្សប្រើអ ីអនកាតម ៉ូបាល ។ 

ធ គារឯក្សទេ អ ីអន រក្ាេិទធិក្ន ងការដក្ដប្រខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ ទងំសនេះប្គរស់ពល សោយរញ្ច៉ូ លខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ សៅសលើ សគ
 ទំពរ័ ធ គារឯក្សទេ អ អីន សោយមនិចាបំាចជ់៉ូនែំណឹ្ងជាម ន។ សោក្អនក្ បានយល់ប្ពមថា នឹងពិនិតយន៉ូវរាល់ខ្លមឹសារ និង
លក្ខខ្ណ្ឌ  ដែលមានដចងជាសទៀងទត ់ស ើយសោក្អនក្ប្ពមទទួលយក្ការដក្ដប្រខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ   ដនក្មមវធីិ ក្ន ងកំ្ឡ ងសពល
សោក្អនក្សប្រើប្បាេ់។ 

១). និយមនយ័ 

 ធ គារឯក្សទេ អ អីន៖ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន (សខ្មរ៉ូឌា) ភអិីលេ ី។ 
 អ អីនកាត៖ ្លិត្លរណ័្ណ ឥណ្ទន ដែលសចញសោយ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន។ 
 មាច េ់អ អីនកាត៖ រ គគលដែលជាមាច េ់អ ីអនកាត។  
 គណ្នី៖ គណ្នីររេ់ក្មមវធីិ អ ីអនកាតម ៉ូបាល និង អ ីអនកាត សៅសប្កាមធ គារឯក្សទេ អ អីន។ 
 ក្មមវធីិ៖ ក្មមវធីិ អ ីអនកាតម ៉ូបាល សលើទ៉ូរេ័ពទសាម ត វ៉ូន។ 
 ដងៃសធវើការ៖ ចារពី់ដងៃចន័ទ រ ៉ូតែល់ដងៃេ ប្ក្ ពីសមា ង ៩ ប្ពឹក្ រ ៉ូតែល់សមា ង ៦ រសេៀល និងែក្សចញដងៃច ងេបាត  ៍ និងដងៃ

ឈរេ់ប្មាក្សាធារណ្ៈ។ 
 សេវាក្មមរសប្មើអតិងិជន៖ ជាប្ក្មុការងារ្តល់សេវាក្មម ដែលនឹងទទួលរនទ ក្ និងសធវើការសោេះប្សាយរញ្ជា   ររេ់សោក្

អនក្ទក្ទ់ងនឹងការសប្រើប្បាេ់សេវាក្មមអ ីអនកាតម ៉ូបាល។ 
 ក្ដប្មសេវា៖ ជាក្ដប្ម ដែលអាចប្តូវបានកាតយ់ក្សោយ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន និងដែលមានរញ្ជា ក្ក់្ន ងក្មមវធីិ  

អ ីអនកាតម ៉ូបាល។ 
 ពត័ម៌ាន៖ រាល់ពត័ម៌ានគណ្នី ដែលសោក្អនក្បាន ត្ល់ឲ្យ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន សោយរមួរញ្ច៉ូ លទងំពត័ម៌ានឯក្ជន 

ពត័ម៌ាន ិរញ្ញ វតែ  ឬពត័ម៌ានែដទសទៀត ទក្ទ់ងនឹងសោក្អនក្ ឬ អាជីវក្មមររេ់សោក្អនក្ រមួមានដតមនិក្ប្មតិប្តឹម
ពត័ម៌ាន ដែលទក្ទ់ងនឹងែំសណ្ើ រការទ៉ូទតប់្បាក្ ់ ការតមកល់ទ ក្ ឬលក្ខណ្ៈពិសេេស្េងសទៀតររេ់សេវាក្មម  
ធ គារឯក្សទេ អ ីអន។ សោក្អនក្ ប្តូវទទួលខ្ េប្តូវសោយខ្លួនផ្ទទ ល់េប្មារព់ត័ម៌ានររេ់សោក្អនក្សៅសពលដែល 



