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ផ្ផែរទី ១ ក្របខណ្ឌននក្រម

1> សស្ចរតីសផតើម
អនុលោមតាមកិចចខិតខំ របឹងប្របង

ចំល

ោះការចូ លរួមចំប្ែកកនុងការអភិវឌ្ឍ

បាននូវ

របព័នធ
ធ នាគារមួយប្ែលមានភាពរ ឹងមាំ លពញលលញ លតតតសំខាន់លលើអតិថិជន និងទំនុក
ចិតតជាមូលដ្ឋាន រកមសតីពីការរបតិបតតិលសវាធនាគារលនោះ (“រកម”) កំែត់ នូវបទដ្ឋាន សតីពី
ការរបតិបតតិលសវាធនាគារលអ ប្ែលអតិថិជនរបស់លយើងទំង ជាអតិថិជនរូបវនតបុគគល និង
អតិថិជនអាជីវកមម រពមទំងអនកធានា (រួមគានរតូវលៅថា “អតិថិជន”)
នឹងបានទទួល

អាចរ ំពឹងទុកថា

លៅលពលប្ែលពួកលគរបកបកិចចការជាមួយរគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ។

មានលគាលបំែងសរមាប់ អនុវតតចំល

រកមលនោះ

ោះ ធនាគារ ធនាគារឯកលទស និងរគឹោះស្ថថនមីរកូ-

ហិរញ្ញ វតថុ (រួមគានរតូវលៅថា “រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញវតថ”)
ុ ប្ែលជាភាគី ហតថលលខីយល់រពមលគារព
របតិបតតិតាមបញ្ញ តិនា
ត នាននរកមលនោះ ។
រកមលនោះរតូវបានលរៀបចំលឡើង

លហើយប្ែលអាចលធវើបចចុបបននភាពលៅតាមលពលលវោកំែត់

មួយជាមូលដ្ឋានស្សបតាមការវ ិវឌ្ឍននវ ិស័យធនាគារលៅកមពុជា ។

2> សគាលបំណ្ង
រកមលនោះមានលគាលបំែង៖
(ក)

(ខ)

(គ)

(ឃ)
(ង)

ជរមុញ

មានការរបតិបតតិលសវាធនាគារលអ តាមរយៈការកំែត់នូវបទដ្ឋានសរមាប់

លយើងខ្ំុរបតិបតតិតាម ។

បលងកើននូវតមាលភាព លែើមបីអនុញ្ញញត

អតិថិជនអាចយល់ចាស់ជាងមុនលលើការរ ំពឹង

ទុករបស់អតិថិជនអំពីលសវា ប្ែលរតូវផតល់ជូនលដ្ឋយរគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ ។
បលងកើតនូវទំនាក់ទំនងមួយ

មិនលំលអៀង និងរបកបលដ្ឋយវ ិជាាជីវៈ រវាងអតិថិជន

និងរគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុលដ្ឋយប្ផអកលលើលគាលការែ៍សមធម៌ និងលសមើភាពគាន ។
ជរមុញ

កាន់ប្តមានការទុកចិតលត លើរបព័នធធនាគារ ។ និង

ជរមុញការអនុវតតនូវវបបធម៌ ស្ថជី វកមមប្បបសមធម៌ កុងការរបតិ
ន
បតតិការងារ ។
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3> ការអនុវតតក្រមសនេះ
អតថបទននរកមសតីពីការរបតិបតតិលសវាធនាគារលនោះ ចាប់លផតើមអនុវតតចាប់ពីនថៃទី១៦ ប្ខកុមៈភ

ឆ្នំ២០១៥
(ក)

នឹងអនុវតតរកមលនោះជាទូលៅចំល

ោះ៖

ផលិតផល និងលសវាធនាគារ ប្ែលរតូវផតល់ជូនអតិថិជនលៅ ឬបនាទប់ពីកាលបរ ិលចេទ
លនោះ ។ និង

(ខ)

ការផតល់ការធានាថមី ប្ែលរតូវទទួលយកពីអតិថិជនលៅ ឬបនាទប់ពីកាលបរ ិលចេទែូ ច
ខាងលលើលនោះ ។

។

។

4> ការផតលជ្់ ូននូវក្រមសនេះ
រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុនឹង៖
(ក)

ដ្ឋក់បងាាញ នូវរកមលនោះជាភាស្ថប្ខមរ និងអង់លគលស តាមស្ថខាលៅទីកប្នលងប្ែល
ងាយស្សួលអាចលមើលលឃើញ ។

(ខ)

ផតល់ជូននូវរកមលនោះលៅអតិថិជនតាមការលសនើសុំ ។

(គ)

លបាោះផាយរកមលនោះលៅលលើលគហទំព័រ របសិនលបើមានលគហទំព័រ ។

(ឃ)

លផ្ើជូននូវរកមលនោះតាមរយៈការទំនាក់ទំនង

លអឡិចរតូនិច

ឬ តាម

ការអនុវតតរកមលនោះ

រកមលនោះ

នរបសែីយ៍ លៅតាមការលសនើសុំ ។

5>

វិធីសាស្រស្តរងការស
ែុ

កនុងករែីប្ែលមានវ ិវាទ

េះក្សាយវិវាទ

និងបែឹ ត ងលកើតលឡើង

ិវាទ
កំែត់ នូវវ ិធីស្ថស្រសតកុងការលដ្ឋោះស្ស្ថយវ
ន

យនតការពីរជំហាន ។ រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ

រតូវលដ្ឋោះស្ស្ថយបែឹ ត ងលដ្ឋយរបសិទភា
ធ ព និងឆ្ប់រហ័ស ។
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ជំហានទី១
(ក)

របសិនលបើលោកអនកមិនលពញចិតច
ត ំល
រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ

(ខ)

ោះលសវាកមមណាមួយ

និងមានបំែងដ្ឋក់

កយបែឹ ត ង

ប្ែលផតល់លដ្ឋយ

លោកអនក

ទក់ទងមក

រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុលដ្ឋយតទល់ ។

សរមាប់ប្ផនករគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ រតូវធានាថា៖
(១)

(២)

ព័ត៌មានសតីពីនីតិវ ិធីបែឹ ត ងប្ែលមានបចចុបបននភាព

មានលៅរគប់ស្ថខាទំង

អស់ និងលៅតាមលគហទំព័ររបស់ខួន
ល ។

និលោជិតទំងអស់ប្ែលទក់ទងលដ្ឋយតទល់ជាមួយអតិថិជន មានការយល់
ែឹងអំ ពីនីតិវ ិធីបែឹ ត ង និង មានសមតថភាពកនុងការផតល់ព័ត៌មានប្ែលរតឹមរតូវ
អំ ពីនីតិវ ិធីលនាោះ ។

(៣)

រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុនឹងបញ្ញ
ា ក់អំពីការទទួលបែឹ ត ងកនុងរយៈលពល ២ (ពីរ) នថៃ
នននថៃលធវើការ បនាទប់ពីបានទទួលបែឹ ត ង ។

(៤)

