
 

 ទំពរ័ 1 នៃ 5  ធ្វើធ ៅនងៃទើ១៩ ខែសើហៅ ឆ្ៅាំ២០២២ 

 

លក្ខខណ្ឌ ទូទ ៅក្នុងកៅរប្រតិរតតិគណ្នីជៅមួយធនៅគៅរ ទេស ីលីដៅ ភីេិលស ី 
 

លក្ខែណ្ឌ ទូធ ៅ ឬធ ៅថៅ “ក្ចិ្ចព្ពមធព្ពៀង” ធៃេះ ត្រូវបៅៃបធងកើរធ ើងជៅបទដ្ឋ ៅៃកុ្្ងកៅរព្បរិបរតិគណ្ៃើ្នៅគៅរព្បក្បធដ្ៅយរម្ល ៅភៅព ៃិងកៅរ 
គៅាំពៅរអរិងិជៃ ធដ្ៅយលក្ខែណ្ឌ ទូធ ៅធៃេះៃឹងធព្បើព្បៅស់សព្ម្ៅប់អមជៅមយួ “លក្ខែណ្ឌ  ៃងិនងលធសវៅនៃព្បរបិរតិកៅរគណ្ៃើ (Conditions and Fees 
Charge of Account Operation)” ៃិង “តៅរៅងអព្តៅកៅរព្បៅក់្ (Interest Rate Table)” ជូៃអរិងជិៃ។ លក្ខែណ្ឌ គណ្ៃើ ឬក្ចិ្ចព្ពមធព្ពៀងធៃេះ 
រមួៃឹងលក្ខែណ្ឌ  ៃិងនងលធសវៅនៃព្បរបិរតិកៅរគណ្ៃើ បៅៃពៃយល់អំពើកៅរដ្ៅក់្ព្បៅក់្ សៃស ំ ៃងិធសវៅធសសងៗធទៀរខែល្នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ ភើអលិស ើ 
សតល់ធសវៅក្មមជូៃអរិងជិៃ។ 

ធ ៅធពលអរិងជិៃយល់ព្ពមធបើក្គណ្ៃើធ ៅចំ្ធពៅេះម ែភ្ៅក់្ងៅរ ឬធបើក្គណ្ៃើធដ្ៅយែលួៃឯងតៅមម្ ៅស ើៃសវយ័ព្បវរតិ ឬព្បពៃ័ធអៃឡៅញ បញ្ជ ៅក់្ 
ថៅអរិងិជៃត្រូវបៅៃពៃយល់ ៃិងខណ្នៅាំ ឬអៅៃធដ្ៅយែលួៃឯង បៅៃយល់ច្បៅស់ព្គប់លក្ខែណ្ឌ ទៅាំងអស់នៃក្ិច្ចព្ពមធព្ពៀងធៃេះ ៃិងព្ពមធព្ពៀងចំ្ធពៅេះ 
នងលធសវៅនៃព្បរិបរតិកៅរគណ្ៃើ ៃិងអព្តៅកៅរព្បៅក់្ ខែល្នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ ភើអិលស ើ បៅៃដ្ៅក់្ឲ្យធព្បើព្បៅស់ជៅសលូវកៅរ ធ ើយក្ិច្ចព្ពមធព្ពៀងធៃេះៃងឹត្រូវ 
បៅៃច្ូលជៅ្រម្ៅៃ។ 

្នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ ភើអលិស ើ អៅច្ធ វ្ើកៅរខក្ខព្បធលើក្ចិ្ចព្ពមធព្ពៀង អព្តៅកៅរព្បៅក់្ លក្ខែណ្ឌ  ៃិងនងលធសវៅនៃព្បរិបរតិកៅរគណ្ៃើ 
ធ ៅធពលណៅមយួ ធដ្ៅយអៃ ធ ៅមធ ៅតៅមច្បៅប់ជៅ្រម្ៅៃ ៃងិ/ឬស្ថ ៅៃភៅពជៅក់្ខសតង។ កំ្ខណ្ទព្មង់ច្ ងធព្កៅយៃឹងម្ៅៃរក្សៅទ ក្ធ ៅកុ្្ងធគ ទំពរ័ 
https://www.acledabank.com.kh ធែើមបសីសពវសសៅយជូៃអរិងិជៃទូធ ៅ ៃិងអៃ វរតកុ្្ងកៅរធព្បើព្បៅស់គណ្ៃើជៅមួយ្នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ ភើអលិស ើ 
ទៅាំងកុ្្ងធពលបច្ចុបបៃ្ ៃិងអនៅគរ។ ្នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ ភើអលិស ើ ៃងឹជូៃែំណ្ឹងធ ៅអរិងិជៃៃូវរៅល់កៅរខក្ខព្បទៅាំងឡៅយណៅខែលប េះពៅល់ែល់សិទធិ 
ៃិងកៅរពវក្ិច្ចរបស់អរិងិជៃ (តៅមលទធភៅពខែល្នៅគៅរអៅច្ធ វ្ើធ ៅបៅៃ)។ 

ពៅក្យថៅ “អរិងជិៃ” គឺសំធ ៅែល់អ្ក្ស ំ ធបើក្គណ្ៃើ ឬម្ច ៅស់គណ្ៃើ ឬអ្ក្ធព្បើព្បៅស់ធសវៅក្មមរបស់្នៅគៅរ។ 
ពៅក្យថៅ “្នៅគៅរ” គសំឺធ ៅែល់្នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ ភើអិលស ើ។ 

១ ម្ច ៅស់គណ្ន ី

អរិងិជៃ អៅច្ធបើក្គណ្ៃើកុ្្ងនៅមែលួៃឯងផ្ទ ៅល់ ឬម្ៅៃអ្ក្រមួជៅមួយម្្ៅក់្ ឬធព្ច្ើៃនៅក់្ធសសងធទៀរ កុ្្ងនៅមជៅអ្ក្រមួគណ្ៃើ ឬកុ្្ងនៅម 
ជៅព្ក្ ម   ៃ។ ខៅងធព្កៅមធៃេះ គឺជៅព្បធភទនៃម្ច ៅស់គណ្ៃើ ៖ 
១.១ ឯក្តតជន 

គណ្ៃើធៃេះធបើក្ធដ្ៅយឯក្រតជៃខែលម្ៅៃធ ម ៅេះខរម្្ៅក់្ឯង ជៅម្ច ៅស់ ឬអ្ក្ទទួលសល “អរថគៅ ក្” ខរម្្ៅក់្គរ់នៃគណ្ៃើ។ 
១.២ ប្ក្ មហ  ន 

គណ្ៃើធៃេះធបើក្ធដ្ៅយប គគលខែលបៅៃសតល់សិទធិឲ្យធបើក្គណ្ៃើ កុ្្ងនៅមជៅព្ក្ ម   ៃ។ កុ្្ងធនៅេះរមួម្ៅៃ ៖ ស ក្មមសិទធិ ស្ៅជើវក្មម អងគកៅរ/ 
សម្ៅគម/ស គមៃ៍ ស្ថ ៅៃទូរ ព្ក្សួង/មៃទើរ/ស្ថ ៅបៃ័ ៃិងគធព្ម្ៅងអភិវឌ្ឍៃ៍នៅនៅ។ល។ 
១.៣ គណ្នីរមួ 