ធ គារឯក្សទេ អ ីអន សែើរតួ ទីជាចលក្រអក្មមក្ន ងការ ត្ល់ និងការ្េពវ្ាយពត័ម៌ានររេ់សោក្អនក្តាមប្រពន័ធ 
អនឡាញ។ 

 អាជីវក្រ៖ រ គគលដែល្តល់សេវាក្មម និង/ឬ លក្ទំ់និញ សោយសប្រើប្បាេ់សេវា អ ីអនកាតម ៉ូបាល់ សែើមបទីទួលការទ៉ូទត។់ 
 ្លិត្ល៖ រាល់្លិត្ល ទំនិញ ឫ សេវាក្មម ដែលអនក្ទិញសធវើការជាវ/ទិញ សោយសប្រើប្បាេ់សេវាក្មម 

អ ីអនកាតម ៉ូបាល។ 
 សលខ្េមាៃ ត៖់ សលខ្េមាៃ តទ់ងំ៤ខ្ទង ់ ដែលសោក្អនក្សប្រើប្បាេ់សែើមបចី៉ូលសៅកាន ់ និងសធវើប្រតិរតតិការក្ន ងក្មមវធីិ 

អ ីអនកាតម ៉ូបាល សលើទ៉ូរេ័ពទសាម ត វ៉ូនររេ់សោក្អនក្។  
 ពាក្យេមាៃ ត៖់ ការរមួបញ្ចូលនៃតួអក្សរ លលខ ៃិងៃិមតិតសញ្ញា ល្បើល ើមបបីង្ហា ញពីសិទ្ធិក្នុងការចូលពិៃិតយពត័ម៌ាន ៃិង 

គណៃី។ 
 របាយការណ៍វកិ្កយប្ត៖ របាយការណ៍្បចាំខខ ខ លធនាគារឯក្លទ្ស អីុអៃ លចញលៅឲ្យម្ចច ស់អីុអៃកាត លោយបង្ហា ញ

ៃូវ្បតិបតតិការថ្មីៗរបស់អនក្ល្បើ្ បាស់ ការទូ្ទាតអ់បបបរម្ច្បចាំខខ ៃិង ការទូ្ទាត់្ គបច់ាំៃួៃ។ របាយការណ៍   
វកិ្កយប្ត្តូវបាៃលចញជា្បចាំខខលៅលរៀងរាល់ចុងខខនៃវកិ្កយប្តវលិជុាំ។ 

 QR ក្៉ូែ៖ ជាសលខ្ស ល្ើយតររ ័េ ដែលមានពត័ម៌ានររេ់អាជីវក្រ និងសលខ្អតតេញ្ជញ ណ្ក្មមររេ់អាជីវក្រ និងអាចអាន
បានសោយទ៉ូរេ័ពទសាម ត វ៉ូនររេ់សោក្អនក្ សែើមបសីធវើការទ៉ូទតស់ៅឲ្យអាជីវក្រ។ 

 ប្រតិរតតកិារ៖ រាល់េក្មមភ្ជពោក្ប់្បាក្ ់ឬែក្ប្បាក្ ់ដែលបានសធវើសឡើងសោយអនក្សប្រើប្បាេ់ក្មមវធីិអ ីអនកាតម ៉ូបាល។ 
 សោក្អនក្៖ មាច េ់គណ្នី ឬ រ គគល ដែលបានច េះស ម្ េះគណ្នីក្ន ងក្មមវធីិអ អីនកាតម ៉ូបាល។ 

២). សតើអវសីៅជាអ អីនកាតម ៉ូបាល ? 

