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លក្ខខណក្នុងការ្របតិបត្តិគណនី និងប័ណ្ណេអសីុលីដា ស្រមាប់ម្រន្តីរាជការ ឬេហៅថា “កិច្ច្រពមេ្រពៀង” េនះ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង
ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ជាមួយប័ណ្ណផ្ ព្វផ្ យ ែដលអមមកជាមួយដូចជា ៖ “លក្ខខណ និងៃថ្លេសវាៃន្របតិបត្តិការគណនី” (Conditions and Fees of 

Account Operations) និង “តារាងអ្រតាការ្របាក់” (Interest Rate Table) ។ កិច្ច្រពមេ្រពៀង, លក្ខខណគណនី រួមនឹងតារាងលក្ខខណ និងៃថ្ល
េសវា បានពន្ ល់អំពីការេបើកគណនី ដាក់្របាក់សន្ ំ ការេ្របើ្របាស់ប័ណ្ណេអសុីលីដា និងេសវាេផ្ ងៗេទៀតែដលធនាគារផ្តល់ជូនអតិថិជនែដល
ជាម្រន្តីរាជការ និង្រគប់្រគងេលើ្របតិបត្តិការគណនី និងេសវាេផ្ ងៗ ។  

េនៅក្នុងអត្ថបទេនះ ពាក្ ថា “េលាក-េលាក្រសី” គឺសំេដៅេទៅដល់អតិថិជន ឬមាស់គណនី ែដលជាម្រន្តីរាជការ កំពុងេ្របើ្របាស់េសវា
េបើក្របាក់េបៀវត្ រ និងជាអ្នកេ្របើ្របាស់ប័ណ្ណេអសុីលីដា ។ ពាក្ ថា “េអសុីលីដា” គឺសំេដៅេទៅដល់ធនាគារ េអសីុលីដា ភីអិលសីុ ។ 

េនៅេពលែដលេលាក-េលាក្រសីបានចុះហត្ថេលខាេលើពាក្ សុំេបើកគណនី និងផ្តល់គំរូហត្ថេលខាផង េផ្ញើ្រតឡប់មកេអសីុលីដាវិញេនាះ 
ប ក់ថាេលាក-េលាក្រសីបានទទួលកិច្ច្រពមេ្រពៀង, លក្ខខណគណនី, តារាងលក្ខខណ និងៃថ្លេសវា, និងតារាងអ្រតាការ្របាក់ េហើយបាន 
ប ក់ផងែដរថា េលាក-េលាក្រសីបានពិនិត្  យល់ និង្រពមេ្រពៀងចំេពាះលក្ខខណទំាងេនះ ។ 

េអសុីលីដាអាចេធ្វើការែកែ្របេលើកិច្ច្រពមេ្រពៀង, អ្រតាការ្របាក់, លក្ខខណគណនី, និងតារាងលក្ខខណ និងៃថ្លេសវា អនុេលាមេទៅតាម 
អនុស្ រណៈៃនការេយាគយល់គា រវាង្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងេអសីុលីដា ។ េអសីុលីដានឹងជូនដំណឹងេទៅេលាក-េលាក្រសីនូវរាល់ការ
ែកែ្របទំាងឡាយណាែដលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់េលាក-េលាក្រសី (តាមលទ្ធភាពែដលេអសីុលីដាអាចេធ្វើេទៅបាន) ។ 

ơ. Ð‗ĕБŪģ˝сЮĠЬŷĳ℮ũш₤ŪŌĠсņūĕŉБŬĄŁũ 
ơ.ơ ŌĆ ₤сÐ‗ĕБ 

េលាក-េលាក្រសី្រតូវេបើកគណនីក្នុងនាមខ្លួនឯងផាល់ ឬេបើកគណនីឯកត្តជនែដលមានេឈាះែតមាក់ឯង ជាមាស់ ឬអ្នកទទួលផល 
“អតាគាហក” ែតមាក់គត់ៃនគណនី េដាយមិនមានអ្នករួមជាមួយេឡើយ ។  

ơ.Ư ŁũЮĠЧ˝Ð‗ĕБ 
ơ.Ư.ơ េពលសុំេបើកគណនី េលាក-េលាក្រសី្រតូវបំេពញ និងចុះហត្ថេលខា ឬផ្តិតេមៃដេលើពាក្ សុំេបើកគណនី ែដលបានផ្តល់ជូនេដាយេអសីុ
លីដា និងផ្តល់នូវអត្តស ណឯកត្តជន េទៅតាមការកំណត់ដូចខាងេ្រកាម ។ េអសីុលីដាអាចចាត់ទុកថាព័ត៌មានែដលបានផ្តល់ជូនេនៅេលើពាក្
សំុេបើកគណនីេនាះ ជាព័ត៌មាន្រតឹម្រតូវ អាចេជឿទុកចិត្ត និងយកជាការបាន ។ ្របសិនេបើមានការផាស់ប្តូរព័ត៌មានអ្វីមួយេនៅក្នុងពាក្ េស្នើសំុ 
េលាក-េលាក្រសី្រតូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្ រមកេអសីុលីដា ។ 

 អត្តស ណប័ណ្ណស តិែខ្មរ,  
 ឬអត្តស ណប័ណ្ណម្រន្តីរាជការសីុវិល ឬប័ណ្ណសមា្គល់ម្រន្តីរាជការ េចញេដាយ្រកសួង សាប័ន ែដលេនៅមានសុពលភាព,  
 ឬលិខិតឆ្លងែដន (េនៅមានសុពលភាពយា៉ងតិច ០៣ែខ) ។ 