លលើកប្លងប្តបែឹ ត ងទំងឡាយណា ប្ែលតរមូវលអាយមានការលសុើបអលងកត
លដ្ឋយតតិយភាគី

(ប្ែលអាចលរបើ របាស់រយៈលពលប្វង)

លសុើបអលងកតលលើបែឹ ត ងលនាោះ

ធនាគារនឹងលធវើការ

និងជូនែំែឹងែល់លោកអនកអំពីស្ថថនភាពនន

ការលសុើបអលងកតកនុងអំ ឡុងលពល ១៤(ែប់បួន)នថៃនននថៃលធវើការ បនាទប់ពីធនាគារ
បញ្ញ
ា ក់ ថាបានទទួលបែឹ ត ងពីលោកអនក ។
(៥)

រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុនឹងផតល់ជូនលោកអនកនូវព័ត៌មានអំពីនីតិវ ិធីបនាទប់ របសិន
លបើ លោកអនកលៅប្តមិនលពញចិតច
ត ំល

ជំហានទី ២
(ក)

រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ

ោះែំលណាោះស្ស្ថយ

ប្ែល

ផតល់ជូន ។

របសិនលបើលោកអនកមិនលពញចិតច
ត ំល

ោះលទធផល ននការលសុើបអលងកតរបស់រគឹោះស្ថថន

ហិរញ្ញ វតថុលៅលលើបែឹ ត ងរបស់លោកអនក

លោកអនកអាចបញ្ូា នបែឹ ត ងលនាោះលៅកាន់

គែៈកមមការលដ្ឋោះស្ស្ថយបែឹ ត ង ននសមាគមធនាគារលៅកមពុជា (ទំនាក់ទំនងតាម
secretariat@abc.org.kh) ។

5

22

(ខ)

គែៈកមមការលដ្ឋោះស្ស្ថយបែឹ ត ង រតូវមានសមាជិក ៣ (បី ) រូប ប្ែលរតូវជា៖
(១)

តំណាងធនាគារជាតិ ននកមពុជាចំនួនមួយរូប ។

(២)
(៣)
(គ)

តំ ណាងសមាគមធនាគារលៅកមពុជាចំនួនមួយរូប ។ និង
បុគគលឯករាជយមួយរូប ។

គែៈកមមការលដ្ឋោះស្ស្ថយ

បែឹ ត ង

នឹងពាោមលដ្ឋោះស្ស្ថយផសោះផារវាងភាគី

ទំងអស់ និងផតល់ជាអនុស្ថសន៍ប្ែលមិនបលងកើតកាតពវកិចចអនុវតត។ និង
(ឃ)

រាល់ចំណាយ

ក់ព័នធជាមួយនឹងែំលែើរការគែៈកមមការលដ្ឋោះស្ស្ថយបែឹ ត ង

ជា

បនទុករបស់រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ ប្ែលជាកមមវតថុននបែឹត ងលនាោះ ។

6> ការអនុវតត និង

ក្បតិបតតិតាមក្រមសនេះ

រាល់រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុទំងអស់

ប្ែលជាភាគី ហតថលលខីននរកមលនោះ

បានយល់រពម

និងរបតិបតតិតាមបញ្ញ តិនត នរកមលនោះ ។ លែើមបីធានាភាពស្សបគានកនុងការអនុ វតតតាម

បទដ្ឋានននរកមលនោះ
កមពុជា

សមាគមធនាគារលៅកមពុជា

នឹងលសនើសុំ

ខលួនឯង

លដ្ឋយមានការគាំរទពីធនាគារជាតិ នន

ភាគី ហតថលលខីជារគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុទំងអស់លធវើការវាយតនមលលដ្ឋយ

របចាំឆ្នំអំពីការអនុវតត និង

របតិបតតិតាមរកមលនោះ ។

ផ្ផែរទី ២ ក្រម

7> ការសបតជ្ញាទូសៅរបស្់សយើងខាំចុ ំសពាេះសោរអែរ
7>1 ព័ត៌មាន
លយើងខ្ំុនឹងជរមុញ

មានការសលរមចចិតតប្ផអកលលើការទទួលបាននូវព័ត៌មាន

កាន់ប្តលអរបលសើរជាងមុន អំពីលសវាកមមធនាគាររបស់លយើងខ្ំុតាមរយៈ៖
(ក)

ការផតល់ព័ត៌មានប្ែលរបកបលដ្ឋយរបសិទធភាព ។

(ខ)

ការធានាថានិ លោជិតរបស់លយើងខ្ំុ

(និងអនកតំណាងប្ែលទទួលបានការ

អនុញ្ញញត) រតូវទទួលបានការបែុត ោះបណា
ត ល លែើមបី
(១)

ពួកលគ៖

អាចបំលពញមុខងារ និងផតល់លសវាធនាគារ ប្ែលពួកលគរតូវបាន

អនុញ្ញញតលអាយផតល់ជូនស្សបតាមរកមលនោះ របកបលដ្ឋយសមតថភាព និង
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របសិទភា
ធ ព។
(២)

មានការយល់ែឹងរគប់រគាន់ អំពីបញ្ញ តិនត នរកមលនោះ និងការអនុវតតរកម

លលើលសវាកមមធនាគារ ។
(គ)

ផតល់ការពនយល់ែល់លោកអនក

ផសពវផាយ និងព័ត៌មានជាោយលកខ
(ឃ)

លៅលពលមានសំ

រអំពីអតថន័យរបស់ការ

អកសរអំពីលសវាកមមធនាគារ ។

ផតល់ព័ត៌មានែល់លោកអនកលរបើរបាស់

កយលពចន៍ងាយស្សួលយល់ជាប្ខមរ ឬ

អង់លគលស ឬទំងពីរ ។
(ង)

របសិនលបើលោកអនកលសនើសុំលោបល់អំពីលសវាកមមធនាគារ តាមរយៈ៖
(១)

ការផតល់លោបល់លដ្ឋយនិលោជិតប្ែលរតូវបានការអនុញ្ញញតរបស់

លយើងខ្ំុ ។
(២)

ការប្ែនាំលោកអនកលៅកាន់ របភពលោបល់ខាងលរៅប្ែលសម

រមយ ។ ឬ
(៣)

(ច)

ការប្ែនាំលោកអនក

ប្សវងរកលោបល់ពីបុគគលជំនាញណាមួយ

ែូចជាទីរបឹកាប្ផនកចាប់ ឬប្ផនកហិរញ្ញ វតថុ ។

ទក់ទងលោកអនក និង/ឬអនកតំណាងរបស់លោកអនក លអាយទន់លពលលវោ

និងលដ្ឋយទទួលខុសរតូវ លទោះបី តាមរយៈជាោយលកខ

អកសរ ឬ

ស្ថរលអឡិច

រតូនិច (រួមបញ្ូច លទំងតាមរយៈទូរស័ព)ទ ។

7>2

ឥរ ិោបថស្សបចាប់ និងរកមសីលធម៌

លៅរគប់លពលលវោទំងអស់ លយើងខ្ំុរតូវលគារពតាមចាប់ វ ិធាន និងបទបញ្ញតិតនានា
ប្ែលមានជាធរមានលៅរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។ លយើងខ្ំុនឹងមិន