ធ ៅធពលខែលអរិងិជៃម្ៅៃភៅគើពើរ ឬធព្ច្ើៃ “អរិងិជៃរមួ” លក្ខែណ្ឌ ទៅាំងធៃេះ ៃឹងត្រូវអៃ វរតចំ្ធពៅេះអរិងិជៃរមួសង ៃិងជៅប គគលសង។ 
“អរិងិជៃរមួ” ម្្ៅក់្ៗ ត្រូវទទួលែ សត្រូវជៅប គគលចំ្ធពៅេះ្នៅគៅរ ធលើបំណ្ លទៅាំងមូលនៃគណ្ៃើរមួខែលជំពៅក់្្នៅគៅរ។ 
២ កៅរទរីក្គណ្ន ី
២.១ អរិងិជៃត្រូវបំធពញ ៃិងសដិរស្្ៅមធមនែ/Biometric ឬច្ េះ រថធលខៅធលើពៅក្យស ំ ធបើក្គណ្ៃើ ខែលបៅៃសតល់ជូៃធដ្ៅយ្នៅគៅរ ៃិងសតល់ៃូវ 
ឯក្ស្ៅរសម្គ ៅល់អរតសញ្ញ ៅណ្ឯក្រតជៃ ឬព្ក្ ម   ៃ/ស្ថ ៅបៃ័ ៃិងឯក្ស្ៅរធសសងៗ ធ ៅតៅមធគៅលកៅរណ៍្ ៃិងៃើរិវ ិ្ ើរបស់្នៅគៅរ ធែើមបបីញ្ជ ៅក់្ៃូវភៅព 
ព្រឹមត្រូវ ពិរព្បៅក្ែ ៃិងយក្ជៅកៅរបៅៃ។ ព្បសិៃធបើម្ៅៃកៅរផ្ល ៅស់បតូរពរ័៌ម្ៅៃអវើមួយធ ៅកុ្្ងពៅក្យធស្ើស ំ  អរិងិជៃត្រូវជូៃែំណ្ឹងជៅ ៅយលក្ខណ៍្អក្សរ 
មក្្នៅគៅរ។ កុ្្ងក្រណ្ើអរិងិជៃគម ៅៃលទធភៅពច្ េះ រថធលខៅ ឬសតល់ស្្ៅមព្ម្ៅមនែ ធដ្ៅយពិកៅរភៅពត្រូវអៃ វរតែូច្ខៅងធព្កៅម ៖ 

 អរិងិជៃពិកៅរខភ្ក្ទៅាំងសងខៅង : រត្មូវឲ្យម្ៅៃប គគលម្្ៅក់្ធទៀរជៅៃើរិជៃមក្អមជៅមួយ (អៅណៅពយៅបៅល ឬស្ៅច់្ញៅរិ ឬប គគល 
ណៅម្្ៅក់្ខែលអរិងិជៃធជឿទ ក្ច្ិរត...) ធ ើយម្ៅៃសរធសរបញ្ជ ៅក់្អេះអៅងធ ៅធលើឯក្ស្ៅរសម្គ ៅល់អរតសញ្ញ ៅណ្ខែលបៅៃងរច្មលងធច្ញ 
ពើច្បៅប់ធែើម របស់ប គគលធនៅេះ ៃូវសមពៃ័ធភៅព ៃិងកៅរទទួលែ សត្រូវកុ្្ងនៅមជៅស្ៅក្ស។ី 

 អរិងិជៃពិកៅរនែទៅាំងសងខៅង : អរងិិជៃត្រូវសតរិធមធជើងជំៃសួធមនែ ឬត្រូវអៃ វរតែចូ្អរិងជិៃពិកៅរខភ្ក្។ 
២.២ ធ ៅធពលធបើក្គណ្ៃើ អរងិិជៃត្រូវដ្ៅក់្ព្បៅក់្រមកល់កុ្្ងគណ្ៃើធនៅេះៃូវចំ្ៃួៃទឹក្ព្បៅក់្ខែលមៃិទៅបជៅងចំ្ៃួៃទកឹ្ព្បៅក់្អបបបរម្ៅ ខែលបៅៃ 
កំ្ណ្រ់ធដ្ៅយ្នៅគៅរ។ 
២.៣ គណ្ៃើច្រៃត រត្មូវឲ្យអរិងិជៃធព្បើព្បៅស់មូលបបទៅៃបព្រ ធែើមបធី វ្ើព្បរបិរតិកៅរ។ ចំ្ខណ្ក្ឯគណ្ៃើបធ្ញើសំនច្ អៅច្ធព្បើព្បៅស់ធសៀវធ ៅព្បៅក់្
បធ្ញើ ឬបណ័្ណពរ័៌ម្ៅៃគណ្ៃើ អៅព្សយ័ធ ៅតៅមរត្មូវកៅររបស់អរិងិជៃ។ 
២.៤ ចំ្ធពៅេះគណ្ៃើច្រៃតព្គប់ព្បធភទ អរិងជិៃយល់ព្ពមអៃ ញ្ញ ៅរសតល់សិទធិឲ្យ្នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ ភើអិលស ើ ៃូវរៅល់កៅរប្ចូលពរ័៌ម្ៅៃកៅរធច្ញ 
មូលបបទៅៃបព្រខែលសំវធិៅៃ្ៃមៃិព្គប់ព្គៅៃ់ ឬគម ៅៃ ធ ៅឲ្យររយិជៃ តៅមរយៈព្ក្ ម   ៃ ធព្ក្ឌ្ើរ បយូរ  ៉ូ សព្ម្ៅប់ធគៅលបំណ្ងែូច្ម្ៅៃខច្ងកុ្្ងព្បកៅស 
សតើពើកៅរខច្ក្រខំលក្ពរ័៌ម្ៅៃឥណ្ទៅៃ។ ទៃទឹមៃឹងធៃេះ អរងិិជៃម្ៅៃសិទធទិទួលពរ័៌ម្ៅៃ ៃិងទៃ្ិៃយ័របស់ែលួៃ ៃិងម្ៅៃសិទធរិវ ៅ ធែើមបធីស្ើស ំ ខក្រត្មវូ 
ឬល បធ ៅលទិៃ្ៃយ័ទៅាំងធនៅេះ ព្បសិៃធបើម្ៅៃភសតុតៅងព្គប់ព្គៅៃ់ព្សបតៅមៃើរិវ ិ្ ើ ែចូ្ម្ៅៃខច្ងកុ្្ងព្បកៅសសតើពើកៅរខច្ក្រខំលក្ពរ័៌ម្ៅៃឥណ្ទៅៃរបស់ 
្នៅគៅរជៅរិនៃក្មពុជៅ។ 



 

 ទំពរ័ 2 នៃ 5  ធ្វើធ ៅនងៃទើ១៩ ខែសើហៅ ឆ្ៅាំ២០២២ 

 