ơ.Ư.Ư គណនីេនះ ជាគណនីបេញ្ញើសំៃច (Savings Account) ្របាក់េរៀល ផ្តល់ឲ្ េ្របើជាមួយនូវប័ណ្ណព័ត៌មានគណនី និងប័ណ្ណេអសុីលីដា
ធម្មតា េដាយមិនត្រមូវឲ្ មាន្របាក់តម្កល់ដំបូង និងសមតុល្ អប្ បរមា េនៅក្នុងគណនីេឡើយ ។ 

ơ.ư ŁũĠЊ◦Ð‗ĕБ 
ơ.ư.ơ ការបិទគណនី េលាក-េលាក្រសី្រតូវបំេពញពាក្ សំុបិទគណនីែដលផ្តល់ជូនេដាយេអសីុលីដា ។ ចំេពាះសមតុល្ ទឹក្របាក់េនៅសល់
ក្នុងគណនី ្រតូវអនុវត្តតាមលក្ខខណៃន្របតិបត្តិការ និងគំរូហត្ថេលខា ែដលមានតម្កល់េនៅេអសីុលីដា ។ 
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ơ.ư.Ư ការបិទគណនីក្នុងរយៈេពល ០៣ែខ (បីែខ) គិតចាប់ពីៃថ្ងេបើកគណនីអាចេធ្វើេទៅបាន បុ៉ែន្តេលាក-េលាក្រសី្រតូវបង់ៃថ្លេសវាតាមេគាល
ការណ៍កំណត់របស់េអសីុលីដា ។ 

ơ.ư.ư គណនីគាន្របតិបត្តិការែដលមានសមតុល្ សូន្  េអសីុលីដានឹងបិទេដាយមិនចំាបាច់ជូនដំណឹងេទៅ េលាក-េលាក្រសីេឡើយ ។ 

ơ.̉ ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũÐ‗ĕБ 
ơ.̉.ơ រាល់ការបងា្គប់មកេអសីុលីដា ្រតូវែតេធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ និងចុះហត្ថេលខាេដាយផាល់េលើសំេណៅេដើម ពីមាស់គណនី េហើយហត្ថ
េលខាេនាះ ្រតូវដូចគាេទៅនឹងហត្ថេលខាែដលបានតម្កល់េនៅេអសីុលីដា ។ េអសុីលីដាមិនទទួលយកនូវលិខិតបងា្គប់ថតចម្លង ឬការបងា្គប់តាម
ទូរស័ព្ទ ទូរសារ ឬតាមសារេអឡិច្រតូនិកេឡើយ លុះ្រតាែតមានការ្រពមេ្រពៀងជាពិេសសណាមួយ ជាលាយលក្ខណ៍អក្ រជាមួយេអសុីលីដា ។ 
រាល់លិខិតបងា្គប់ ឬឯកសារែដលទទួលពីេលាក-េលាក្រសី ែដលមិនមានភាពច្ ស់លាស់ ឬមានទំនាស់នឹងគា េអសីុលីដាមិនអាចទទួលយក 
ឯកសារេនាះេទ លុះ្រតាែតបានទទួលការប ក់ថា ឯកសារទំាងេនាះពិតជា្រតឹម្រតូវេហើយ ។ 

ơ.̉.Ư រាល់្របតិបត្តិការគណនី ដូចជា េផ្ទរ្របាក់ចូល ដាក់្របាក់ ឬ្របតិបត្តិការេផ្ ងៗេទៀត ែដលមាន្របេភទរូបិយប័ណ្ណេផ្ ងពី្របាក់េរៀល
ែដលជារូបិយវត្ថុេដើមៃនគណនីេលាក-េលាក្រសី េអសុីលីដានឹងប្តូររូបិយប័ណ្ណេនាះេដាយស្វ័យ្របវត្តិ េទៅជា្របាក់េរៀលៃនគណនីែដលេលាក-េលាក
្រសី កំពុង្របតិបត្តិការ េដាយែផ្អកេលើអ្រតាប្តូរ្របាក់ផ្លូវការរបស់េអសុីលីដា េនៅៃថ្ង្របតិបត្តិការ ។ 

ơ.̣ Ġе‗НŲŷЋģũРĠũш ι₤ņĳНŲŏΟ‗Įĕċ 
ក្នុងករណីមាន្របតិបត្តិការដក្របាក់េលើសសមតុល្  (សាច់្របាក់ែដលមានេនៅក្នុងគណនី) េលាក-េលាក្រសី្រតូវសង្របាក់ែដលដក

េលើសមកេអសីុលីដាវិញ និង្រតូវបង់ការ្របាក់េលើសមតុល្ ឥណពន្ធ្របចំាៃថ្ង និង្របាក់ពិន័យេផ្ ងៗ តាមការកំណត់របស់េអសីុលីដា ។  

ơ.̀ ŁũЯ˝ЯŪĠ 
ơ.̀.ơ េលាក-េលាក្រសីអាចេធ្វើការែកែ្របេឈាះគណនីបាន បុ៉ែន្តត្រមូវឲ្ មានការេស្នើសំុពីេលាក-េលាក្រសីជាលាយលក្ខណ៍អក្ រ និងមានការ
ឯកភាពពីសាប័នរដ្ឋ ជាមុន ្របសិនេបើមានការត្រមូវពីច្ ប់ ។ េលាក-េលាក្រសីជាអ្នកទទួលខុស្រតូវទំាង្រសុងចំេពាះការខូចខាតែដលអាចេកើត
េឡើង បណា្ដលមកពីការែកែ្របេឈាះគណនីេនះ ។ 