អ ីអនកាតម ៉ូបាល ជាក្មមវធីិេប្មារស់ាម ត វ៉ូន ឬទ៉ូរេ័ពទែដទសទៀត ដែលអៃុញ្ញា តឲ្យទញយក្ សែើមបឲី្យសោក្អនក្ជា មាច េ់អ ីអនកាត 
អាចសប្រើប្បាេ់ក្មមវធីិសនេះ េប្មារប់្គរប់្គងអ ីអនកាតររេ់ខ្លួន ឬសធវើការទ៉ូទតស់ប្កាមសាល ក្េញ្ជញ អ ីអនកាតជំនួេរណ័្ណ បាល េទិក្។ 

៣). អនក្មានេិទធសិប្រើប្បាេ់ 
 

 ប្តូវមានអាយ តិចរំ  ្ត ១៨ឆ្ន ។ំ 
 ប្តូវមានទ៉ូរេ័ពទ ដែលអាចែំសណ្ើ រការបានសលើប្រពន័ធប្រតិរតតិការ iOS ឬ Android ឬ ឧរក្រណ៍្ប្េសែៀងគាន ែដទសទៀត។ 
 ជាមាច េ់អ ីអនកាតសែើមដែលសៅមានេ ពលភ្ជព។ 

៤). ការហាមឃាត ់នងិសេវាក្មមដែលមាន 
 
សែើមបសីប្រើសេវាក្មម សោក្អនក្ប្តូវច េះស ម្ េះរសងកើតគណ្ន ី ។ សោក្អនក្ អាចប្គរប់្គងគណ្នីបានដតមយួរ  សណាណ េះ។ សេវាក្មមសនេះ 
េប្មារដ់តរ គគល ឬអាជីវក្រ ដែលអាចច េះក្ចិចេនាចងកាតពវក្ិចច្ ល៉ូវចារដ់តរ  សណាណ េះ។ សោយមនិទនគ់តិែល់ការសលើក្សឡើងខាង
សលើ សេវាក្មមនឹងមនិប្តូវបានអន ញ្ជញ តឲ្យសប្រើចំសពាេះរ គគលទងំឡាយណា ដែលធ គារឯក្សទេ អ អីន បានផ្ទា ក្មនិឲ្យសប្រើប្បាេ់
សេវាក្មមណាមយួ ឬ រ គគលមានហានភិយ័ឥណ្ទន ដែលមនិអាចឲ្យសប្រើប្បាេ់សេវាសនេះបាន ។ 
 
សោក្អនក្ ប្តូវបានអន ញ្ជញ តឲ្យសប្រើប្បាេ់ម ខ្ងារសៅក្ន ងក្មមវធិីអ ីអនកាតម ៉ូបាល ែ៉ូចខាងសប្កាម៖ 

 ច េះស ម្ េះរសងកើតគណ្ន ី
 សធវើការភ្ជា រអ់ ីអនកាត 
 ពិនិតយក្ប្មតិឥណ្ទន 
 ពិនិតយប្រតិរតតិការម នៗ  



 សរើក្ែំសណ្ើ រការអ ីអនកាត 
 ផ្ទា ក្ែំសណ្ើ រការ ឬ សរើក្ែំសណ្ើ រការអ ីអនកាតសឡើងវញិ 
 សមើលរបាយការណ៍្វកិ្កយរប្ត 
 ពិនិតយពនិទ េនេ ំ
 សធវើការទ៉ូទត ់ទិញទំនិញ និងសេវាក្មម 
 សធវើការសេនើេ ំរត៉ូរអាេយោា នវកិ្កយរប្ត 

សោក្អនក្ មនិប្តូវសប្រើប្បាេ់ក្មមវធិី ក្ន ងសគាលរណំ្ងែ៉ូចខាងសប្កាម៖ 

ក្). េក្មមភ្ជពខ្ េចារ ់ ឬមនិប្េរចារ ់ ឬការដក្លងរនល ំ ឬសធវើឲ្យនរណាមាន ក្រ់ងសប្គាេះ ឬការសលើក្ក្មពេ់េក្មមភ្ជពឧប្ក្ិែា 
ណាមយួ។ 

ខ្). េក្មមភ្ជពជាការរងខ៉ូចសក្រ តិ៍ស ម្ េះ ការរខំានោយី ឬការគំរាមក្ំដ ង ឬការរសំោភរំពានេិទធិែល់អនក្ែដទ។ េក្មមភ្ជព
សនេះ ក្រ៏មួរញ្ច៉ូ លពត័ម៌ានទងំឡាយណា ដែលសោក្អនក្អាចរដនែម ឬរញ្ច៉ូ លសៅក្ន ងក្មមវធិី។ 