២.៥ ព្គប់គណ្ៃើទៅាំងអស់ ត្រវូបៅៃធលើក្ទឹក្ច្ិរតឲ្យភជ ៅប់ធសវៅធអស ើលើដ្ៅម ូបៅល ៃិង/ឬធសវៅធអស ើលើដ្ៅអ ើៃធ្ើខណ្រ ធែើមបបីងកភៅពងៅយព្សលួ 
កុ្្ងកៅរព្គប់ព្គង ៃិងធ វ្ើព្បរបិរតិកៅរគណ្ៃើែូច្ជៅ កៅរធសទរព្បៅក់្ កៅរទូទៅរ់ព្បៅក់្ កៅរធសទរព្បៅក់្ធច្ញ-ច្ូលគណ្ៃើជួញែូរមូលបព្រ ៃិងជៅពធិសស 
កៅរពិៃិរយធមើលរបៅយកៅរណ៍្គណ្ៃើ បៅៃព្គប់ធពលធវ ៅ ៃងិព្គប់ទើក្ខៃលង។ល។ ចំ្ធពៅេះគណ្ៃើរបស់អរិងិជៃខែលទទួលអរថព្បធ ៅជៃ៍ពើ ប.ជ.ស ឬ 
ប.ជ.អ ឬ ម.ជ.ព អៅច្ម្ៅៃកៅរធលើក្ខលង ព្បសិៃធបើអរងិិជៃមៃិអៅច្ធព្បើបៅៃ។ 
២.៦ អរិងិជៃជៅម្ច ៅស់គណ្ៃើខែលម្ៅៃសញ្ជ ៅរិអៅធមរកិ្ (US Citizen) រត្មូវឲ្យសតល់ៃូវធលែសម្គ ៅល់អរតសញ្ញ ៅណ្ពៃធ (TIN-Tax identification 
number) តៅមរយៈកៅរបំធពញទព្មង់ W-9 ព្សបតៅមអៃ ធ ៅមភៅពពៃធចំ្ធពៅេះគណ្ៃើធព្រៅព្បធទសរបស់ប គគលអៅធមរកិ្ែូច្ម្ៅៃខច្ងធ ៅកុ្្ងធគៅលកៅរណ៍្
របស់្នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ ភើអិលស ើ ជៅ្រម្ៅៃ។ 

៣ កៅររិទគណ្ន ី
៣.១ កៅរបិទគណ្ៃើឯក្រតជៃ ម្ច ៅស់គណ្ៃើត្រូវបំធពញពៅក្យស ំបទិគណ្ៃើខែលសតល់ជូៃធដ្ៅយ្នៅគៅរ ចំ្ខណ្ក្គណ្ៃើរមួ ត្រូវម្ៅៃកៅរព្ពមធព្ពៀងពើ 
ព្គប់សម្ៅជិក្ទៅាំងអស់ ឬអៅច្អៃ ញ្ញ ៅរឲ្យសម្ៅជិក្ណៅម្្ៅក់្ធ ៅតៅមលក្ខែណ្ឌ ព្បរិបរតិកៅរធស្ើស ំបិទគណ្ៃើ ធ ៅតៅមកៅរកំ្ណ្រ់របស់្នៅគៅរ។ ចំ្ធពៅេះ
សមរ លយទឹក្ព្បៅក់្ធ ៅសល់កុ្្ងគណ្ៃើ ត្រូវអៃ វរតតៅមលក្ខែណ្ឌ នៃព្បរិបរតិកៅរ ៃិងគំរ ៉ូ រថធលខៅខែលម្ៅៃរមកល់ធ ៅ្នៅគៅរ។ 
៣.២ កៅរបិទគណ្ៃើព្ក្ ម   ៃ/ស្ថ ៅបៃ័ អរងិិជៃ (ម្ច ៅស់គណ្ៃើ ឬអ្ក្ម្ៅៃសិទធិ) ត្រូវធ វ្ើលិែិរធស្ើស ំបទិគណ្ៃើធដ្ៅយម្ៅៃច្ េះ រថធលខៅ ៃងិធបៅេះព្តៅ 
(ព្បសិៃធបើម្ៅៃ) ឲ្យបៅៃព្រមឹត្រូវ ៃងិច្បៅស់ ៅស់ ឬបំធពញពៅក្យស ំបិទគណ្ៃើ ធ ើយចំ្ធពៅេះកៅរែក្សមរ លយទឹក្ព្បៅក់្ធ ៅសល់កុ្្ងគណ្ៃើ ត្រូវអៃ វរត 
តៅមលក្ខែណ្ឌ នៃព្បរិបរតិកៅរ ៃិងគំរ ៉ូ រថធលខៅ ខែលម្ៅៃរមកល់ធ ៅ្ នៅគៅរ។ 
៣.៣ កៅរបិទគណ្ៃើកុ្្ងរយៈធពល ០៣ខែ (បើខែ) គិរ ៅប់ពើនងៃធបើក្គណ្ៃើអៅច្ធ វ្ើធ ៅបៅៃ ប  ខៃតអរិងជិៃត្រូវបង់នងលធសវៅតៅមកៅរកំ្ណ្រ់របស់ 
្នៅគៅរ។ 
៣.៤ កៅរបិទគណ្ៃើបធ្ញើសំនច្ មិៃរត្មូវឲ្យអរិងិជៃព្បគល់ធសៀវធ ៅព្បៅក់្បធ្ញើ ៃិងបណ័្ណពរ័៌ម្ៅៃគណ្ៃើមក្វញិធទ ធលើក្ខលងខរក្រណ្ើ ៅាំបៅច់្ 
ប  ធណណ ៅេះ។ 
៣.៥ កៅរបិទគណ្ៃើច្រៃត អរិងិជៃត្រវូព្បគល់មូលបបទៅៃបព្រខែលធ ៅសល់ទៅាំងអស់ជៃូ្នៅគៅរវញិ ៃិងត្រូវព្បៅក្ែថៅ គម ៅៃមលូបបទៅៃបព្រ
ណៅមួយខែលធច្ញធព្បើព្បៅស់រចួ្ធ ើយ ធដ្ៅយមិៃទៅៃ់បៅៃទូទៅរ់ធនៅេះធទ ធបើមៃិែូធ ្ៅេះធទ អរិងិជៃត្រូវធ វ្ើកៅរធៅនៅជៅ ៅយលក្ខណ៍្អក្សរ ម ៃៃងឹបិទ
គណ្ៃើធនៅេះ។ កុ្្ងក្រណ្ើម្ច ៅស់គណ្ៃើធច្ញមូលបបទៅៃបព្រខែលម្ៅៃសំវធិៅៃ្ៃមិៃព្គប់ព្គៅៃ់ ឬគម ៅៃ ធលើសពើបើែងធ ើងធ ៅ ្នៅគៅររក្សៅសិទធិកុ្្ងកៅរ 
បិទគណ្ៃើអរិងជិៃធដ្ៅយសវយ័ព្បវរត ិធទៅេះបើជៅ្នៅគៅរមិៃទៅៃ់បៅៃព្បមូលមូលបបទៅៃបព្រខែលធ ៅសល់ ឬមិៃទៅៃ់ទូទៅរ់ក៏្ធដ្ៅយ។ 
៣.៦ ព្បសិៃធបើ្នៅគៅររត្មូវឲ្យម្ៅៃកៅរយល់ព្ពមពើអៅជញ ៅ្រម្ៅៃសមរថក្ិច្ច ធទើបអៅច្ធបើក្គណ្ៃើ រក្សៅគណ្ៃើ ៃងិធ វ្ើព្បរិបរតិកៅរគណ្ៃើជៅមយួ 
្នៅគៅរបៅៃ អរិងជិៃត្រូវធ វ្ើតៅមកៅរធស្ើស ំ ធនៅេះ។  ្នៅគៅរអៅច្ធស្ើឲ្យអរងិិជៃសតល់ៃូវឯក្ស្ៅរនៃកៅរយល់ព្ពមទៅាំងធៃេះ ធ ៅធពលណៅក៏្បៅៃ។ 
៣.៧ ្នៅគៅររក្សៅសិទធិកុ្្ងកៅរបងកក្/ឃៅរ់ទ ក្/របឹអូសជៅបធណត ៅេះអៅសៃ្ (ធដ្ៅយម្ៅៃកៅរខណ្នៅាំ ឬធស្ើស ំពើអៅជញ ៅ្រម្ៅៃសមរថក្ចិ្ច) ឬបិទគណ្ៃើ 
ធដ្ៅយមិៃ ៅាំបៅច់្ជូៃែំណ្ឹងអរិងជិៃធទ ព្បសិៃធបើម្ៅៃភស័តុតៅងបញ្ជ ៅក់្ថៅ ៖ 