ơ.̀.Ư ការផាស់ប្តូរគំរូហត្ថេលខា េលាក-េលាក្រសី្រតូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្ រមកេអសីុលីដា និងមានការឯកភាពពីសាប័នរដ្ឋ ជាមុន 
្របសិនេបើមានការត្រមូវពីច្ ប់ ។ គំរូហត្ថេលខាេ្រកាយេនះ មានសុពលភាពរហូតដល់េពលមានការជូនដំណឹងជាថ្មី ពីមាស់គណនី ។ 

ơ.̀.ư ការែកែ្របព័ត៌មានបន្តិចបន្តួច ដូចជា ៖ អាសយដាន េលខទូរស័ព្ទ ជាេដើម ។ ក្នុងករណីេនះ មាស់គណនី្រតូវមកកាន់េអសីុលីដា េដើម្ ី
បំេពញពាក្ សំុផាស់ប្តូរព័ត៌មាន ។ 

ơ.̀.̉ ការផាស់ប្តូរឯកសារសមា្គល់អត្តស ណ ឬឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា េនៅេពលែដលឯកសារេនាះជិតដល់កាលបរិេច្ឆទផុតកំណត់ ជា
កាតព្វកិច្ចរបស់េលាក-េលាក្រសីផាល់ េដើម្ ីរក្ សុពលភាពឯកសាររបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្ ប់ ។  

ơ.́ ŁũŪĠО₣ŪĠŎњĳĖ 
ករណីមាស់គណនីទទួលមរណភាព េហើយមានអ្នកទទួលសិទ្ធិច្ ស់លាស់ ែដលបានែចងក្នុងលក្ខខណេបើកគណនី េអសីុលីដានឹងេធ្វើ

ការចាត់ែចងតាមលក្ខខណេនាះ ។ េបើមិនដូេចាះេទ េអសីុលីដានឹងេធ្វើការចាត់ែចងសមតុល្ ឥណទានរបស់គណនី ្រសបតាមបទប្ ញ្ញត្តិៃនច្ ប់
ជាធរមាន ដូចជា្រកមរដ្ឋប្ េវណីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ជាេដើម ។ 

ơ.៨ ũģŎŁũ‗ч₤ņĳНŲŏÐ‗ĕБ ĕЊ₣ĮњĳхŌĕÐ‗ĕБ 
ơ.៨.ơ េនៅេពលែដលមានសកម្មភាពេសដ្ឋកិច្ចេកើតេឡើងទាក់ទងនឹងគណនីេលាក-េលាក្រសីេនៅក្នុងែខណាមួយ េអសីុលីដានឹងផ្តល់របាយ-
ការណ៍ក្នុងែខេនាះជូនេលាក-េលាក្រសី បុ៉ែន្តេអសុីលីដារក្ សិទ្ធិក្នុងការែកែ្របកំហុស ែដលអាចេកើតមានក្នុងរបាយការណ៍ ។ មាស់គណនី្រតូវ
មកកាន់េអសីុលីដា េដើម្ ីេធ្វើការេផ្ទៀងផាត់ និងស្រមួលគណនី ្របសិនេបើមានការខុសគារវាងបញ្ជីរបស់មាស់គណនី និងបញ្ជីរបស់េអសីុលីដា ។ 

ơ.៨.Ư េនៅេពលេធ្វើសវនកម្ម េអសីុលីដានឹងេផ្ញើលិខិតសុំការប ក់ពីសមតុល្ គណនីេលាក-េលាក្រសី ។ លិខិតេនះនឹងេផ្ញើេទៅ្រគប់េលាក-
េលាក្រសី តាមអាសយដានចុងេ្រកាយបំផុតែដលេអសីុលីដាបានដឹង ។ េ្រកាយេពលេផ្ទៀងផាត់សមតុល្ គណនី េហើយេលាក-េលាក្រសី្រតូវចុះ
ហត្ថេលខា ឬផ្តិតសាមេមៃដ េហើយេផ្ញើ្រតឡប់មកេអសីុលីដាវិញ ។ 
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ơ.៨.ư រាល់លិខិតេឆ្លើយឆ្លង និងលិខិតជូនដំណឹងេទៅេលាក-េលាក្រសីស្តីពីគណនី នឹង្រតូវបានបញ្ជូនតាមៃ្របសណីយ៍េទៅកាន់អាសយដាន 
របស់េលាក-េលាក្រសី ែដលបានបំេពញេនៅក្នុងែបបបទេបើកគណនី ឬអាសយដានចុងេ្រកាយបំផុត ែដលេលាក-េលាក្រសីបានជូនដំណឹងជា
លាយលក្ខណ៍អក្ រមកេអសុីលីដា ។ េអសីុលីដានឹងមិនធានាថា រាល់លិខិតេឆ្លើយឆ្លងគា ឬលិខិតជូនដំណឹងេទៅេលាក-េលាក្រសីេនាះ បានេទៅ
ដល់េលាក-េលាក្រសី ្រគប់ទំាងអស់េឡើយ ។ 

ơ.៨.̉ េលាក-េលាក្រសីបានអនុ តឲ្ េអសុីលីដាេធ្វើឲ្ ដឹងព័ត៌មានៃនគណនីរបស់ខ្លួន ឬសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនេនៅេអសុីលីដា ្របសិន
េបើអាជាធរត្រមូវ ។ 