ក់ព័នធ ឬគាំរទ

សកមមភាពពុករលួយណាមួយ និងលយើងខ្ំុនឹងចូ លរួមកនុងការទទួលខុសរតូវប្ផនកសងគម
ចំល

ោះសហគមន៍វបបធម៌ និ ងបរ ិស្ថថនរបស់កមពុជា ។

លយើងខ្ំុនឹងរបតិបតតិកិចកា
ច រលដ្ឋយសមធម៌ និងមានលហតុផលចំល

ោះលោកអនក របកប

លដ្ឋយសងគតភាព និងរកមសីលធម៌ ។ ែូលចនោះ លយើងខ្ំុនឹងលធវើការពិចារណាលៅលលើការ
7
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របតិបតតិរបស់លោកអនក និងរបស់លយើងខ្ំុ រពមទំងទំនាក់ ទំនងកនុងលសវាធនាគារ រវាង
លោកអនក និ ងលយើងខ្ំុ ។

7>3

ការលរ ើសលអើង

លយើងខ្ំុនឹង

របតិបតតិកិចចការលដ្ឋយមិនលរ ើងលអើង

ឬលដ្ឋយមិនលសមើភាពចំល

ណាមួយ លដ្ឋយស្ថរមូលលហតុ ែូចជា៖ ស្ថថនភាពអា

ហ៍ពិ

ោះអតិថិជន

ហ៍ លភទ ពិការភាព

អាយុ ពូជស្ថសន៍ ឬជំលនឿស្ថសនា កនុងការផតល់លសវាធនាគាររបកបលដ្ឋយគុែភាព
រពមទំងលកខខែឌននលសវាប្ែលនឹងរតូវផតល់ជូន ។

7>4

ការសមាៃត់

លយើងខ្ំុនឹងធានាថាការសមាៃត់របស់លោកអនករតូវបានការ
(ក)

ការលបតជា្របស់លយើងខ្ំុចំល

រ តាមរយៈ៖

ោះការលគារពកាតពវកិចទ
ច ូលៅ

លលើការរកាការ

សមាៃត់របស់លោកអនក លលើកប្លងប្តលៅកនុងកាលៈលទសៈែូ ចខាងលរកាម៖
(១)

(២)
(៣)

កនុងករែីប្ែលការបលញ្ចញព័ត៌មានរតូវបានកំែត់ លដ្ឋយចាប់ ។
កនុងករែីប្ែលការបលញ្ចញព័ត៌មានជាកាតពវកិចច
ច ំល

ោះស្ថធារែៈ។

កនុងករែីប្ែលការបលញ្ចញព័ត៌មាន រតូវបានលធវើលឡើងលដ្ឋយមានការ

អនុញ្ញញតពីលោកអនកលដ្ឋយជាក់ោក់ ឬ លដ្ឋយតុែី ា ភាព ។
(ខ)
(គ)

ចាត់ទុករាល់ព័ត៌មានតទល់ខួនរបស់
ល
លោកអនកជាឯកជន និងសមាៃត់ ។ និង
បញ្ឈប់ការលរបើរបាស់ព័ត៌មានរបស់លោកអនក

ផសពវផាយ

ែិជាកមម

សរមាប់លគាលបំែង

ឬបញ្ឈប់ការទំនាក់ទំនងលៅលោកអនកលដ្ឋយឯកឯង

របសិនលបើលោកអនកជូនែំ ែឹងែល់លយើងខ្ំុថា លោកអនកជំទស់នឹងការអនុវតតប្បប
លនាោះ ។

8> ការផសពវផាយពាណ្ិជ្ជរមម ការសធវើស្រមមភាពទីផារ និងការលរ់
8>1 លយើងខ្ំុធានាថា៖
(ក)

រាល់ការផសពវផាយ

ែិជាកមម

និងសមាភរៈផសពវផាយ

ែិជាកមមរតូវមាន

ភាពចាស់ោស់ និងមិននាំលអាយមានការភាន់ រចឡំ ។
8
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(ខ)

រាល់ការផសពវផាយ

រាប់អំពីផលិតផល

ែិជាកមម និងសមាភរៈផសពវផាយ

ឬលសវា

និងប្ែលមានអរតាការរបាក់

ែិជាកមមប្ែលលរៀប
លយើងខ្ំុនឹងបញ្ញ
ា ក់

របសិនលបើមានការចំណាយ ឬកនរមបប្នថមលផសងលទៀតណាមួយប្ែលរតូវអនុវតត និង
ផតល់នូវព័ត៌មានលពញលលញចំល
ខែឌ
(គ)

ោះការចំណាយ ឬកនរម រពមទំងបញ្ញតិត និងលកខ

ក់ព័នែ
ធ នទលទៀត លៅលពលប្ែលមានការលសនើសុំ ។
របសិនលបើលយើងខ្ំុលរបើ របាស់តតិយភាគីកុងផត
ន
ល់លសវាលក់

និងផសពវផាយ

ែិជាកមម លយើងខ្ំុនឹងធានាថាពួកលគលគារពតាមលគាលការែ៍ែូចគាន ចំល

ោះករមិត

ននការរកាភាពសមាៃត់ និងសុវតថិភាព ែូចប្ែលរគឹ ោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុរតូវលគារព និង
អនុវតតតាម ។
(ឃ)

កនុងករែីទទួលបានបែឹ ត ងថា

របរពឹតម
ត ិនរតឹមរតូវ និងលដ្ឋយបំ

តំណាង/ភានក់ងាររគឹ ោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ

បាន

នលលើរកមលនោះ ជំហានសមរមយលែើមបីលសុើបអលងកត

និងចាត់ប្ចងបែឹ ត ងនឹងរតូវលធវើលឡើង ។

9> បញ្ញ តតិ និងលរខខណ្ឌ
9>1
តាមការលសនើសុំ លយើងខ្ំុនឹងផតល់ជូនលោកអនកនូវ៖
(ក)
(ខ)

បញ្ញ តិត និងលកខខែឌននលសវាធនាគារណាមួយប្ែលលយើងខ្ំុកំពុងផតល់ជូន ។

បញ្ាីរាយនាមលំអិតអំពីកនរម និងការចំណាយ ប្ែលនឹងរតូវទូទត់ ឬអាច

នឹងរតូវទូទត់ ចំល
(គ)

ោះលសវាធនាគារណាមួយប្ែលលយើងខ្ំុកំពុងផតល់ជូន ។

បញ្ាីរាយនាមលំអិតអំពីអរតាការរបាក់ ប្ែលរតូវអនុវតតចំល

ោះលសវាធនាគារ

ណាមួយ ប្ែលលយើងខ្ំុកំពុងផតល់ជូន ។

9>2

(ក)
ផាយ

បញ្ញ តិត និងលកខខែឌរបស់លសវាធនាគារនឹងរតូវ៖
មានលកខែៈដ្ឋច់លដ្ឋយប្ឡកពីការផសពវផាយ

ែិជាកមម

និងសមាភរៈផសពវ

ែិជាកមម ។

(ខ)