 អរិងិជៃមិៃបៅៃអៃ វរតធ ៅតៅមធគៅលកៅរណ៍្ ច្បៅប់ ៃិងបទបប្ញរិតធសសងៗ ពៅក់្ពៃ័ធៃងឹកៅរព្បរិបរតិគណ្ៃើ ែូច្ជៅ ច្បៅប់សតើពើ 
កៅរព្បឆៅាំងកៅរសម្អ ៅរព្បៅក់្ ៃិង ិរ្ញបបទៅៃធភរវក្មម ច្បៅប់សតើពើកៅរព្បឆៅាំង ិរ្ញបបទៅៃែល់កៅររកី្ស្ៅយភៅយអៅវ ្មហៅព្បលយ័។ល។ 

 ព្បរិបរតិកៅរគណ្ៃើរបស់អរិងិជៃសទុយៃឹងច្បៅប់ ឬបទបប្ញរិតធសសងៗនៃព្ពេះរៅជៅណៅច្ព្ក្ក្មពុជៅ ឬព្បធទសែនទធទៀរ ឬជៅប់ពៅក់្ពៃ័ធ 
ធដ្ៅយផ្ទ ៅល់ ឬធដ្ៅយព្បធ ៅលជៅមយួប គគល ឬអងគភៅពខែលត្រូវបៅៃហៅមឃៅរ់ ឬជៅព្បធ ៅជៃ៍បធព្មើែល់សក្មមភៅពធលមើសច្បៅប់ 
ឬធសទរព្បៅក់្ធ ៅ-មក្ពើបណត ៅព្បធទសខែលសថិរកុ្្ងទណ្ឌ ក្មមធសែឋក្ិច្ច។ល។  

៤ ប្រតិរតតកិៅរគណ្ន ី
៤.១ រៅល់កៅរបងគ ៅប់មក្្នៅគៅរ ត្រូវខរធ វ្ើជៅ ៅយលក្ខណ៍្អក្សរ ធ ើយត្រូវសដិរស្្ៅមធមនែ/Biometric ឬម្ៅៃច្ េះ រថធលខៅធដ្ៅយផ្ទ ៅល់ 
(សំធ ៅធែើម) ពើអរិងិជៃ (ម្ច ៅស់គណ្ៃើ ឬអ្ក្ខែលម្ៅៃសិទធិ) ខែលែូច្គ្ៅធ ៅៃឹងស្្ៅមធមនែ/Biometric ឬ រថធលខៅ ខែលបៅៃរមកល់ធ ៅ 
្នៅគៅរ កុ្្ងក្រណ្ើអរិងជិៃគម ៅៃលទធភៅពច្ េះ រថធលខៅ ឬសតល់ស្្ៅមព្ម្ៅមនែ ធដ្ៅយពិកៅរភៅពត្រូវអៃ វរតែូច្លក្ខែណ្ឌ ធបើក្គណ្ៃើ។ កៅរែក្ព្បៅក់្ 
ឬធសទរព្បៅក់្ តៅមរយៈម្ ៅស ើៃងរស្្ៅមធមនែសវយ័ព្បវរតិ ធព្កៅមចំ្ៃួៃកំ្ណ្រ់ គឺមិៃម្ៅៃកៅរច្ េះ រថធលខៅ ឬសដិរធមនែធលើទព្មង់ែក្ព្បៅក់្ ឬធសទរព្បៅក់្ធនៅេះ 
ធទៀរធ ើយ។ ្នៅគៅរមិៃទទួលយក្ៃូវលិែរិបងគ ៅប់ងរច្មលង ឬកៅរបងគ ៅប់តៅមទូរសពទ ទូរស្ៅរ ឬតៅមស្ៅរធអ ិច្ត្រូៃិក្ធ ើយ ល េះព្តៅខរម្ៅៃកៅរ 
ព្ពមធព្ពៀងជៅពធិសសណៅមួយជៅ ៅយលក្ខណ៍្អក្សរពើ្នៅគៅរ។ រៅល់លិែិរបងគ ៅប់ ឬឯក្ស្ៅរ ខែលទទួលពើអរិងិជៃខែលមិៃម្ៅៃភៅពច្បៅស់ ៅស់ 
ឬម្ៅៃទំនៅស់ៃងឹគ្ៅ ្នៅគៅរមិៃអៅច្ទទួលយក្ឯក្ស្ៅរធនៅេះធទ ល េះព្តៅខរ្នៅគៅរបៅៃទទួលកៅរបញ្ជ ៅក់្ថៅ ឯក្ស្ៅរទៅាំងធនៅេះពិរជៅព្រឹមត្រូវ។ 

៤.២ អរិងិជៃៃឹងត្រូវភជ ៅប់កៅរពវក្ិច្ច ធដ្ៅយក្ិច្ចព្ពមធព្ពៀងណៅមយួខែលបៅៃយល់ព្ពមជៅមួយ្នៅគៅរ ទៅក់្ទងធ ៅៃឹងកៅរធច្ញឲ្យធព្បើព្បៅស់ 
មូលបបទៅៃបព្រ ឬកៅរសរធសរមលូបបទៅៃបព្រ ឬកៅរព្បរិបរតិគណ្ៃើ កុ្្ងធនៅេះរមួម្ៅៃ ៖ ក្ចិ្ចព្ពមធព្ពៀងធលើកៅរច្ េះ រថធលខៅរមួគ្ៅ កៅរច្ េះ រថធលខៅ 
ធព្ច្ើៃគ្ៅ សមរ លយអរិបរម្ៅ ឬអបបបរម្ៅនៃគណ្ៃើៃើមយួៗ។ 
៤.៣ រៅល់ព្បរិបរតិកៅរគណ្ៃើ ែចូ្ជៅ ធសទរព្បៅក់្ច្ូល ដ្ៅក់្ព្បៅក់្ ឬព្បរិបរតកិៅរធសសងៗធទៀរ ខែលម្ៅៃព្បធភទរ ៉ូបិយបណ័្ណធសសងពើរ ៉ូបយិបណ័្ណធែើម 
នៃគណ្ៃើខែលអរិងិជៃម្ៅៃធ ៅ្នៅគៅរ ព្បធភទរ ៉ូបិយបណ័្ណនៃព្បរិបរតិកៅរធនៅេះៃឹងត្រូវបតូរធ ៅតៅមរ ៉ូបិយបណ័្ណនៃគណ្ៃើខែលអរិងិជៃកំ្ព ងព្បរិបរតិកៅរ 
ធដ្ៅយខសអក្ធលើអព្តៅបតូរព្បៅក់្សលូវកៅរជៅក់្ខសតងរបស់្នៅគៅរធ ៅនងៃធ វ្ើព្បរិបរតកិៅរ។ 
៤.៤ ព្គប់ព្បធភទគណ្ៃើទៅាំងអស់ជៅរ ៉ូបយិបណ័្ណបរធទស ្នៅគៅរម្ៅៃសិទធិជៅឯក្ច្ឆៃទ កុ្្ងកៅរធបើក្ស្ៅច់្ព្បៅក់្ជូៃម្ច ៅស់គណ្ៃើៃូវចំ្ៃួៃទឹក្ព្បៅក់្ 
ណៅមួយ ខែលបៅៃែក្ពើគណ្ៃើរ ៉ូបយិបណ័្ណបរធទស (រ ៉ូបិយបណ័្ណធសសងៗធព្រៅពើរ ៉ូបិយបណ័្ណែ  ល ៅរអៅធមរកិ្) តៅមវ ិ្ ើណៅមួយ ឬវ ិ្ ើទៅាំងពើរែូច្ខៅងធព្កៅម ៖ 