គ). ការសប្ជៀតច៉ូលរខំាន សោយមសធាបាយណាមយួ ជាមយួរ គគលែដទសទៀត ដែលសប្រើប្បាេ់ក្មមវធិី និង / ឬ 
ឃ). រញ្ច៉ូលសមសរាគ ឬសារធាត សប្គាេះថាន ក្ ់ឬអវីដែលសធវើសអាយខ្៉ូចប្រសោជន ៍ឬសប្រើវាសែើមបភី្ជា រក់ារទំ ក្ទ់ំនងទងំឡាយណា

សោយគាម នការយល់ប្ពម។ 

សោក្អនក្ មនិប្តូវសប្រើក្មមវធិី ក្ន ងមសធាបាយណាមយួ ដែលអាចសធវើឱ្យខ្៉ូចខាត ឬអនង់យែល់ក្មមវធិី សេវាក្មម ឬប្រពន័ធ នងិ 
េ វតែិភ្ជពររេ់ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន។ 

 
សោយសារេ វតែិភ្ជពដនក្មមវធិសីនេះគឺជាដ្នក្ដែលមានសារៈេំខានជ់ាងសគ។ សោក្អនក្ ប្តូវរក្ាទ ក្ឧរក្រណ៍្សោក្អនក្ឲ្យមាន
េ វតែិភ្ជព នងិប្តូវរទិក្មមវធិរី ទ រព់ីសប្រើប្បាេ់រចួឲ្យបានសទៀតទត។់ សោក្អនក្ប្តូវប្បាក្ែថា ពត័ម៌ានេ វតែិភ្ជព និងពត័ម៌ាន
គណ្ន ីនិងពត័ម៌ានែដទសទៀត ដែលសោក្អនក្្តល់ជ៉ូន ធ គារឯក្សទេ អ ីអន តាមរយៈក្មមវធិី ឬមសធាបាយស្េងៗ គឺប្គរប់្គាន ់
ប្តឹមប្តូវ ស ើយជាពត័ម៌ានច ងសប្កាយរងាេ់។ 
 

៥). ទ ំក្ទ់នំងដ្នក្ចាររ់វាងសោក្អនក្ នងិធ គារឯក្សទេ អ អីន 
 
ក្). ការស្ទៀងផ្ទទ តអ់តតេញ្ជញ ណ្៖ ធ គារឯក្សទេ អ អីន សប្រើប្បាេ់វធិីសាស្រេត   សែើមបកី្ំណ្តអ់តតេញ្ជញ ណ្អតងិជិនខ្លួន 

សៅសពលដែលគាតច់ េះស ម្ េះរសងកើតគណ្នកី្ន ងក្មមវធិីអ អីនកាតម ៉ូបាល។ េ៉ូមយល់ថា ការស្ទៀងផ្ទទ តអ់តតេញ្ជញ ណ្សោក្
អនក្ សែើមបធីា ថា អតតេញ្ជញ ណ្សោក្អនក្មានភ្ជពប្តមឹប្តវូសប្ចើន។  សោក្អនក្ អន ញ្ជញ តឲ្យអ ីអនកាតម ៉ូបាល ដេវងរក្
ពត័ម៌ានរដនែមណាមយួសោយផ្ទទ ល់ ឬតាមរយៈភ្ជគីទរីីដែល ធ គារឯក្សទេ អ ីអន យល់ថាមានភ្ជពចាបំាចក់្ន ងការ
ស្ទៀងផ្ទទ តច់ំសពាេះការច េះស ម្ េះរសងកើតគណ្នី។ ដតសោយស ត ថា ែំសណ្ើ រការស្ទៀងផ្ទទ តម់ានការពិបាក្ ធ គារឯក្សទេ  
អ ីអនមនិអាចក្ណំ្តអ់តតេញ្ជញ ណ្ និងមនិធា សលើអតតេញ្ជញ ណ្ររេ់សោក្អនក្សទ។ 