ơ.៩ ΒŪ″ŁũŪģ с̋ Ю⅜ п̈́НŎşе₧Ŏ ĕЊ₣Łũ◦РĈĳс  
ơ.៩.ơ គណនីេលាក-េលាក្រសីែដលមានសមតុល្ ្រគប់្រគាន់ ្រតូវបានផ្តល់ការ្របាក់តាមេគាលការណ៍ ។ ការ្របាក់ខាងឥណទាន ្រតូវបានគិត
បង្គរជា្របចំាៃថ្ង និងជាស្វ័យ្របវត្តិ េហើយបញ្ចូលក្នុងគណនីេនៅេរៀងរាល់ែខ ។ ការ្របាក់ែដល្រតូវផ្តល់ជូនេលាក-េលាក្រសី្រតូវកាត់ពន្ធេទៅតាមអ
្រតាែដលបានកំណត់េដាយនាយកដានពន្ធដារៃន្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ េដាយកាត់េចញពីគណនីេលាក-េលាក្រសីេដាយផាល់ ។ 
ơ.៩.Ư េនៅតាមបញ្ជរ្រគប់សាខា េលាក-េលាក្រសីអាចទទួល និងដក្របាក់េបៀវត្ របានេដាយមិនគិតកៃ្រមេសវា អនុេលាមេទៅតាមអនុស្ រណៈ
ៃនការេយាគយល់គា រវាង្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងេអសីុលីដា េ្រកៅពីេនះេអសីុលីដាអាចគិតេសាហុ៊យចំណាយមួយចំនួនចំេពាះការេ្របើ
្របាស់េសវាេផ្ ងេទៀត ។ េសាហុ៊យចំណាយេនាះ បានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុងតារាង “លក្ខខណ និងៃថ្លេសវាៃន្របតិបត្តិការគណនី” ែដលអាចអនុវត្ត
បានចំេពាះគណនី និងឯកសារេផ្ ងៗេទៀត ែដលបានផ្តល់ជូនេលាក-េលាក្រសី េដើម្ ីេធ្វើ្របតិបត្តិការេលើគណនី និងេសវាេផ្ ងៗរបស់េអសុីលីដា 
េហើយបានបញ្ចូលេនៅក្នុងលក្ខខណេនះ ។ េអសុីលីដារក្ សិទ្ធិក្នុងការផាស់ប្តូរេសាហុ៊យចំណាយ និងៃថ្លេសវា្រគប់េពល េដាយមិនបានជូន
ដំណឹងជាមុនេឡើយ េលើកែលងែតមានការត្រមូវពីច្ ប់ ។ េដាយការេ្របើ្របាស់េសវាេអសុីលីដា េ្រកាយេពលែដលការផាស់ប្តូរចូលជាធរមាន មាន
ន័យថា េលាក-េលាក្រសីបានយល់្រពមចំេពាះការផាស់ប្តូរេនាះ ។  
ơ.៩.ư េលាក-េលាក្រសី្រតូវបង់េសាហុ៊យចំណាយទំាងអស់ តាមការត្រមូវរបស់េអសីុលីដា ទាក់ទងេទៅនឹង្របតិបត្តិការគណនី ឬេសវាេផ្ ងៗ 
។ េអសុីលីដាមានសិទ្ធិជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការកាត់កង្របាក់េចញពីគណនីេលាក-េលាក្រសី េដើម្ ីទូទាត់បំណុល បង់ៃថ្លេសាហុ៊យចំណាយ បង់្របាក់
ពិន័យ និងៃថ្លេសវាេផ្ ងៗេទៀត ែដលេលាក-េលាក្រសីជំពាក់េអសុីលីដា ឬេដើម្ ីែកត្រមូវេលើការទូទាត់ែដលបណា្ដលមកពីកំហុសបេច្ចកេទសណា
មួយ េដាយពំុចំាបាច់សំុការអនុ តពីេលាក-េលាក្រសីេឡើយ េហើយេអសីុលីដាមិនទទួលខុស្រតូវេលើការខាតបង់ការ្របាក់ក្នុងគណនីេនាះេទ 
េទាះជាឯកសារតម្កល់ទុកេនៅេអសីុលីដាមានការអធិប្ យយ៉ាងណាក៏េដាយ ។ ករណីគណនីមានទឹក្របាក់មិន្រគប់្រគាន់ េអសុីលីដានឹងជូន
ដំណឹងេលាក-េលាក្រសីឲ្ មកដាក់្របាក់បែន្ថមេនៅក្នុងគណនីឲ្ បាន្រគប់្រគាន់ ។ េអសុីលីដានឹងគិតការ្របាក់ ២.៥% (ពីរកណ្ដក់ស ្របំាភាគ
រយ) ក្នុងមួយែខ េលើចំនួនទឹក្របាក់ែដលេនៅជំពាក់ ។ សិទ្ធិេនះ្រតូវអនុវត្តេលើ្រគប់្របេភទគណនីទំាងអស់ េនៅ្រគប់ការិយាល័យេអសីុលីដា ។  
ơ.៩.̉ ្របសិនេបើេអសីុលីដាែស្វងរកវិធីណាមួយ េដើម្ ីព្រងឹងការអនុវត្តសិទ្ធិ ឬការការពារសិទ្ធិ ឬេដាះ្រសាយជំេលាះណាមួយ ែដលទាក់ទង
េទៅនឹងគណនីេនាះ េលាក-េលាក្រសីជាអ្នកចំណាយសងេទៅេអសីុលីដា នូវរាល់េសាហុ៊យចំណាយ និងៃថ្លេសវាេផ្ ងៗេទៀត ែដលអាចេកើតមាន
េឡើងជាយថាេហតុ ក្នុងេនាះមានរួមបញ្ចូលទំាងការចំណាយែផ្នកច្ ប់ផង េដាយដកយកពីគណនីេលាក-េលាក្រសីផាល់ ។ 