 ធបើក្ស្ៅច់្ព្បៅក់្ជៅរ ៉ូបិយបណ័្ណែ  ល ៅរអៅធមរកិ្ ឬរ ៉ូបិយវរថុធរៀល ខែលបតូរពើរ ៉ូបិយបណ័្ណបរធទសកុ្្ងគណ្ៃើ តៅមអព្តៅបតូររ ៉ូបិយបណ័្ណរបស់ 
្នៅគៅរធ ៅធពលធ វ្ើព្បរបិរតិកៅរ ៃងិ/ឬ 

 ធបើក្ស្ៅច់្ព្បៅក់្ជៅរ ៉ូបិយបណ័្ណបរធទស ែូច្គ្ៅៃឹងរ ៉ូបិយបណ័្ណបរធទសកុ្្ងគណ្ៃើ។ ក្រណ្ើធៃេះ ្នៅគៅរអៅច្គិរក្នព្មធជើងស្ៅរនៃអព្តៅ 
បតូរព្បៅក់្ធលើចំ្ៃួៃទឹក្ព្បៅក់្ធនៅេះ។ 



 

 ទំពរ័ 3 នៃ 5  ធ្វើធ ៅនងៃទើ១៩ ខែសើហៅ ឆ្ៅាំ២០២២ 

 

៤.៥ ចំ្ធពៅេះព្បរិបរតិកៅរជួញែូរមូលបព្រ ម្ច ៅស់គណ្ៃើត្រូវដ្ៅក់្រមកល់ស្ៅច់្ព្បៅក់្  ៅងរិច្ ១០០% នៃរនមលមូលបព្រខែលត្រូវបៅៃដ្ៅក់្បញ្ជ ៅទិញ 
បកូ្ៃឹងនងលធសវៅធ ៅកុ្្ងគណ្ៃើជួញែូរ សព្ម្ៅប់កៅរបញ្ជ ៅទិញមូលបព្រ (Trading Account Balance > 100% of Total Securities Value " 
Securities Price* Number of Shares Purchased " Plus Trading Fee)។ កៅរទូទៅរ់ស្ៅច់្ព្បៅក់្ធលើកៅរជួញែូរមូលបព្រ រវៅងគណ្ៃើស្ៅច់្ព្បៅក់្
អរិងិជៃ គណ្ៃើផ្ទ ៅល់ែលួៃ ៃិងគណ្ៃើទូទៅរ់ស្ៅច់្ព្បៅក់្របស់ព្ក្ ម   ៃមូលបព្រ ៃិងគណ្ៃើរបស់ព្បរិបរតិក្រព្បពៃ័ធផ្ៅរ់ទៅរ់ ៃិងទូទៅរ់មូលបព្រនៃសសៅរ 
មូលបព្រក្មពុជៅ ត្រូវបៅៃធ វ្ើធ ើងបនទ ៅប់ពើ្ នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ  ភើអលិស ើ បៅៃទទួលពរ័៌ម្ៅៃធអ ិច្ត្រៃូិក្បងគ ៅប់ឲ្យទូទៅរ់ ខែលបញ្ជ ៅទូទៅរ់ធដ្ៅយ 
ព្ក្ ម   ៃសសៅរមលូបព្រក្មពុជៅ ៃងិព្ក្ ម   ៃមលូបព្រតៅមរយៈព្បពៃ័ធរបស់ព្ក្ ម   ៃសសៅរមលូបព្រក្មពុជៅ ធដ្ៅយមិៃ ៅាំបៅច់្ម្ៅៃកៅរបងគ ៅប់ ធដ្ៅយផ្ទ ៅល់ពើ 
ម្ច ៅស់គណ្ៃើធ ើយ ធលើក្ខលងខរព្បរបិរតិកៅរធសសងពើធៃេះខែលត្រូវអៃ វរតជៅ្ មមតៅធ ៅតៅមលក្ខែណ្ឌ ព្បរបិរតិកៅរ។ 

៥ កៅរកក្កប្រពត័ម៌្ៅនគណ្ន ី
៥.១ គណ្ៃើព្គប់ព្បធភទ (គណ្ៃើបធ្ញើសំនច្ គណ្ៃើច្រៃត គណ្ៃើបធ្ញើតៅមរត្មូវកៅរ ព្បៅក់្បធ្ញើម្ៅៃកៅលកំ្ណ្រ់ ៃិងគណ្ៃើធសសងៗធទៀរ) អៅច្ធ វ្ើកៅរ 
ខក្ខព្បពរ័៌ម្ៅៃបៅៃតៅមរត្មូវកៅររបស់អរិងិជៃ តៅមរយៈកៅរមក្បំធពញពៅក្យធស្ើស ំផ្ល ៅស់បតូរពរ័៌ម្ៅៃធ ៅតៅមកៅរ ិៅលយ័ ឬទៅញយក្ (Download) តៅម 
រយៈធគ ទំពរ័ៈ https://www.acledabank.com.kh/kh/eng/formcenter រចួ្បំធពញឲ្យបៅៃព្រមឹត្រូវ ធែើមបសីតល់ជូៃ្នៅគៅរ រមួទៅាំងឯក្ស្ៅរ 
គរិយ រតខែលធ ៅម្ៅៃស ពលភៅព ៃងិ/ឬឯក្ស្ៅរ ៅាំបៅច់្ធសសងធទៀរ ខែលពៅក់្ពៃ័ធជៅមយួៃឹងកៅរផ្ល ៅស់បតូរពរ័ម៌្ៅៃទៅាំងធៃេះ។ ពរ័៌ម្ៅៃខែលបៅៃផ្ល ៅស់បតូរ 
ធៃេះ ម្ៅៃស ពលភៅពរ ូរែល់ម្ៅៃកៅរជូៃែំណ្ឹងជៅងមើពើអរិងិជៃ ធ ើយអរិងជិៃត្រូវទទួលែ សត្រូវទៅាំងព្ស ងចំ្ធពៅេះកៅរែូច្ខៅរ ខែលអៅច្ធក្ើរម្ៅៃ 
ធ ើងបណត ៅលមក្ពើកៅរខក្ខព្បពរ័៌ម្ៅៃទៅាំងធៃេះ។ 
៥.២ កៅរបំធពញពៅក្យធស្ើស ំផ្ល ៅស់បតូរពរ័៌ម្ៅៃែូច្ខៅងធលើ ក៏្ត្រូវបៅៃអៃ វរតចំ្ធពៅេះគណ្ៃើរមួ ៃិងគណ្ៃើព្ក្ ម   ៃសងខែរ ប  ខៃតត្រូវម្ៅៃ កៅរព្ពមធព្ពៀង 
ពើព្គប់សម្ៅជកិ្ទៅាំងអស់ ឬអៅច្អៃ ញ្ញ ៅរឲ្យសម្ៅជិក្ណៅម្្ៅក់្ធ ៅតៅមលក្ខែណ្ឌ ព្បរបិរតិកៅរធស្ើស ំ ខក្ខព្បពរ័ម៌្ៅៃទៅាំងធៃេះ ធ ៅតៅមកៅរកំ្ណ្រ់របស់ 
្នៅគៅរ។ ចំ្ធពៅេះគណ្ៃើព្ក្ ម   ៃ ក៏្អៃ ញ្ញ ៅរឲ្យធស្ើស ំ ខក្ខព្បពរ័៌ម្ៅៃ តៅមរយៈលិែិរធស្ើស ំជៅ ៅយលក្ខណ៍្អក្សរពើអរិងិជៃ (ម្ច ៅស់គណ្ៃើ ឬអ្ក្ខែល 
ម្ៅៃសិទធិ) សងខែរ។ 