ខ្). ដែនក្ណំ្តដ់នការទទលួខ្ េប្តវូ៖ សទេះក្ន ងក្រណី្ណាក្ស៏ោយ ធ គារឯក្សទេ អ អីន ប្ក្មុ   នសមររេ់ ធ គារឯក្
សទេ អ ីអន ប្ក្មុ   នរ ប្តេមពន័ធ រ គគលិក្ប្ក្មុ   ន ឬ ភ្ជគី្ គត់្ គងស់េវាក្មមឲ្យ ធ គារឯក្សទេ អ អីន នឹងមនិទទួលខ្ េ
ប្តូវរាល់ការបាតរ់ងប់្បាក្ច់ំសណ្ញ ឬ្លរ េះពាល់ខ្៉ូចខាតពិសេេណាមយួ សោយដចែនយ ឬ្លវបិាក្ដនការខ្៉ូចខាត
សឡើយ ។  



គ).  េំណ្ងជងំចឺតិត៖ សោក្អនក្ យល់ប្ពមេងេំណ្ងជងំឺចតិត និងមនិរងកសប្គាេះថាន ក្ែ់ល់ធ គារឯក្សទេ អ ីអន ប្ក្ុម   ន
សមររេ់ ធ គារឯក្សទេ អ អីន ប្ក្មុ   នរ ប្តេមពន័ធ  យក្ អនក្ប្គរប់្គង និង រ គគលិក្ប្ក្ុម   ន ពីការទមទរ ឬតប្មូវ
ការណាមយួ (រមួទងំក្ដប្មសេវាសមធាវ)ី ដែលសធវើសឡើងសោយខ្លួនឯង ឬសោយភ្ជគទីីរី សោយសារដត ឬសក្ើតសចញពកីារ
រំពានសលើខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ សនេះ ឬឯក្សារ ដែលពាក្ព់ន័ធ សោងជាមយួខ្លឹមសារ នងិលក្ខខ្ណ្ឌ  ឬការរសំោភរំពាន
ចារ ់ឬរសំោភរំពានេិទធិររេ់ភ្ជគីទីរី ដែលជារទ់ក្ទ់ងនឹងការសប្រើប្បាេ់សេវាក្មម ឬ្លិត្ល ។ 

ឃ). ការទទលួខ្ េប្តវូចសំពាេះការរពំាន៖ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន អាចពិនយ័សោក្អនក្ ប្រេិនសរើសោក្អនក្ប្រប្ពតឹត ែ៉ូចមាន
ពនយល់ខាងសប្កាម៖ 

 សប្រើប្បាេ់ អ ីអនកាតម ៉ូបាល សែើមបទី៉ូទតស់េវាក្មម្ល៉ូវសភទ ឬសលើេមាៈ រៈអាេអាភ្ជេ ឬសេវាក្មម ដែលរំពាន
ចារដ់ែលមានដចងសៅក្ន ងប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មព ជា។ 

 សប្រើប្បាេ់ អ អីនកាតម ៉ូបាល សែើមបទី៉ូទតស់ប្គឿងសញៀន ឬសារធាត សញៀន ឬសារធាត សប្កាមការប្តួតពនិិតយស្េង
សទៀត ឬសារធាត អរម ៉ូនជនំួយ ឬថាន ដំែលប្តូវបានហាមឃាតស់ោយសវជារញ្ជា  ដែលមានដចងក្ន ងចារដ់នប្ពេះរាជា
ណាចប្ក្ក្មព ជា។ 

 សប្រើប្បាេ់ អ អីនកាតម ៉ូបាល ទ៉ូទតស់លើការភ្ជន ល់ដលបងេ ីេង សោយមនិគិតពទីីតាងំ ឬប្រសភទដនេក្មមភ្ជព
ដលបងេ ីេងទងំស េះ។ 