ơ.ơƠ ŁĳĮſ Њ̋şĆ₤е‗₣ 
េលាក-េលាក្រសីបានយល់្រពមសងេទៅឲ្ េអសីុលីដាេដាយឥតលក្ខខណ នូវរាល់ការទាមទារឲ្ សងបំណុល ការខូចខាត និងរាល់ការ

ចំណាយែដលេអសីុលីដាបានចំណាយ េហើយយល់្រពមបង់ជូនេអសុីលីដានូវចំនួនទឹក្របាក់ែដលទាមទារឲ្ សងេដាយេអសីុលីដា ឬចំនួនទឹក
្របាក់ែដលេអសីុលីដានឹងចំណាយ ឬនឹង្រតូវសងទាក់ទងេទៅនឹងគណនីស្រមាប់ឥណទានរបស់េលាក-េលាក្រសី ។ 

ơ.ơơ Юĩ℮₣ៗ 
ơ.ơơ.ơ េដើម្ ីជាការធានាចំេពាះបំណុលរបស់ខ្លួន េអសីុលីដាអាចរក្ ទុកនូវរាល់សមារ ឬរូបិយវត្ថុ ឬ្រទព្ សម្ ត្តិេផ្ ងេទៀតរបស់េលាក-េលាក
្រសី ឬដាក់តម្កល់េដាយេលាក-េលាក្រសី ក្នុងឃំាង ឬក្នុងកែន្លងែដលជាកម្មសិទ្ធិរបស់េអសីុលីដា ឬតាមរេបៀបេផ្ ងពីេនះ េដើម្ ីរក្ សុវត្ថិភាព ។ 
ơ.ơơ.Ư ្របសិនេបើទឹក្របាក់ែដល្រតូវបង់េទៅេអសីុលីដា ជាទឹក្របាក់ែដលនឹង្រតូវកាត់ទុក ឬដកទុកមួយចំនួន េលាក-េលាក្រសី្រតូវបង់សងេទៅ
េអសុីលីដានូវចំនួនទឹក្របាក់បែន្ថមយ៉ាងណាឲ្ េអសីុលីដាទទួលបាននូវចំនួនទឹក្របាក់សុទ្ធ េ្រកាយការកាត់ទុក ឬដកទុក េស្មើនឹងចំនួនទឹក្របាក់
ែដល្រតូវបង់សងេទៅេអសុីលីដា ។ 
ơ.ơơ.ư បំណុលរបស់េលាក-េលាក្រសីចំេពាះេអសីុលីដានឹងមិនប៉ះពាល់េទ េទាះជាមានការផាស់ប្តូរសមាសភាព ឬចំណុចណាមួយៃនសាន
ភាពផ្លូវច្ ប់ក៏េដាយ េហើយវានឹងភាប់កាតព្វកិច្ចដល់អ្នកស្នងមរតករបស់េលាក-េលាក្រសី ។ 
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ơ.ơơ.̉ គណនី្រគប់្របេភទែដលគាន្របតិបត្តិការ (ដក្របាក់ ដាក់្របាក់ ឬេផ្ទរ្របាក់) េកើតេឡើង េ្រកៅពី្របតិបត្តិការែដលេធ្វើេឡើងេដាយេអសីុ-
លីដាផាល់ ដូចជាការគិតការ្របាក់ ឬការគិតៃថ្លេសវាកម្មេផ្ ងៗ អស់រយៈេពលមួយជាក់លាក់េនាះ ្រតូវចាត់ទុកថាជាគណនីគាន្របតិបត្តិការ និង
្រតូវគិតកៃ្រមេសវាេទៅតាមការកំណត់របស់េអសីុលីដា េដាយកាត់េចញពីគណនីេលាក-េលាក្រសីេដាយផាល់ ។  

Ư Ġњ‗‼ ЮΒ₤НБŲБŢ  
Ư.ơ ЮŲŠ₤ŌĞ ĳс 
Ư.ơ.ơ ប័ណ្ណេអសុីលីដាស្រមាប់ផ្តល់ជូនម្រន្តីរាជការេ្របើ្របាស់ គឺ ប័ណ្ណេអសីុលីដាធម្មតា អាចេធ្វើ្របតិបត្តិការដក្របាក់តាមម៉ាសីុនេអធីអឹមឬ
ម៉ាសុីនឆូតកាតេអសីុលីដា (ACLEDA ATM/POS), ទូទាត់ៃថ្លទំនិញ-េសវាកម្ម តាមម៉ាសីុនឆូតកាតេអសីុលីដា (ACLEDA POS), ទូទាត់
វិក្កយប្រត ឬបញ្ចូលទឹក្របាក់ទូរស័ព្ទ តាមម៉ាសុីនេអធីអឹមេអសីុលីដា (ACLEDA ATM) និងដាក់្របាក់សន្ ំតាមម៉ាសុីនដាក់្របាក់ (Cash Deposit Machine/ACLEDA CDM) ្រគប់ទីកែន្លង េនៅក្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ។  

Ư.ơ.Ư េលាក-េលាក្រសី្រតូវេ្របើ្របាស់ប័ណ្ណេអសុីលីដា ែតមាក់ឯងគត់ េហើយ្រតូវទទួលខុស្រតូវរាល់្របតិបត្តិការែដលេកើតេឡើងពីការេ្របើ្របាស់
ប័ណ្ណ (ព័ត៌មានប័ណ្ណ) េទាះជាមានការអនុ ត ឬគានការអនុ តពីមាស់ប័ណ្ណក៏េដាយ ។ 