៥.៣ កៅរផ្ល ៅស់បតូរឯក្ស្ៅរសម្គ ៅល់អរតសញ្ញ ៅណ្ ឬឯក្ស្ៅរពៅក់្ពៃ័ធនៅនៅ ធ ៅធពលខែលឯក្ស្ៅរធនៅេះជិរែល់កៅលបរធិច្ឆទស រកំ្ណ្រ់ ជៅកៅរពវក្ចិ្ច 
របស់អរងិិជៃផ្ទ ៅល់ ធែើមបរីក្សៅស ពលភៅពឯក្ស្ៅររបស់ែលួៃតៅមសលូវច្បៅប់ ធ ើយអៅច្សតល់មក្្នៅគៅរធ ៅតៅមកៅរ ិៅលយ័ ឬតៅមរយៈម្ ៅស ើៃវ ី្ ើអមឹ 
(VTM)។ ្នៅគៅរៃឹងជៃូែំណ្ឹងតៅមព្គប់មធ្យៅបៅយ ឬ ៅរ់វធិៅៃកៅរធសសងៗ ធែើមបធី វ្ើបច្ចុបបៃ្ភៅពធលើឯក្ស្ៅរគរិយ រត ខែលពៅក់្ពៃ័ធៃឹងគណ្ៃើ 
ក្រណ្ើស រស ពលភៅព។ 

៥.៤ ្នៅគៅររក្សៅសិទធិកុ្្ងកៅរបែិធស្ធលើកៅរខក្ខព្បពរ័៌ម្ៅៃអរងិិជៃ ព្បសិៃធបើត្រួរពិៃរិយធ ើញថៅកៅរធស្ើស ំ របស់អរិងិជៃ មិៃព្រឹមត្រូវតៅម 
លក្ខែណ្ឌ ទូធ ៅកុ្្ងកៅរព្បរបិរតិគណ្ៃើ ជៅមួយ្នៅគៅរ។ 
៦ រំណ្ លវបិៅររូរ ៍ឬសមត លយឥណ្ពនធ 

កុ្្ងក្រណ្ើម្ៅៃព្បរិបរតិកៅរែក្ព្បៅក់្ធលើសសមរ លយ (ស្ៅច់្ព្បៅក់្ខែលម្ៅៃធ ៅកុ្្ងគណ្ៃើ) អរិងិជៃត្រូវសងព្បៅក់្ខែលែក្ធលើសមក្្នៅគៅរវញិ 
ៃិងត្រូវបង់កៅរព្បៅក់្ធលើសមរ លយឥណ្ពៃធព្ប ៅាំនងៃ ៃិងព្បៅក់្ពៃិយ័ធសសងៗ តៅមកៅរកំ្ណ្រ់របស់្នៅគៅរ។ 