សោក្អនក្ នងិ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន យល់ប្ពមថា រាល់ការខ្៉ូចខាតដែល ធ គារឯក្សទេ អ ីអន បានទទួលរង សោយសារការ
ប្រប្ពឹតតិររេ់សោក្អនក្ែ៉ូចបានសរៀររារខ់ាងសលើ នឹងមានទ ំំធំ ទំ ំស េះអាចរាររ់ញ្ច៉ូលរាល់ការពិនយ័ (សោយមនិក្ំណ្ត)់ នងិ
ការចំណាយែដទសទៀត ពីប្រតរិតតិក្រទ៉ូទត ់និងភ្ជគី្ គត់្ គងស់េវាក្មម។ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន នឹងពិនយ័ជាសាចប់្បាក្ក់្ន ងចនំួន
ណាមយួ ក្ន ងក្រណី្ដែលសោក្អនក្ពាក្ព់ន័ធនងឹេក្មមភ្ជពប្រប្ពឹតតដររសនេះ ។  

ប្រេិនសរើសោក្អនក្សប្រើ អ អីនកាតម ៉ូបាល សោយរសំោភរពំានសលើខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ  រមួរញ្ច៉ូ លរ  ដនតមនិក្ណំ្តច់ំសពាេះចំណ្ ច
ទងំរី ដែលបានសរៀររារខ់ាងសលើ គណ្នីសោក្អនក្នឹងប្តូវបានោក្ក់្ំ ិត ឬរញ្ឈរភ់្ជល មៗ។ 

សោយមនិក្ណំ្តប់្តមឹអវីដែលបានដចងខាងសលើ សោក្អនក្យល់ប្ពមេងេំណ្ងែល់ ធ គារឯក្សទេ អ អីន សលើដងលសេវា ការ
ចំណាយ រមួទងំការពិនយ័ណាមយួ ឬទងំអេ់ ដែលោក្ព់ិនយ័សោយប្រតិរតតកិ្រទ៉ូទត ់និង / ឬ ភ្ជគី្គត់្ គងស់េវាក្មម ដែលរងក
សឡើងសោយេក្មមភ្ជពសោក្អនក្។ សោក្អនក្ យល់ប្ពមថា ប្រេិនសរើសោក្អនក្ ឬ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន ចារស់្តើមរណ្តឹ ងសៅ
ត ោការ ឬចារស់្តើមរណ្តឹ ងសៅអាជាា ក្ណាត ល ែ៉ូចមានដចងក្ន ងក្ថាខ្ណ្ឌ សនេះ ភ្ជគីដែលឈនេះមានេិទធិទទួលយក្ក្ដប្មសេវា
សមធាវ ី និងការចណំាយែដទសទៀត ដែលបានចំណាយក្ន ងែំសណ្ើ រការនតីិវធិីសនេះ រដនែមពសីលើរនទ ក្ស្េងសទៀត ដែលភ្ជគីឈនេះ ប្តូវ
មានេិទធិទទួលបាន។ 

៦). ជសមាល េះសលើការទ៉ូទត ់

ក្). ការតវា ណាមយួដែលមនិជារទ់ក្ទ់ងនឹងសេវាក្មមទ៉ូទត ់ឬមនិជារទ់ក្ទ់ងសៅសលើប្រតិរតតិការជាក្ោ់ក្ណ់ាមយួ 
(ឧទ រណ៍្ អំពគី ណ្ភ្ជពដនទំនិញ ឬសេវាក្មមដែលទទលួបានពីអាជីវក្រ) ប្តូវសោេះប្សាយសោយផ្ទទ ល់ជាមយួភ្ជគីទីរី
ដែលពាក្ព់ន័ធ (អាជីវក្រ) ។ 