Ư.ơ.ư ប័ណ្ណេអសុីលីដា និងេលខសមាត់ េលាក-េលាក្រសី្រតូវែថរក្ ឲ្ បានគង់វង្  និងមិន្រតូវឲ្ ភាគីទីបីដឹងេឡើយ េទាះជាេដាយេចតនា ឬ
អេចតនាក្ដី ។ មាស់ប័ណ្ណមិន្រតូវសរេសរ ឬកត់្រតាេលខសមាត់ េនៅកែន្លងណាមួយែដលអាចឲ្ ភាគីទីបីដឹងេឡើយ ។ 

Ư.Ư ЮŲŠ₤ŌĞ ĳс ĕЊ₣Ų˝ šŠ‗Ź ₤Нŷĳ□ЊļĮ 
Ư.Ư.ơ ្រតូវេ្រជើសេរីសេលខសមាត់ផាល់ខ្លួន (PIN) ែដលមាន ៦ខ្ទង់ ជាេលខទំាងអស់ ។ 

Ư.Ư.Ư ការេ្រជើសេរីសេលខសមាត់ ្រតូវអនុវត្តដូចខាងេ្រកាម ៖ 

 មិន្រតូវេ្រជើសេរីសេលខលំដាប់េឡើង ឬេលខលំដាប់ចុះ ដូចជា ១២៣៤៥៦ ឬ ៩៨៧៦៥៤ ។ 

 មិន្រតូវេ្រជើសេរីសេលខដូចៗគាេលើសពី ៣ដង ដូចជា ៩៩៩៩៩៩ ។ 
 មិន្រតូវេ្រជើសេរីសេលខទូរស័ព្ទៃដរបស់ខ្លួនឯង ។ 
 មិន្រតូវេ្រជើសេរីសេលខៃថ្ងែខឆំាកំេណើត ឬេលខៃថ្ងែខឆំាកំេណើត របស់សមាជិក្រគួសារ និងេលខេផ្ ងេទៀតែដលេគដឹងជាទូេទៅ

េនាះ េធ្វើជាេលខសមាត់ផាល់ខ្លួនេឡើយ ។ 
 មិន្រតូវេ្រជើសេរីសេលខសមាត់ែដលសាធារណជនទូេទៅសា្គល់ និងងាយ្រសួលទាយេធើ្វជាេលខសមាត់េឡើយ ។ 

Ư.Ư.ư ្រតូវប្តូរេលខសមាត់ដំបូងតាមរយៈម៉ាសុីនេអធីអឹម េ្រកាយេពលទទួលបានប័ណ្ណេអសីុលីដា េហើយ្រតូវបំផាញឯកសារេបាះពុម្ពេលខ
សមាត់ដំបូង (PIN Mailer/PIN Pouch) េចាល ។ 

Ư.Ư.̉ មិន្រតូវអនុ តឲ្ នរណាមាក់េ្របើប័ណ្ណ ឬេលខសមាត់របស់េលាក-េលាក្រសីេឡើយ ។ 

Ư.Ư.̣ មិន្រតូវឲ្ អ្នកដៃទេមើលេឃើញេលខសមាត់េនៅេពលកំពុងេធ្វើ្របតិបត្តិការេឡើយ ករណីសង្ ័យថា មានេគដឹង េលាក-េលាក្រសី្រតូវប្តូរ
េលខសមាត់េនាះភាម ។ 

Ư.Ư.̀ ្រតូវបញ្ចូលេលខសមាត់ឲ្ បាន្រតឹម្រតូវ ។ 

Ư.Ư.́ ការបញ្ចូលេលខសមាត់មិន្រតឹម្រតូវ ចំនួន ៣ដង នឹង្រតូវ្រចានេចញពី្របព័ន្ធ ។ 

Ư.ư Łũř˝Ūģ с̋ ι◦РĈĳс ″ņŌл ₤НБĕЮΒĊБΒЕņ ιŌл ₤НБĕđРĳŁĳЮΒ₤НБŲБŢ ((AACCLLEEDDAA  AATTMM//PPOOSS)) 
Ư.ư.ơ េនៅេពលដក្របាក់ ឬទូទាត់ េលាក-េលាក្រសី ្រតូវេធ្វើការេផ្ទៀងផាត់សាច់្របាក់ ឬវិក្កយប្រតទំនិញ-េសវាកម្ម ជាមួយនឹងវិក្កយប្រតម៉ាសីុន
េអធីអឹម ឬម៉ាសីុនឆូតកាត ឲ្ បាន្រតឹម្រតូវមុននឹងចាកេចញពីម៉ាសីុនេអធីអឹម ឬម៉ាសីុនឆូតកាត ។ 