មានជាភាស្ថប្ខមរ ឬភាស្ថអង់លគលស ឬភាស្ថទំងពីរ ។

(គ)

មានសងគតភាពជាមួយនឹងរកមលនោះ ។ និង
9
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(ឃ)

បញ្ញ
ា ក់ជាពិលសសអំពីព័ត៌មានប្ែល
(១)
(២)
(៣)
(៤)

ក់ព័នន
ធ ឹ ង៖

នី តិវ ិធីកុងការលបើ
ន
កគែនី ។
កាតពវកិចរច បស់លយើងខ្ំុ
នី តិវ ីធីកុងការចាត់
ន
ប្ចង

ក់ព័នន
ធ ឹងព័ត៌មានសមាៃត់របស់លោកអនក ។

កយបែឹ ត ង ។

លទធភាពរបស់លោកអនកកនុងការជូ នែំ ែឹងែល់លយើងខ្ំុោ៉ាងឆ្ប់

រហ័ស លៅលពលប្ែលលោកអនកមានការលំបាកប្ផនកហិរញ្ញ វតថុ ។ និង
(៥)

លទធភាពរបស់លោកអនកកនុងការជូ នែំ ែឹងែល់លយើងខ្ំុ ថាលោកអនក

បានអាន និងយល់បញ្ញតិត និងលកខខែឌននលសវាធនាគារប្ែល

9>3
នូវ៖

ក់ព័នធ ។

លយើងខ្ំុនឹងបញ្ូច លកនុងបញ្ញ តិត និងលកខខែឌននលសវាធនាគារ ប្ែល

(ក)

កនរម និងការចំណាយសតង់ដ្ឋរ ប្ែលរតូវអនុវតតលៅលពលលនាោះ ។

(ខ)

វ ិធី កុងការគែនាការរបាក់
ន

ក់ព័នធ

និងភាពញឹកញាប់ប្ែលការរបាក់រតូវបានលធវើ

ឥែទន ឬ ឥែពនធ របសិនលបើមាន ។
(គ)

(ឃ)

វ ិធី ប្ែលលោកអនកនឹងរតូវបានជូនែំែឹងអំ ពីការតលស់បូរ៖
ត
(១)

បញ្ញ តិត និងលកខខែឌ ។

(២)

កនរម និងការចំណាយ ។ និង

(៣)

អរតាការរបាក់ ។

លកខខែឌតរមូវការសមតុលយអបបបរមា ឬការករមិតលលើការដ្ឋក់ ឬែករបាក់

បលញ្ញើពីគែនីមួយ ។
(ង)

សរមាប់របាក់បលញ្ញើមានកាលកំែត់៖
(១)
(២)

រលបៀបប្ែលលយើងខ្ំុលធវើការទូទត់ការរបាក់ និងទូទត់របាក់លែើម ។
រលបៀបប្ែលមូលនិ ធិរតូវបានចាត់ប្ចងលៅលពលែល់កាលបរ ិលចេទ

កំែត់ រតូវទូទត់ សង ។ និង
(៣)

ការលរៀបរាប់លមអិតអំពីកនរម ឬការចំណាយ ឬការតលស់បូរលលើ
ត
អរតា

ការរបាក់ប្ែលលកើតលចញពី ការែករបាក់មុនកាលបរ ិលចេទកំែត់រតូវ
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ទូទត់សង ។ និង
(ច)

9>4

សរមាប់របាក់កមចីឥែទន គឺការលរៀបរាប់ លមអិតអំពីការទូទត់សង ។
លយើងខ្ំុនឹងបញ្ូច លកនុងបញ្ញ តិត និងលកខខែឌរបស់ប័ែណឥែទន និងប័ែណ

ឥែពនធកុងករែ
ន
ី ប្ែល
(ក)

បញ្ញ តិត

ក់ព័នធ នូវ៖

និងលកខខែឌប្ែល

ក់ព័នធែូចជាកនរម

និងការចំណាយការរបាក់

ការផតល់វ ិក័ យប័ រត និងការទូទត់ វ ិធី កុងការគែនាចំ
ន
នួនទឹករបាក់ប្ែលជំ
ទូទត់សង នី តិវ ិធីកុងការបនត
ន
និងប
(ខ)
(គ)

ក់រតូវ

សុពលភាព ។

ព័ត៌មានទូលៅអំពីសិទិ ក
ធ ុងការទមទរ
ន

សងរបាក់ មកវ ិញ ។

របាយការែ៍សំខាន់៖
(១)

ប្ែលលោកអនកគួររាយការែ៍អំពីរបតិបតតិការប្ែលមានជលមាលោះមក

លយើងខ្ំុលអាយបានឆ្ប់បំផុតតាមប្ែលអាចលធវើលៅបាន

(ែូ លចនោះលយើងខ្ំុអាច

ទមទរលដ្ឋយសម លហតុផល លអាយសងរបាក់មកវ ិញ កនុងករែីប្ែលមាន
សិទិលធ នាោះ) ។
(២)

ប្ែលប្ែនាំលោកអនកអំពីលកខខែឌជាក់ ោក់ កុងការលធវ
ន
ើការរាយ

ការែ៍របតិបតតិការប្ែលមានជលមាលោះលៅកនុងបញ្ញ តិត និងលកខខែឌរបស់ប័ែណ
ឥែទនលោកអនក ។ និង
(៣)

ការដ្ឋស់លតឿនអំ ពីការបាត់បង់ លទធភាព

របតិបតតិការ

9>5
(ក)

កនុង

នឹង

របសិនលបើ ការជំទស់លនាោះមិនរតូវបានលធវើលឡើងកនុងអំឡុងលពល

ប្ែលលយើងខ្ំុបានបញ្ញ
ា ក់ ឬលរៀបរាប់ ។

សរមាប់លសវាប័ែណឥែទន និង ប័ែណឥែពនធរបស់លយើង៖
លោកអនកអាចទទួលយកប័ែណ

និងលលខសមាៃត់ លៅតាមស្ថខាមួយ

លកខខែឌប្ែលលោកអនកបានផតល់នូវឯកស្ថរបញ្ញ
ា ក់ អតតសញ្ញញែ
(ខ)

ជំទស់

របសិនលបើករមិតទឹករបាក់ននប័ែណឥែទនរបស់លោកអនក

ក់ព័នធ ។

កនុង

រតូវបានកាត់

បនថយ លយើងខ្ំុនឹងជូនែំែឹងែល់លោកអនកភាលម ។
(គ)

ការតលស់បូរណាមួ
ត
យ

ក់ព័នធនឹងកនរម ការចំណាយ បញ្ញ តិត និងលកខខែឌ
11
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រតូវជូនែំែឹងរយៈលពល៣០ (ស្ថមសិប) នថៃជាមុន មុននឹងមានអានុភាពអនុវតត។

9>6

សរមាប់លសវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking Services) មុននឹងការចុោះ

ល្មោះ លយើងខ្ំុនឹងផតល់ជូននូវ៖
(ក)

នី តិវ ិធីសុវតថិភាពប្ែលរគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុលរបើរបាស់សរមាប់លធវើការបញ្ញ
ា ក់អំពី