៧ កៅរប្រ ងប្រយត័ន 
៧.១ ធ ៅធពលបៅរ់ធសៀវធ ៅព្បៅក់្បធ្ញើ អរិងិជៃត្រូវជូៃែំណ្ឹងជៅ ៅយលក្ខណ៍្អក្សរជៅបនទ ៅៃ់មក្្នៅគៅរ ធដ្ៅយបញ្ជ ៅក់្ឲ្យបៅៃច្បៅស់ ៅស់ពើ 
ធពលធវ ៅ កៅលបរធិច្ឆទ ៃិងទើក្ខៃលងខែលបៅៃបៅរ់។ 
៧.២ អរិងិជៃត្រូវបៅៃសតល់ជូៃធសៀវធ ៅព្បៅក់្បធ្ញើងមើ ជំៃសួធសៀវធ ៅព្បៅក់្បធ្ញើខែលបៅៃបៅរ់ (សព្ម្ៅប់ធព្បើព្បៅស់ជៅមួយគណ្ៃើ ៅស់ែខែល) ខរ 
ត្រូវបង់នងលធសវៅធ ៅតៅមកៅរកំ្ណ្រ់របស់្នៅគៅរ។ ្នៅគៅរមិៃទទួលែ សត្រូវចំ្ធពៅេះម្ច ៅស់គណ្ៃើ ឬភៅគើទើបើណៅមួយ កុ្្ងកៅរព្បរិបរតិគណ្ៃើខែលទៅក់្ទង 
ធ ៅៃឹងគណ្ៃើធនៅេះ ម ៃធពលជូៃែំណ្ឹងធ ើយ។ 
៧.៣ ធ ៅធពលបៅរ់មូលបបទៅៃបព្រងមើខែលព ំទៅៃ់ម្ៅៃច្ េះចំ្ៃួៃទឹក្ព្បៅក់្ អរិងិជៃត្រូវជូៃែំណ្ងឹជៅ ៅយលក្ខណ៍្អក្សរជៅបនទ ៅៃ់មក្្នៅគៅរ ធដ្ៅយ 
បញ្ជ ៅក់្ឲ្យបៅៃច្បៅស់ ៅស់ៃូវធ ម ៅេះគណ្ៃើ ធលែគណ្ៃើ ធពលធវ ៅ កៅលបរធិច្ឆទ ទើក្ខៃលង ចំ្ៃួៃសៃលឹក្ ៃិងធលែធរៀងរបស់មលូបបទៅៃបព្រ ខែលបៅរ់ 
ធែើមបឲី្យ្នៅគៅរប្ឈប់មលូបបទៅៃបព្រធនៅេះ ធ ៅកុ្្ងព្បពៃ័ធក្ ំពយូទរ័។ 
៧.៤ ធ ៅធពលបៅរ់សៃលកឹ្មូលបបទៅៃបព្រខែលម្ៅៃច្ េះចំ្ៃួៃទឹក្ព្បៅក់្ ឬប្ឈប់មូលបបទៅៃបព្រណៅមួយធនៅេះ អរិងិជៃត្រូវជូៃែំណ្ឹងជៅ 
 ៅយលក្ខណ៍្អក្សរមក្្នៅគៅរជៅបនទ ៅៃ់ ធដ្ៅយបញ្ជ ៅក់្ឲ្យបៅៃច្បៅស់ ៅស់ៃូវធ ម ៅេះគណ្ៃើ ធលែគណ្ៃើ ធពលធវ ៅ កៅលបរធិច្ឆទ ទើក្ខៃលង ធលែធរៀង 
ចំ្ៃួៃទឹក្ព្បៅក់្ខែលម្ៅៃធ ៅកុ្្ងមូលបបទៅៃបព្រ ប គគល/ស្ថ ៅបៃ័ខែលត្រូវទទួល ៃងិមូលធ រ នៃកៅរប្ឈប់មលូបបទៅៃបព្រធនៅេះ។ ព្បសិៃធបើពរ័ម៌្ៅៃ 
ខែលបៅៃសតល់មក្មិៃព្រឹមត្រូវ ្នៅគៅរមិៃទទួលែ សត្រូវចំ្ធពៅេះកៅរមិៃប្ឈប់មូលបបទៅៃបព្រធនៅេះធ ើយ។ 
៧.៥ អរិងិជៃត្រូវរក្សៅសមរ លយអបបបរម្ៅធ ៅកុ្្ងគណ្ៃើរបស់ែលួៃធ ៅតៅមកៅរកំ្ណ្រ់របស់្នៅគៅរ។ នងលធសវៅៃឹងត្រូវកៅរ់ធច្ញពើគណ្ៃើអរិងិជៃ 
ធរៀងរៅល់ច្ ងខែ ធ ៅធពលណៅខែលសមរ លយគណ្ៃើធល ៅក់្ច្ េះធព្កៅមសមរ លយអបបបរម្ៅ ធបើមៃិែូធ ្ៅេះធទល េះព្តៅខរម្ៅៃកៅរយល់ព្ពមពើ្ នៅគៅរ។ 
៧.៦ ធ ៅធពលខែលម្ៅៃសម្ៅជិក្ “អរិងិជៃរមួ” បៅរ់បង់សម្ៅជិក្ភៅព ្នៅគៅរៃឹង ៅរ់ខច្ងសមរ លយគណ្ៃើ ៃិងសម្ភ ៅរធៅនៅទៅាំងអស់ ខែលជៅ 
ក្មមសិទធិរបស់ “អរិងិជៃរមួ” តៅមកៅរបងគ ៅប់របស់អ្ក្ខែលធ ៅម្ៅៃសម្ៅជកិ្ភៅព តៅមឯក្ស្ៅរធ ៅង។ 
៧.៧ ធ ៅធពលធបើក្គណ្ៃើ អរិងិជៃអៅច្ធ វ្ើកៅរខណ្នៅាំជៅម ៃធ ៅកុ្្ងទព្មង់ធបើក្គណ្ៃើៃូវកៅរព្បគល់សិទធធិ ៅឲ្យអ្ក្ទទួលសល អៅច្ធ វ្ើព្បរបិរតិកៅរ 
ែក្ព្បៅក់្ ៃិងព្បរិបរតិកៅរធសសងធទៀរ សព្ម្ៅប់កៅលៈធទសៈអៅសៃ្ណៅមួយខែលបៅៃធក្ើរធ ើងជៅយថៅធ រ  ធដ្ៅយអៃ វរតតៅមៃើរិវ ិ្ ើរបស់្នៅគៅរ 
ជៅ្រម្ៅៃ។ 
៨ គណ្នីមូលរបទៅនរប្ត ឬគណ្នចីរនត 
៨.១ មូលបបទៅៃបព្រត្រូវខរធព្បើព្បៅស់ធដ្ៅយអៃ ធ ៅមធ ៅតៅមច្បៅប់នៃព្ពេះរៅជៅណៅច្ព្ក្ក្មពុជៅ ធ ើយអរិងិជៃត្រូវទទួលស្គ ៅល់ថៅ ច្បៅប់ធៃេះអៅច្ 
ដ្ៅក់្កៅរហៅមឃៅរ់ធ ៅធលើសក្មមភៅពទូទៅរ់ជៅក់្ ៅក់្ណៅមួយ ជៅព្បៅក់្ែ  ល ៅរអៅធមរកិ្ ឬរ ៉ូបិយបណ័្ណបរធទសធសសងៗ ធ ៅព្បធទសក្មពុជៅ។ ្នៅគៅរមិៃម្ៅៃ 
កៅរពវក្ិច្ចកុ្្ងកៅរធៅនៅថៅ ព្បរបិរតកិៅរណៅមួយព្សបច្បៅប់ ឬមៃិព្សបច្បៅប់ធ ើយ ប  ខៃត្នៅគៅរម្ៅៃសិទធិបែិធស្មិៃធ វ្ើកៅរទូទៅរ់ចំ្ធពៅេះ ព្បរិបរតិកៅរ 
ណៅមួយបៅៃ រ ូរែល់ម្ៅៃកៅរបញ្ជ ៅក់្ថៅកៅរទូទៅរ់ធនៅេះម្ៅៃលក្ខណ្ៈព្រឹមត្រូវ ៃិងព្សបតៅមសលូវច្បៅប់។ 
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៨.២ មូលបបទៅៃបព្រខែលបៅៃធច្ញសសៅយ ត្រូវម្ៅៃសំវធិៅៃ្ៃព្គប់ព្គៅៃ់សព្ម្ៅប់ឲ្យ្នៅគៅរធ វ្ើកៅរទូទៅរ់ ធបើមៃិែូធ ្ៅេះធទ អរងិិជៃៃងឹត្រូវ 
រងកៅរផ្ៅក្ពិៃយ័ជៅស្ៅច់្ព្បៅក់្ ព្សបធ ៅតៅមច្បៅប់សតើពើព្គឹេះស្ថ ៅៃ្នៅគៅរ ៃងិ ិរ្ញវរថុនៃព្ពេះរៅជៅណៅច្ព្ក្ក្មពុជៅ ៃិង/ឬទទួលែ សត្រូវចំ្ធពៅេះ ម ែច្បៅប់។ 
៨.៣ មូលបបទៅៃបព្រត្រូវបៅៃទូទៅរ់ធ ៅធពលបងហ ៅញ ធទៅេះបើជៅកៅលបរធិច្ឆទនៃកៅរបងហ ៅញធក្ើរធ ើងម ៃកៅលបរធិច្ឆទធច្ញសសៅយ ខែលបញ្ជ ៅក់្ធលើ 