Ư.ư.Ư ការដក្របាក់ ឬទូទាត់ ជារូបិយប័ណ្ណេផ្ ងពីរូបិយប័ណ្ណៃនគណនី ្រតូវអនុេលាមតាមអ្រតាប្ដូរ្របាក់ែដលកំណត់េដាយេអសុីលីដា ។ 
Ư.̉ ŁũŢ с̋Ūģ с̋″ņŌл ₤НБĕ◦◦УŲŪģ с̋ĠЮŃňЧ ((AACCLLEEDDAA  CCaasshh  DDeeppoossiitt  MMaacchhiinnee,,  CCDDMM))   
Ư.̉.ơ ប័ណ្ណេអសុីលីដារបស់េលាក-េលាក្រសី អាចេធ្វើការដាក់្របាក់បេញ្ញើេនៅក្នុងគណនីែដលមានជាមួយេអសីុលីដា តាមរយៈម៉ាសុីនទទួល
្របាក់បេញ្ញើេអសីុលីដា ។ 
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Ư.̉.Ư េលាក-េលាក្រសី ្រតូវដាក់បេញ្ញើជា្របាក់ដុលារអាេមរិក េហើយគណនីរបស់េលាក-េលាក្រសី ជា្របាក់េរៀល ដូេច្នះ្របព័ន្ធនឹងប្តូរេទៅជា
្របេភទរូបិយប័ណ្ណៃនគណនី េដាយស្វ័យ្របវត្តិ តាមអ្រតាប្តូរ្របាក់ផ្លូវការរបស់េអសុីលីដា េនៅេពលេនាះ ។ 

Ư.̉.ư េលាក-េលាក្រសី ្រតូវធានាេលើគុណភាពៃន្របេភទ្រកដាស្របាក់ េដាយមិន្រតូវដាក់្របាក់បេញ្ញើ ដូចជា ្របឡាក់, េសើម, ទក់, េខ្ទច, មូរ, 
ចាស់, ដាច់រែហក ឬ្របេហាង, បិទស្កុត ឬមិនអាចចរាចរបាន េនៅតាមម៉ាសីុនេអធីអឹមេឡើយ ។ េអសីុលីដាមិនទទួលខុស្រតូវចំេពាះការខូចខាត ឬ
ភាពមិន្រតឹម្រតូវណាមួយ បណា្ដលមកពីការអនុវត្តន៍មិន្រតឹម្រតូវតាមលក្ខខណេនះេឡើយ ។  

Ư.̉.̉ េលាក-េលាក្រសី្រតូវរាប់សាច់្របាក់ឲ្ បាន្រគប់ចំនួន និងតេ្រមៀប្រកដាស្របាក់ ឲ្ បាន្រតឹម្រតូវ តាមលំដាប់លំេដាយ ឬ្រតូវែញក
្រកដាស្របាក់ជាដំុៗែដលមាន្របេភទេផ្ ងគា ដូចជា ៖ ដំុ្រកដាស $១០, ដំុ្រកដាស $២០ និងដំុ្រកដាស $១០០ មុននឹងដាក់្របាក់ទំាងេនាះតាម
រយៈម៉ាសុីនទទួល្របាក់បេញ្ញើ ។ 

Ư.̉.̣ េលាក-េលាក្រសី មិន្រតូវេធ្វើ្របតិបត្តិការ្រកដាស្របាក់ែក្លងកាយ ជាដាច់ខាត ។ េលាក-េលាក្រសី ្រតូវទទួលខុស្រតូវទាំង្រសុងចំេពាះ
មុខច្ ប់នូវ្របតិបត្តិការ្រកដាស្របាក់ែក្លងកាយ េដាយឥតលក្ខខណ ឬេហតុផលណាមួយេឡើយ ។ 

Ư.̉.̀ េលាក-េលាក្រសី ្រតូវរក្ ទុកនូវវិក្កយប្រតដាក់្របាក់បេញ្ញើតាមម៉ាសីុនទទួល្របាក់បេញ្ញើ ឲ្ បាន្រតឹម្រតូវ េដើម្ ីេធ្វើការេផ្ទៀងផាត់េនៅេពល
មានប េកើតេឡើង ។ 

Ư.̣ аℓųЮ₤ǻ  
Ư.̣.ơ េលាក-េលាក្រសីជាម្រន្តីរាជការ ែដលេ្របើ្របាស់េសវាេបើក្របាក់េបៀវត្ រ េអសីុលីដានឹងមិនគិតៃថ្លេលើការេចញប័ណ្ណថ្មី, េសវា្របចំាែខ 
និងប័ណ្ណថ្មីជំនួសប័ណ្ណខូចេ្រចើនបំផុត ចំនួន ០៣ប័ណ្ណ ក្នុងមួយឆំា ។ 

Ư.̣.Ư ការេស្នើសំុប័ណ្ណថ្មីជំនួសប័ណ្ណខូចេលើកទីបួនេនៅក្នុងឆំាដែដល ឬេស្នើសំុប័ណ្ណថ្មីជំនួសប័ណ្ណបាត់ ឬេចារលួច េលាក-េលាក្រសី្រតូវបង់ៃថ្ល
េសវា ១២,០០០េរៀល ស្រមាប់ប័ណ្ណមួយ អនុេលាមេទៅតាមអនុស្ រណៈៃនការេយាគយល់គា រវាង្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងេអសីុលីដា ។ 

Ư.̀ Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ 
ករណីបាត់បង់ ឬេចារលួចប័ណ្ណ េលាក-េលាក្រសី្រតូវរាយការណ៍ជាបនាន់ មកកាន់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន (៨៥៥) ២៣ 

៩៩៤ ៤៤៤ / ១៥ ៩៩៩ ២៣៣ េហើយ្រតូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្ រមកេអសីុលីដា ឲ្ បានឆាប់បំផុត ។ េលាក-េលាក្រសី ្រតូវទទួល
ខុស្រតូវទំាង្រសុងរាល់្របតិបត្តិការែដលេកើតេឡើងពីការេ្របើ្របាស់ប័ណ្ណ ក្នុងអំឡុងេពលជូនដំណឹងេនះ ។  