អតតសញ្ញញែរបស់អនកលរបើរបាស់

និងហានិភ័យប្ផនកគតិយុតិត

ប្ែល

ក់ព័នន
ធ ឹង

លសវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking Services) របសិនលបើមាន ។ និង
(ខ)

ការលរបើរបាស់ ឬ បញ្ញ
ា លអាយបញ្ឈប់ការទូទត់ និងបញ្ញ តិត និងលកខខែឌ

សរមាប់ការយល់រពមទទួលយកសរមាប់លសវាធនាគារចល័ត

(Mobile

Banking

Services) របសិនលបើមាន ។

10>
10>1

ការផ្លាស្់បរបញ្ញ
តូ
តតិ និងលរខខណ្ឌ
ក់ព័នន
ធ ឹងលសវាធនាគារ លៅលពលប្ែលលយើងខ្ំុមានបំ ែង៖

(ក)

ដ្ឋក់លអាយលរបើរបាស់កនរម ឬការចំណាយថមី ។

(ខ)

ប្កប្របសមតុលយអបបបរមាសរមាប់គែនី ប្ែលរតូវអនុវតតកនរមរកា

គែនី ។
(គ)

ប្កប្របរលបៀបគែនាការរបាក់ ។

(ឃ)

ប្កប្របទំហំករមិតសមតុលយ

ប្ែលមានអរតាការរបាក់ មួយរតូវអនុវតតចំល

ោះ

គែនី របាក់ បលញ្ញើ ។ ឬ
(ង)

ប្កប្របភាពញឹកញាប់ប្ែលការរបាក់ រតូវបានលធវើឥែទន ឬឥែពនធ ។

លយើងខ្ំុនឹងផតល់ការជូនែំែឹងអំពីការដ្ឋក់លអាយលរបើ របាស់ ឬការប្កប្របែល់លោក
អនកោ៉ា ងតិច ៣០ (ស្ថមសិប) នថៃ មុនការតលស់បូរមានអានុ
ត
ភាព លលើកប្លងប្តកនុង

ករែីប្ែលលយើងខ្ំុមិនអាចទក់ទងលោកអនកបាន ឬលោកអនកលរបើរបាស់របតិបតតិការ ឬលសវាលដ្ឋយអនាមិក ។

10>2

លយើងខ្ំុអាចលធវើការជូនែំែឹងែល់លោកអនក អំពីការប្កប្របបញ្ញតិត និង

លកខខែឌតាមរយៈការផសពវផាយ

ែិជាកមមលៅតាមរបព័នផ
ធ សពវផាយថានក់ ជាតិ ឬ
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កនុងស្សុក ឬលដ្ឋយោយល័កខែ៍អកសរលដ្ឋយតទល់លៅកាន់លោកអនក ។

10>3

(ក)
(ខ)

របសិនលបើ៖
លោកអនកទទួលបានឥែទនពី លយើងខ្ំុ ។ និង
លយើងខ្ំុលធវើការប្កប្របលលើប្តបញ្ញ តិត

និងលកខខែឌឥែទនរបស់លោកអនក

(និងមិនប្កប្របបញ្ញ តិត និងលកខខែឌឥែទនរបស់អតិថិជនែនទលទៀត) និងលយើងខ្ំុ
ចាត់ទុកថាការប្កប្របលនាោះនឹងប៉ាោះ

ល់ជាអវ ិជាមានែល់លោកអនក ។

លយើងខ្ំុនឹងផតល់ការជូនែំែឹងកនុងអំ ឡុងលពលសមរមយ (មិនតិចជាង១០ (ែប់) នថៃ
លធវើការ) អំពីការប្កប្របលនាោះ លលើកប្លងប្តកនុងករែីប្ែលលយើងខ្ំុគិតថាមានការចាំ
បាច់ កុងការជូ
ន
នែំែឹងកនុងរយៈលពលខលីជាងលនោះ

លែើមបីលជៀសវាង

ឬកាត់បនថយនូវ

ការលកើនលឡើងននហានិភ័យឥែទនប្ែលលកើតលឡើងមកលលើលយើងខ្ំុ ។

11>
11>1
(ក)

ការដំសណ្ើរការគណ្នី
មុនលពលលបើកគែនីមួយជូនលោកអនក លយើងខ្ំុនឹង៖
តាមការលសនើសុំរបស់លោកអនក

ផតល់នូវព័ត៌មាន

ក់ព័នធនឹងលសវាធនាគារ

ប្ែលរួមបញ្ូច លនូ វ៖
(១)

(២)

នី តិវ ិធីកុងការលបើ
ន
កគែនី ។
កាតពវកិចចរបស់លយើងខ្ំុ

ក់ព័នធ

សមាៃត់ ននព័ត៌មានរបស់

លោកអនក។
(៣)
(៤)
រហ័ស

នី តិវ ិធីកុងចាត់
ន
ប្ចង

កយបែឹ ត ង ។

លទធភាពរបស់លោកអនកកនុងការជូ នែំ ែឹងែល់លយើងខ្ំុោ៉ាងឆ្ប់
លៅលពលប្ែលលោកអនកមានការលំបាកប្ផនកហិរញ្ញ វតថុ

លយើងខ្ំុអាចលធវើការពិភាកាលលើស្ថថនភាពរបស់លោកអនក ។ និង
(៥)

ឲ្យលោកអនកបានអាន

លកខខែឌននលសវាធនាគារប្ែល
(ខ)

និងយល់

លែើមបីឲ្យ

បញ្ញ តិត

និង

ក់ព័នធ ។

សរមាប់គែនីប្ែលលរបើរបាស់មូលបបទនប័រត តាមការលសនើសុំរបស់លោក
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អនកផតល់នូវព័ត៌មាន
(១)

ក់ព័នធនឹងលសវាធនាគារ ប្ែលរួមបញ្ូច លនូវ៖

រយៈលពលប្ែលរតូវការជាទូលៅ សរមាប់ការតត់ទត់ មូលបបទន-

ប័រត និងរលបៀបប្ែលមូលបបទនប័រតអាចរតូវបានតត់ទត់ ។
(២)

អានុភាពននការគូសឆូតបនាទត់លលើមូលបបទនប័រត ប្ែលមានន័យថា

“មិនអាចជួញែូរបាន” និង “គែនីអតថគហកៈប្តប៉ាុលណាណោះ” និងការលុបលចញ
នន “ឬ គាហក” លៅលពលប្ែលមាន
(៣)

កយទំងលនាោះលៅលលើមូលបបទនប័រត ។

រលបៀប និងករែី ប្ែលមូលបបទនប័រតអាចរតូវបានបញ្ឈប់

លធវើការ

តត់ទត់ ។
(៤)

រលបៀបប្ែលមូលបបទនប័រតរតូវបានលរបើរបាស់លឡើង

បនថយនូវហានិភ័យ

លែើមបីកាត់

ប្ែលបណា
ត លមកពី ការប្កប្របព័ត៌មានលៅលលើលនាោះ

លដ្ឋយគាមនការអនុញ្ញញត ។ និង
(៥)