ខ្). ធ គារឯក្សទេ អ អីន ទទួលយក្ការតវា សោយ មតច់ត ់និង្តល់តដមល ដែលសោក្អនក្្តល់ឲ្យ ក្ន ងការជួយ ពិនតិយ
សឡើងវញិ ន៉ូវវធិសីាស្រេតដែល ធ គារឯក្សទេ អ ីអន ែំសណ្ើ រការអាជីវក្មមររេ់ខ្លួន នងិសែើមបជីួយ រំសពញសេចក្តីប្តូវការ
ររេ់អតិងជិន។ សគាលរណំ្ងចមបងររេ់ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន គឺសោេះប្សាយរាល់ការតវា ដែលសោក្អនក្មានឲ្យបាន



ឆ្ររ់ ័េ និងប្រក្រសោយប្រេិទធិភ្ជពខ្ពេ់តាមដែលអាចសធវើបាន និងច ងសប្កាយសធវើការចងប្ក្ងជាឯក្សារក្ន ងសគាល
នសោបាយសោេះប្សាយរណ្តឹ ង ។ 

 
៧). ការប្រឆ្ងំការេមាា តប្បាក្ ់/  ិរញ្ញរបទនសភរវក្មម 

រណាត ចារ ់  ដែលជាសគាលការណ៍្សចញសោយ ធ គារជាតិដនក្មព ជា ក្ន ងសគាលរណំ្ងរារាងំ និងក្ណំ្តក់ារសប្រើប្បាេ់សេវា
ក្មម ិរញ្ញ វតែ  សែើមបេីមាា តប្បាក្ ់ឬសែើមប ី្ តល់ ិរញ្ញរបទនសភរវក្មម។ អនក្ក្ំណ្តច់ារេ់ដងោ់រជាេក្លេប្មារ ់AML/CFT គឺ
េែិតសៅក្ន ងសាែ រន័ Financial Action Task Force (FATF) ។ 

ក្ន ងក្រណី្ណាមយួ ដែលធ គារឯក្សទេ អ ីអន េងេយ័ថាប្រតិរតតិការសោក្អនក្ណាមយួ រសំោភសលើចារជ់ាតិ និងអនតរជាត ិ
សោក្អនក្បានយល់ប្ពមឲ្យ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន ពនារសពល រញ្ឈរ ់ឬរែិសេធមនិែសំណ្ើ រការប្រតរិតតិការ ស ើយរាយការណ៍្
សៅភ្ជគីពាក្ព់ន័ធ។ សៅសពលធ គារឯក្សទេ អ ីអន សេនើេ ំ សោក្អនក្បានយល់ប្ពម្តល់ពត័ម៌ានទងំអេ់ ជ៉ូនធ គារឯក្សទេ 
អ ីអន ឲ្យបានទនស់ពលសវោក្ន ងស ត ្លេមរមយ សែើមបសីគារពតាមចារ ់នងិរទរញ្ញតតិទងំអេ់ ដែលមានជារទ់ក្ទ់ងនងឹការ
េមាា តប្បាក្។់  

៨). ការរញ្ចរ ់ឬល រសចាល អ អីនកាតម ៉ូបាល 

ប្រេិនសរើសោក្អនក្េសប្មចចតិតរញ្ចរក់ារសប្រើប្បាេ់សេវាក្មមអ ីអនកាតម ៉ូបាល៖ 

 សោក្អនក្ប្តូវទំ ក្ទ់ំនង សៅដ្នក្សេវាក្មមរសប្មើអតិងិជន សែើមបោីក្េំ់សណ្ើ រិទគណ្នី ស ើយសធវើតាមសេចក្តីដណ្  ំ
សែើមបរីិទគណ្នី។ 