Ư.́ ŁũЮŢйŪ⅜ŎĄЮŌų й 
រាល់ប េផ្ ងៗេកើតមានេឡើងខុស្រប្រកតី ទាក់ទងនឹងសមតុល្ ក្នុងគណនីភាប់ប័ណ្ណេអសុីលីដារបស់េលាក-េលាក្រសី ្រតូវជូន

ដំណឹងមកេអសីុលីដា ឲ្ បានមុនរយៈេពល ៣០ៃថ្ង បនាប់ពីៃថ្ង្របតិបត្ដិការបានេកើតេឡើង ។ ក្នុងករណីមិនបានជូនដំណឹងទាន់េពល េអសុីលីដា
រក្ សិទ្ធិមិនេដាះ្រសាយប ជូនេឡើយ ។ 

Ư.៨ Łũ◦РĈĳс₤е‗₣  
េលាក-េលាក្រសី យល់្រពមេដាយឥតលក្ខខណ ក្នុងការទូទាត់សំណងមកេអសុីលីដានូវរាល់ការខូចខាត បាត់បង់ ការទាមទារសំណង 

ឬការចំណាយេផ្ ងៗែដលេអសីុលីដាទទួលរង ទាក់ទងនឹងការេ្របើ្របាស់ប័ណ្ណេអសីុលីដា និងការអនុវត្តន៍បំពានេលើកិច្ច្រពមេ្រពៀងេនះ រួមទំាង
ការខកខានមិនបានចាត់វិធានការទប់សា្កត់ការេធ្វើ្របតិបត្តិការប័ណ្ណេអសីុលីដា េដាយគានការអនុ ត ឬ្របតិបត្តិការែក្លងបន្លំ ។ 

Ư.៩ ŁũЮĊſЧЮŌþļĮĠњ‗‼  
តាមឆនានុសិទ្ធិ េអសុីលីដាអាចេធ្វើការបញ្ ប់ការេ្របើ្របាស់ប័ណ្ណេអសុីលីដា ឬបដិេសធេលើសំេណើសុំប័ណ្ណថ្មីជំនួសប័ណ្ណចាស់ េនៅេពល

ណាមួយ េដាយមិនចំាបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់េលាក-េលាក្រសីេឡើយ ។ 

Ư.ơƠ ŁũĠİΆ ŀĮњĳхŌĕĠњ‗‼  
Ư.ơƠ.ơ េអសុីលីដារក្ សិទ្ធិក្នុងការផ្តល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ែដលទាក់ទងនឹងគណនី និងប័ណ្ណរបស់េលាក-េលាក្រសីេទៅកាន់សាប័នេផ្ ងៗ ក្នុង
ករណីចំាបាច់ (រួមទំាងអាជាធរ ឬភាក់ងាររដាភិបាល) ឬក្នុងការតភាប់ជាមួយបណា្ដញេផ្ទរ្របាក់តាមរយៈ្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក) EFT) ។ 

Ư.ơƠ.Ư តាមឆនានុសិទ្ធិ េអសុីលីដាអាចេធ្វើការបងាញនូវព័ត៌មានរបស់េលាក-េលាក្រសី េនៅេពលណាមួយបាន ដូចខាងេ្រកាម ៖ 

 ភាគីែដលពាក់ព័ន្ធនឹង្របតិបត្តិការប័ណ្ណ 
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 មានការត្រមូវពីអាជាធរមានសមត្ថកិច្ច ដូចជា ធនាគារជាតិ ៃនកម្ពុជា ជាេដើម  
 េ្របើ្របាស់ក្នុងសវនកម្ម និង 
 េយាងេលើច្ ប់ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ។ 

Ư.ơƠ.ư េអសុីលីដារក្ សិទ្ធិក្នុងការេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានេនៅក្នុងពាក្ េស្នើសំុប័ណ្ណ និងស្រមាប់ការ្រសាវ្រជាវ ឬព័ត៌មានពី្របភពខាងេ្រកៅ រួមមាន 
របាយការណ៍អតិថិជន សកម្មភាពផ្ ព្វផ្ យទីផ្ រេធ្វើេឡើងេដាយេអសីុលីដា / ្រកុមហុ៊នបុ្រតសម្ព័ន្ធ ។ េអសុីលីដាអាចេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានទំាងេនះ 
េដើម្ ីបេង្កើតបញ្ជីអតិថិជន (Mailing Lists) េ្របើ្របាស់ក្នុងេគាលបំណងេធ្វើយុទ្ធនាការផ្ ព្វផ្ យទីផ្ រ ។ 
Ư.ơƠ.̉ ករណីេផ្ ងេទៀត ្រតូវមានការឯកភាពពីេលាក-េលាក្រសី និង្រសបេទៅតាមច្ ប់ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ។ 

Ư.ơơ ŁũЯ˝ЯŪĠ 

េអសីុលីដានឹងជូនដំណឹងមុន រហូតដល់ ១៤ៃថ្ង េទៅេលាក-េលាក្រសី ករណីមានការបែន្ថម, លុបេចាល, ផាស់ប្តូរចំណុចណាមួយៃន
លក្ខខណេនះ ៃថ្លេសវា ឬប េផ្ ងៗ ែដលេធើ្វឲ្ ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ និងការទទួលខុស្រតូវរបស់េលាក-េលាក្រសី តាមរយៈមេធ្ បាយណាមួយ 
ក្នុងចំេណាមមេធ្ បាយ ដូចខាងេ្រកាម ៖   

 េផើ្ញសារេទៅកាន់ទូរស័ព្ទេលាក-េលាក្រសី េដាយផាល់, 
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