ការបែិលសធមិនទទួលមូលបបទនប័រត

លដ្ឋយរួមបញ្ូច លទំងការ

ដ្ឋក់កាលបរ ិលចេទតាមលរកាយ និងមូលបបទនប័រតប្ែលខូច ។

11>2
(ក)

កនុងការលបើកគែនីសរមាប់លោកអនក លយើងនឹង៖

ទមទរព័ត៌មានអំពីអតតសញ្ញញែរបស់លោកអនកលែើមបីការ

រលោកអនក

ស្ថធារែជន និ ងលយើងខ្ំុ របឆ្ំងនឹងការលរបើ របាស់មិនរតូវននលសវាធនាគារ ។
(ខ)

11>3
(ក)

ជូនែំែឹងែល់លោកអនកអំពីព័ត៌មានប្ែលលោកអនករតូវផតល់ ។

លៅលពលប្ែលគែនី លោកអនកលៅមានសកមមភាព លយើងខ្ំុនឹង៖

ផតល់ជូនលោកអនកនូវរបាយការែ៍កនុងទរមង់លបាោះពុ មព ឬទរមង់លអឡិចរតូ

អំពីគែនីរបស់លោកអនកជារបចាំប្ខ ។
(ខ)

តាមការលសនើសុំ

ផតល់ជូនលោកអនកនូវរបាយការែ៍បប្នថមអំពីគែនីលោក

អនក លដ្ឋយមានកនរម ឬចំ ណាយប្ែលកំ ែត់ លដ្ឋយលយើងខ្ំុ ។ និង
(គ)

គែនី

ទំងលនោះនឹងមិន

ក់ព័នលធ ឡើយ

កនុងករែីប្ែលផលិតផលណាមួយរបស់

របស់លោកអនកប្ែលមិនតរមូវលអាយមានរបាយការែ៍លនោះ

ឧទហរែ៍

គែនី របាក់បលញ្ញើមានលសៀវលៅ ។
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11>4
(ក)

លយើងខ្ំុអាចបិទគែនីរបស់លោកអនកប្តកនុងករែី៖
អនុលោមតាមបញ្ញតិត

និងលកខខែឌជាក់ោក់ ប្ែលអនុវតតចំល

ោះការបិទ

គែនី ។ និង
(ខ)

លដ្ឋយជូនែំែឹងសមរមយែល់លោកអនក

លលើកប្លងប្តកនុងកាលៈលទសៈ

ប្ែលលយើងខ្ំុមានការសងស័យថាគែនី កំពុងរតូវបានលរបើរបាស់សរមាប់សកមមភាព
ខុសចាប់ ។
(គ)

អនុលោមតាមបញ្ញតិតសីព
ត ីការជូនែំែឹងែល់លោកអនក លយើងខ្ំុរកាសិទិក
ធ ុង
ន

ការបិទគែនី លដ្ឋយប្ផនកលលើមូលលហតុការលរបើរបាស់គែនី មិនរគប់រគាន់

ឬ

ក់

ព័នន
ធ ឹងរបតិបតតិការប្ែលមិនស្សបនឹងលគាលការែ៍របស់រគឹ ោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ លដ្ឋយ
ស្ថរមូលលហតុចាប់ ឬរកមសីលធម៌ ឬសីលធម៌ ឬបរ ិស្ថថន ។

12>
12>1

ការផតលឥ
់ ណ្ទាន
លៅមុនលពលលយើងខ្ំុផតល់ជូន បលញ្ចញ ឬបលងកើនករមិតឥែទន លយើងខ្ំុនឹង

របតិបតតិលដ្ឋយរបុងរបយ័តន

និងហមត់ចត់

កនុងការសិកាវាយតនមលសមតថភាពរបស់

លោកអនកកនុងការទូទត់សងឥែទនតាមរយៈ៖
(ក)

លរបើរបាស់លកខែៈវ ិនិ ច័យ
េ មួយ ឬលរចើនែូចខាងលរកាម លែើមបីសិកាវាយតនមល

លទធភាពកនុងការទូទត់សងឥែទនរបស់លោកអនក(លកខែៈវ ិនិ ច័យ
េ ខាងលរកាម
លនោះអាចមានករែីលផសងលទៀត)៖
(១)
(២)
(៣)

ចំែូល និងការសនាហិរញ្ញ វតថុ ។

ព័ត៌មានននការយល់ែឹងអំពីបញ្ញ
ា ហិរញ្ញ វតថុពីមុនរបស់លោកអនក ។
ព័ត៌មានប្ែលទទួលបានពី ភានក់ងារឥែទន

លរកឌ្ីតបយូរក
ូ ៉ា មពុជា (Credit Bureau Cambodia) ។
(៤)

បលចចកលទសកនុងការសិកាវាយតនមលឥែទន

ឥែទន ។ និង
(៥)

ប្ែលរួមបញ្ូច លទំង
ែូចជាការដ្ឋក់ពិនុទ

របាតិលភាគប្ែលរតូវបានផតល់ របសិនលបើមាន ។
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(ខ)

លធវើការលសនើសុំ និងរបឹងប្របងលែើមបីទទួលយកនូវរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថុប្ែល

រតូវបានលធវើសវនកមម លែើមបីគាំរទការផតល់ឥែទន របសិនលបើលោកអនកជាអតិថិជន
ប្ផនកអាជីវកមមរបស់លយើងខ្ំុ ។
(គ)

លយើងខ្ំុនឹងប្សវងរកនូវព័ត៌មានអំពីឥែទនប្ែលកំពុងមានជាមួយរគឹោះស្ថថន

ែនទលទៀតលែើមបីសិកាវាយតនមលសមតថភាពកនុងការទូ ទត់សងឥែទន ។

12>2

របសិនលបើលោកអនកជួបការលំបាកប្ផនកហិរញ្ញ វតថុជាមួយនឹ ងឥែទនរបស់

លោកអនក លយើងខ្ំុនឹង៖
(ក)

លដ្ឋយមានការយល់រពម

និងសហរបតិបតតិការរបស់លោកអនក

ពាោម

ជួយលោកអនកលដ្ឋោះស្ស្ថយការលំបាកប្ផនកហិរញ្ញ វតថុប្ែលមានជាមួយនឹង
ឥែទនតាមរយៈឧទហរែ៍៖

លធវើការជាមួយលោកអនកលែើមបីលរៀបចំគលរមាង

ទូទត់សង ។ និង
(ខ)

តាមការលសនើសុំរបស់លោកអនក

លដ្ឋោះស្ស្ថយជាមួយលោកអនក

ឬទីរបឹកា

ហិរញ្ញ វតថុប្ែលទទួលបានការអនុញ្ញញតរបស់លោកអនក ឬតំណាងរបស់លោកអនក ។

12>3

លយើងខ្ំុនឹងដ្ឋក់ ព័ត៌មានអំពីែំលែើរការ

ននការលដ្ឋោះស្ស្ថយជាមួយអតិថិជន

ប្ែលមានការលំបាកប្ផនកហិរញ្ញវតថុជាមួយនឹងឥែទន

លយើងខ្ំុ (លដ្ឋយរួមបញ្ូច លលលខទូរស័ពទទំនាក់ទំនងប្ែល
របស់លោកអនក

លយើងខ្ំុនឹងជូនែំែឹងែល់លោកអនក

លៅលលើលគហទំព័ររបស់
ក់ព័នធ) ។ តាមការលសនើសុំ
អំពីរលបៀបប្សវងរកព័ត៌មាន

ទំងលនោះលៅលលើលគហទំព័ររបស់លយើង និងនឹងដ្ឋក់ព័ត៌មានលនោះកនុងទរមង់ លផសងលទៀត
របសិនលបើលោកអនកជូនែំែឹងមកលយើងខ្ំុថា លោកអនកមិនមានលទធភាពលរបើរបាស់
លគហទំព័ររបស់លយើងខ្ំុបានលទ ។