 សោក្អនក្ប្តូវយល់ថាការល រក្មមវធិី អ ីអនកាតម ៉ូបាល ដតមយួម ខ្មនិអាចរញ្ចរដ់នការសប្រើប្បាេ់ ឬរិទែំសណ្ើ រការ 
សេវាក្មម អ អីនកាតម ៉ូបាលបានសទ។ ប្រេិនសរើអនក្ល រក្មមវធិអី ីអនកាតម ៉ូបាលសចាលសោយគាម ន្តល់ែណឹំ្ងជ៉ូន 
ធ គារឯក្សទេ អ ីអន ែ៉ូចបានសរៀររារខ់ាងសលើ គណ្នីររេ់សោក្អនក្សៅដតរនតែំសណ្ើ រការជាមយួ ធ គារឯក្សទេ  
អ ីអន។ រ ទ រព់ីអេ់េ ពលភ្ជពក្ន ងក្ំឡ ងសពលមយួ ប្រេិនសរើគណ្នីអ អីនកាតម ៉ូបាលសោក្អនក្សៅដតមនិែំសណ្ើ រការ
ស េះគណ្នអី ីអនកាតម ៉ូបាលអាចនឹងប្តូវរិទជារសណាត េះអាេននសៅតាមសគាលការណ៍្ររេ់ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន។ 

 សោក្អនក្ នឹងមនិមានេិទធទិទួលការទ៉ូទតេំ់ណ្ង ឬការខ្៉ូចខាតណាមយួព ីធ គារឯក្សទេ អ ីអន ទក្ទ់ងនឹងការ
រញ្ចរ ់ការច៉ូលសប្រើប្បាេ់ និងការសប្រើប្បាេ់ ក្មមវធិីអ ីអនកាតម ៉ូបាល និង/ឬ សេវាក្មមអ អីនកាតម ៉ូបាល។ 

៩). ែសំណ្ើ រការសប្រើប្បាេ់ អ អីនកាតម ៉ូបាល 

រសរៀរសប្រើប្បាេ់ គឺចងកាតពវក្ិចចរវាងសោក្អនក្ ជាមយួនងឹ ធ គារឯក្សទេ អ អីន។ េប្មាររ់សរៀរសប្រើប្បាេ់អ ីអនកាតម ៉ូបាល 
លមាតិ េ៉ូមពនិិតយសមើល រសរៀរសប្រើប្បាេ់ អ អីនកាតម ៉ូបាល។ 

១០). ការប្បាក្ ់និង ក្ដប្មសេវា 

គណ្នអី ីអនកាតម ៉ូបាល គឺសប្រើសប្កាមរ៉ូរភ្ជពគណ្នីអ ីអនកាត។ ែ៉ូចសនេះ ធ គារឯក្សទេ អ ីអន មនិយក្ការប្បាក្ ់ឬក្ដប្មសេវា
ស្េងៗពីសោក្អនក្សទ។ សទេះោ ងណាក្ស៏ោយ ប្រេិនសរើសោក្អនក្សប្រើអ អីនកាតក្ន ងសគាលរំណ្ងណាមយួ ក្ដប្មសេវានឹងប្តូវ
គិត ែ៉ូចមានសរៀររារស់ៅក្ន ងក្ចិចប្ពមសប្ពៀងរវាង ធ គារឯក្សទេ អ ីអន និងមាច េ់អ ីអនកាត។  

 



១១).  ចារប់្គរប់្គង 

ខ្លឹមសារ និងលក្ខខ្ណ្ឌ សនេះប្តូវប្គរប់្គង និងរក្ប្សាយប្េរតាមចារដ់នប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មព ជា ។ 

១២). ការ្តល់សោរល់ និងចមៃល់ស្េងៗ 

 
ធ គារឯក្សទេ អ ីអន សធវើការសរតជាា ចិតតសែើមបដីងរក្ា និងការពាររាល់ពត័ម៌ានដែលប្រម៉ូលបាន និងប្គរប់្គងសោយ ធ គារឯក្សទេ  
អ ីអន និងរងច់ាទំទួលយក្ការគាបំ្ទររេ់សោក្អនក្ជារនតរ ទ រ ់។ ក្ន ងក្រណី្ដែលមានការ ដ្ល់សោរល់ ឬ ចមៃល់ស្េងៗទក្ទ់ងនឹង
ការការពាររាល់ពត័ម៌ានររេ់សោក្អនក្ េ៉ូមទក្ទ់ងមក្កានស់យើងខ្ា ំ តាមរយៈទ៉ូរេ័ពទសលខ្៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៨៨ ៥៥៥ ។ 
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