13>
13>1

ការក្បមូល និងការទាមទារបំណ្ុលមរវិញ
កនុងករែីប្ែលលោកអនកមិ នអាចទូ ទត់ សង ឬបំលពញកាតពវកិចែ
ច នទលផសង

លទៀតស្សបតាមបញ្ញតិត និងលកខខែឌននឥែទនរបស់លោកអនក និលោជិតរបស់
លយើងខ្ំុ និង/ឬនិលោជិតរបស់ភានក់ងារទទួ លខុ សរតូវកនុងការរបមូលទរបំែុល
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ប្ែលរតូវបានប្តងតាំងលដ្ឋយលយើងខ្ំុនឹង៖
(ក)

លដ្ឋយគិតពិចារណាអំពីស្ថថនភាពហិរញ្ញ វតថុរបស់លោកអនក

លៅលពលផតល់

ជលរមើសែល់លោកអនកលែើមបីលរៀបចំគលរមាងទូទត់សងបំែុល ។
(ខ)

លគារពតាមចាប់ វ ិធាន និងបទបញ្ញ តិជា
ត ធរមានរគប់លពលលវោ ។

(គ)

លដ្ឋោះស្ស្ថយជាមួយលោកអនកលដ្ឋយការលគារព និងរបកបលដ្ឋយវ ិជាាជីវៈ ។

(ឃ)

លធវើការលឆលើយតបលអាយទន់លពលលវោចំល

ោះសំលែើប្ែលសមស្សបសរមាប់

ព័ត៌មាន ឬការបញ្ញ
ា ក់ ។ និង
(ង)

លលើកប្លងប្តចាប់ជាធរមានតរមូវ រកាការសមាៃត់របស់លោកអនកតាមរយៈ

ការធានាថាព័ត៌មានអំពីបំែុលរបស់លោកអនក

មិ នរតូវបានប្ចករ ំប្លកជាមួយ

តតិយភាគី លដ្ឋយមិនមានការអនុញ្ញញតពី លោកអនក។

13>2

និលោជិតរបស់លយើងខ្ំុ ឬតតិយភាគី ណាមួយប្ែលទទួលការអនុញ្ញញតលែើមបី

តំណាងលអាយលយើងខ្ំុកុងការរបមូ
ន
លទរបំែុល នឹងបញ្ញ
ា ក់ អតតសញ្ញញែរបស់ខួន
ល
និងបងាាញលិខិតអនុញ្ញញតប្ែលលចញលដ្ឋយលយើងខ្ំុ លៅលពលមានសំលែើ

បងាាញ

អតតសញ្ញញែរបស់ខួន
ល
ប្ែលរតូវបានផតល់ជូនលដ្ឋយរគឹ ោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ ឬតាមការ
អនុញ្ញញតពីរគឹ ោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ ។

13>3

លយើងខ្ំុនឹងបញ្ូច ល

របព័នធរតួតពិនិតយជាមុន

អតិថិជនមិនអាចទូទតសង

មុ ននឹងបញ្ូា នករែីប្ែល

លែើ មបីអនុវតតនីតិវ ិធី ននការរបមូលបំែុលលនោះ

លជៀសវាងនូវរបការរ ំខាន/ភាពអាមា៉ា សជាអវ ិជាមានលកើ តមានលឡើង

លែើមបី

លដ្ឋយស្ថរភាព

ខវោះខាតពីខាងរគឹ ោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុ ។

13>4

រាល់និលោជិត

ឬភានក់ងារតតិយភាគីប្ែលទទួលបានការអនុញ្ញញតសរមាប់

ការរបមូលទរបំែុល នឹងរតូវលធវើតាមលគាលការែ៍ប្ែនាំែូចខាងលរកាម៖
(ក)
លរ ើស

លោកអនកនឹងរតូវបានទក់ទងជាធមមតាលៅទីកប្នលង

ប្ែលលោកអនកលរជើស

និងកនុងករែីប្ែលមិ នមានការបញ្ញ
ា ក់អំពីទីកប្នលងនិលវសនដ្ឋានរបស់លោក

អនក និងលៅទីតាំងអាជីវកមម/របកបរបររបស់លោកអនក របសិនលបើមិនអាចលធវើបាន
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លៅនិលវសនដ្ឋានរបស់លោកអនក ។
(ខ)

អតតសញ្ញញែ និងលិខិតអនុញ្ញញតលអាយលធវើជាតំណាង នឹងរតូវបានជរមាប

ែល់លោកអនក ។
(គ)

ការសមាៃត់របស់លោកអនក នឹងរតូវបានលគារព ។

(ឃ)

ទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអនកនឹងរតូវលធវើលដ្ឋយមានការគួរសម ។

13>5

រគឹ ោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុរតូវទទួលខុសរតូវចំល

ោះភានក់ងាររបស់ខួន
ល

លដ្ឋយរួម

បញ្ូច លទំងភានក់ងារជាតតិយភាគីប្ែលមានតួនាទី របមូលទរបំែុល ។ រគឹោះស្ថថន

ហិរញ្ញ វតថុនឹងមិនលអាយមានកនរម និងចំណាយលដ្ឋយមិនសមស្សប លៅកនុងែំលែើរ

ការននការរបមូលទរបំែុល ។ តាមការលសនើសុំលោកអនក រគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ វតថុនឹង
ផតល់ជូននូវរបាយការែ៍លមអិតអំពីកនរម

និងចំណាយពិស្ថតរប្ែលរគឹោះស្ថថនហិរញ្ញ

វតថុបានទទួលរង ។

14>
14>1

ការធានា
បញ្ញ តិតលនោះរតូវអនុវតតចំល

ោះរាល់ការធានា និងសំែងប្ែលរតូវបានទទួលពី

លោកអនក (កនុងករែីប្ែលលោកអនកជារូបវនតបុគគល កនុងលពលប្ែលការធានា និង

សំែងរតូវបានផតល់) កនុងលគាលបំែងផតល់ការធានាការសរមួលប្ផនកហិរញ្ញ វតថុ ឬ
ឥែទន ប្ែលរតូវបានផតល់លដ្ឋយលយើងខ្ំុ លៅបុគល
គ មានក់ផសងលទៀត ឬអាជីវកមម
មួយ (រតូវបានលៅថា “ការធានា”) ។

14>2
(ក)

លយើងខ្ំុអាចទទួ លយកការធានាមួ យ របសិនលបើបំែុលរបស់លោកអនក៖
រតូវបានកំែត់រតឹម

ឬ

ក់ព័នន
ធ ឹងចំនួនជាក់ោក់ណាមួយលដ្ឋយបូករួម

បញ្ូច លបំែុលែនទលទៀត (ែូចជាការរបាក់ និងចំណាយលលើការរបមូលទរបំែុល)
ប្ែលនឹងរតូវបានលរៀបរាប់ លៅកនុងការធានា ។ ឬ
(ខ)

រតូវបានកំែត់រតឹមតនមលននរបាតិលភាគជាក់ោក់

លៅលពលរបមូលទរ

បំែុល ។

14>3

លយើងខ្ំុនឹងអនុវតតែូចខាងលរកាម មុននឹងលយើងខ្ំុយកការធានាពីលោកអនក៖
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(ក)

ផតល់ែំែឹងសំខាន់ៗ
(១)

ែល់លោកអនកថា៖

លោកអនកគួរប្សវងរកការរបឹ កាឯករាជយប្ផនកចាប់

និ ងហិរញ្ញ វតថុលលើ

អានុភាពននការធានា ។
(២)

លោកអនកអាចបែិលសធការផតល់ការធានា ។

(៣)

មាន

(៤)

លោកអនកមានសិទិក
ធ ំែត់ បំែុលស្សបតាមរកមលនោះ

ក់ព័នធនឹងហានិ ភ័យហិរញ្ញ វតថុ ។

និង

ប្ែលចាប់ អនុញ្ញញត ។ និង
(៥)

លោកអនកអាចលសើស
ន ុំព័ត៌មានអំពីរបតិ បតតិការ

រតូវធានា

(“ឥែទន”)

ឬឥែទនប្ែលនឹង

(លដ្ឋយរួមបញ្ូច លលដ្ឋយឥែទនជាមួ យលយើងខ្ំុ

ប្ែលនឹងរតូវបុនហិរញ្ញ បបទនលដ្ឋយឥែទន។)
(ខ)

ជូនែំែឹងលោកអនករបសិនលបើឥែទនប្ែលលយើងខ្ំុបានផតល់លៅលអាយ

កូនបំែុលអាចរតូវបានលុបលចាល ឬរបសិនលបើឥែទនលនាោះនឹងមិនរតូវបាន
ផតល់របសិនលបើការធានាមិនរតូវបានផតល់ ។
(គ)

តាមការលសនើសុំ ផតល់ជូនលោកអនក នូវចាប់ចមលងនន៖
(១)

កិចចសនាឥែទនណាមួយប្ែល

កិចចសនារបាតិលភាគប្ែល
(២)

លិខិតផតល់ឥែទនចុងលរកាយ

របាយការែ៍ឥែទន

Bureau Cambodia)។

14>4

នាលពលណាមួយ

តាមការធានាមួយ
ជំ

រួមជាមួយនឹងបញ្ាី

ក់ព័នធ ។ និង

បំែុល ។
(៣)

ក់ព័នធ

ប្ែលលយើងខ្ំុបានផតល់ជូនកូន

ក់ព័នធណាមួយពីលរកឌ្ីតបយូរក
ូ ៉ា មពុជា (Credit

លោកអនកអាចទូទត់បំែុលប្ែលជំ

ក់លយើងខ្ំុស្សប

លដ្ឋយលធវើការទូទត់សងនូវចំនួនទឹករបាក់ប្ែលកូនបំែុល

ក់ (រួមបញ្ូច លបំែុលនាលពលអនាគត ឬជាយថាលហតុ) ឬ ចំនួនណាមួយតិច

ជាង ប្ែលរតូវបានករមិតលដ្ឋយបញ្ញ តិនត នការធានា ឬតាមរយៈការលរៀបចំ លផសងលទៀត
ប្ែលលយើងខ្ំុអាចទទួលយកបាន លែើមបីផល
ត ់ការលលើកប្លងការធានា ។
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14>5
(ក)

តាមរយៈការជូនែំែឹងជាោយលកខែ៍អកសរមកលយើងខ្ំុ លោកអនកអាច៖

ែកការធានានាលពលណាមួយ លៅមុនលពលប្ែលឥែទនរតូវបានផតល់ជូន

ស្សបតាមកិចចសនាឥែទនប្ែល
(ខ)

ក់ព័នធ ។ ឬ

ែកការធានាលចញបនាទប់ពីឥែទនរតូវបានផតល់

ឥែទនខុសគានខាលំង

របសិនលបើកិចស
ច នា

ពីកិចចសនាឥែទនប្ែលបានលសនើលឡើង

ប្ែលផតល់ជូន

លោកអនកលៅមុនការធានារតូវបានចុោះហតថលលខា ។

14>6

ស្សបតាមការធានា

លោកអនក លលើកប្លងប្ត៖
(ក)

លយើងខ្ំុនឹងមិនអនុវតតស្ថលរកមតុោការរបឆ្ំងនឹង

លយើងខ្ំុទទួ លបានស្ថលរកមរបឆ្ំងនឹងកូនបំែុលចំបងសរមាប់ការទូទត់

បំែុលប្ែលរតូវបានធានា

ប្ែលលៅមិនទន់ទូទត់សងរួចរាល់លពញលលញអស់

បនាទប់ ពីលយើងខ្ំុបានលធវើការទមទរជាោយលកខែ៍អកសរ លអាយលធវើការទូទត់ សង
បំែុលស្សបតាមស្ថលរកម ។
(ខ)
(គ)
(ឃ)

លយើងខ្ំុបានពាោមទក់ទងកូនបំែុល ប៉ាុប្នតមិនបានលជាគជ័យ ។
កូនបំែុលកាលយអស្ថធនីយ។
តុោការ

ស្ថោកតី

ឬស្ថថប័ន

ក់ព័នធនឹងយុតាតធិការ

បានែកកាតពវកិចច

លយើងខ្ំុកុងការែំ
ន
លែើរការនី តិវ ិធីទមទរបំែុលពី កូនបំែុលចំបងជាមុន ។
(ង)

លោកអនកបានផតល់ការដ្ឋក់ ធានា ឬរបាតិលភាគែនទលទៀតលែើមបីធានាបំែុល

ស្សបតាមការធានា និងកូនបំែុលចំ បងមិនបានផតល់ការដ្ឋក់ធានា ឬរបាតិលភាគ
ែនទលផសងលទៀតលែើមបីធានាទូទត់សងបំែុលប្ែលរតូវបានធានាលនោះ ។ ឬ
(ច)

កូនបំែុលចំបងបានផតល់ការដ្ឋក់ធានា ឬរបាតិលភាគែនទលទៀតលែើមបីធានា

បំែុលប្ែលរតូវបានធានា
ែនទលផសងលទៀតលនាោះ

លហើយលយើងខ្ំុបានអនុវតតការដ្ឋក់ធានា

ឬរ ំពឹងលដ្ឋយសមលហតុផលថា

ឬរបាតិលភាគ

ផលប្ែលទទួលបានមកពី

ការអនុវតតលនាោះមិនរគប់ រគាន់ លែើមបីទូទត់សងបំែុលប្ែលរតូវបានធានា ។
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