មូលបបទៅៃបព្រក៏្ធដ្ៅយ។ ែធូច្្េះអរិងិជៃត្រូវព្បៅក្ែថៅ សមរ លយទឹក្ព្បៅក់្ធ ៅកុ្្ងគណ្ៃើម្ៅៃព្គប់ព្គៅៃ់សព្ម្ៅប់ទូទៅរ់រៅល់មលូបបទៅៃបព្រខែលបៅៃ 
ធច្ញសសៅយ ព្បសិៃធបើព ំ ែូធ ្ៅេះធទ ្នៅគៅរមិៃទទួលែ សត្រូវជំៃួសអរិងិជៃចំ្ធពៅេះក្រណ្ើធៃេះធ ើយ។ 
៨.៤ មូលបបទៅៃបព្រខែលធព្បើធែើមបែីក្ព្បៅក់្ពើគណ្ៃើអរិងិជៃ ត្រូវខរជៅមលូបបទៅៃបព្រខែលធបៅេះព មព ៃងិធច្ញឲ្យធព្បើព្បៅស់ធដ្ៅយ្នៅគៅរ 
ធ ើយបៅៃបំធពញតៅមលក្ខែណ្ឌ របស់្នៅគៅរ។ មូលបបទៅៃបព្រៃើមយួៗ ត្រូវខរច្ េះ រថធលខៅ/ស្្ៅមធមនែ ធដ្ៅយអ្ក្ខែលម្ៅៃសិទធ ិ ធ ើយខែល 
ែូច្គ្ៅធ ៅៃឹងគំរ ៉ូខែលរមកល់ទ ក្ធ ៅ្នៅគៅរ ៃិងធបៅេះព្តៅ (ព្បសិៃធបើម្ៅៃ)។ 
៨.៥ ធ ៅធពល្នៅគៅរយល់ថៅ មូលបបទៅៃបព្រមិៃអៅច្ទូទៅរ់បៅៃ ្នៅគៅរអៅច្បងវិលមលូបបទៅៃបព្រធនៅេះធ ៅអ្ក្កៅៃ់វញិ (ខរមិៃខមៃជៅ 
កៅរពវក្ិច្ចរបស់្នៅគៅរធទ) ៃិងបញ្ជ ៅក់្ពើធ រ សលខែលមិៃអៅច្ទូទៅរ់បៅៃ។ ្នៅគៅរៃឹងមិៃទទួលែ សត្រូវធលើសលប េះពៅល់ខែលអៅច្ធក្ើរម្ៅៃ ចំ្ធពៅេះ 
អរិងិជៃ ឬភៅគើទើបើណៅមួយ ធដ្ៅយស្ៅរកៅរមិៃទទួលយក្មលូបបទៅៃបព្រធនៅេះ ធទៅេះជៅមលូបបទៅៃបព្រធនៅេះអៅច្ត្រូវទទួលយក្ក៏្ធដ្ៅយ ធែើមបឲី្យ 
្នៅគៅរព្បរិបរតិកុ្្ងស ច្ររិភៅព។ 
៨.៦ ្នៅគៅររក្សៅសិទធិកុ្្ងកៅរមិៃទទួលយក្មូលបបទៅៃបព្រណៅមួយ ធែើមបបី្ចូលព្បៅក់្ធ ៅកុ្្ងគណ្ៃើធទ ព្បសិៃធបើធ ម ៅេះអ្ក្ទទួលមិៃែូច្ធ ម ៅេះ 
អរិងិជៃកុ្្ងប្ជើខែលបៅៃរមកល់ធ ៅ្ នៅគៅរ។ 
៨.៧ ្នៅគៅរអៅច្ទទួលយក្ព្បៅក់្បធ្ញើជៅមូលបបទៅៃបព្រ បៅៃតៅមឆនទ ៅៃ សិទធិរបស់ែលួៃ។ កៅរធសញើព្បៅក់្រធបៀបធៃេះៃឹងច្លូជៅ្រម្ៅៃ ធ ើយ 
អរិងិជៃៃឹងទទួលបៅៃកៅរព្បៅក់្ធព្កៅយធពល្នៅគៅរធ វ្ើកៅរផ្ៅរ់ទៅរ់ធ ៅឯសភៅផ្ៅរ់ទៅរ់ជៅរិរចួ្រៅល់។ ធ ៅធពលទទួលមូលបបទៅៃបព្រដ្ៅក់្ព្បៅក់្បធ្ញើ 
្នៅគៅរៃឹងធច្ញបណ័្ណទទួលព្បៅក់្ជូៃអរិងិជៃធែើមបបីញ្ជ ៅក់្ ៃិងទទួលស្គ ៅល់ថៅ បៅៃទទួលមលូបបទៅៃបព្រ ៃិងធែើមបជីៅមូលដ្ឋ ៅៃកុ្្ងកៅរប្ចូល 
ទឹក្ព្បៅក់្ធ ៅកុ្្ងគណ្ៃើអរិងិជៃ។ ្នៅគៅរៃឹងមិៃទទួលែ សត្រូវចំ្ធពៅេះកៅរដ្ៅក់្បធ្ញើជៅមូលបបទៅៃបព្រណៅ ខែលគម ៅៃបណ័្ណទទួលព្បៅក់្ធច្ញធដ្ៅយ 
្នៅគៅរធ ើយ។ 
៨.៨ ្នៅគៅរធែើររួជៅភ្ៅក់្ងៅរព្បមលូព្បៅក់្បធ្ញើជៅមូលបបទៅៃបព្ររបស់អរងិិជៃ ដ្ៅក់្ធ ៅជៅមួយ្នៅគៅរ។ អរិងិជៃជៅអ្ក្ទទួលហៅៃិភយ័ 
កុ្្ងកៅរព្បមូលព្បៅក់្បធ្ញើធៃេះ។ កុ្្ងក្រណ្ើខែលមូលបបទៅៃបព្រមិៃម្ៅៃស្ៅច់្ព្បៅក់្ព្គប់ព្គៅៃ់ ្នៅគៅររក្សៅសិទធិកុ្្ងកៅរទទួលព្បៅក់្ពើអរងិិជៃ ធនៅេះវញិ 
ធ ើយធ វ្ើកៅរក្រ់ព្តៅធលែនៅបព្ញ្ច ៅសធ ៅធលើគណ្ៃើធនៅេះ។ 
៩ របៅយកៅរណ៍្សមត លយគណ្នី នងិពត័៌ម្ៅនគណ្ន ី
៩.១ ព្គប់ព្បរិបរតិកៅរធសែឋក្ិច្ចខែលធក្ើរធ ើងកុ្្ងគណ្ៃើ អរងិិជៃអៅច្ពៃិិរយ ៃិងធសទៀងផ្ទ ៅរ់ព្បរិបរតិកៅរទៅាំងធនៅេះតៅមរយៈម្ ៅស ើៃធអ្ើអឹម  
ធសវៅធអស ើលើដ្ៅម ូបៅល ធសវៅធអស ើលើដ្ៅអ ើៃធ្ើខណ្រ ឬរបៅយកៅរណ៍្ខែល្នៅគៅរសដល់ជូៃ ឲ្យបៅៃច្បៅស់ ៅស់។ កុ្្ងក្រណ្ើម្ៅៃភៅពមៃិព្បព្ក្រើ 
ឬព្បសិៃធបើត្រួរពៃិិរយធ ើញថៅម្ៅៃភៅពែ សគ្ៅរវៅងកំ្ណ្រ់ព្តៅរបស់ែលួៃ ៃិងរបៅយកៅរណ៍្គណ្ៃើខែលទទួលបៅៃ ត្រូវជៃូែំណ្ឹងមក្កៅៃ់្នៅគៅរវញិ 
មិៃឲ្យ ួស ៦០នងៃ បនទ ៅប់ពើនងៃខែលព្បរិបរតិកៅរគណ្ៃើធនៅេះធក្ើរធ ើង ធែើមបឲី្យ្នៅគៅរត្រួរពៃិិរយរវៅងភៅពែ សគ្ៅធនៅេះ ៃិងធ វ្ើកៅរខក្រត្មូវ 
ឲ្យបៅៃព្រឹមត្រូវ។ ចំ្ធពៅេះព្បរិបរតិកៅរគណ្ៃើខែលធក្ើរធ ើងធដ្ៅយកំ្  សអធច្រនៅរបស់ព្បរិបរតិក្រ ឬកំ្  សបធច្ចក្ធទសព្បពៃ័ធ ្នៅគៅរម្ៅៃសិទធិជៅឯក្ច្ឆៃទ 
ខក្រត្មូវធ ៅតៅមស្ថ ៅៃភៅពជៅក់្ខសតង។ 
៩.២ រៅល់លិែិរធឆលើយឆលង ៃិងលិែិរជូៃែំណ្ឹងធ ៅអរិងិជៃសតើពើគណ្ៃើ ៃឹងត្រវូប្ជូៃធ ៅកៅៃ់អៅសយដ្ឋ ៅៃអ ើខម លរបស់អរិងិជៃ ខែលបៅៃបំធពញ 
ធ ៅកុ្្ងខបបបទធបើក្គណ្ៃើ ឬអៅសយដ្ឋ ៅៃអ ើខម លច្ ងធព្កៅយបំស រខែលអរិងិជៃបៅៃជូៃែំណ្ងឹជៅ ៅយលក្ខណ៍្អក្សរមក្្នៅគៅរ។ ្នៅគៅរៃងឹមិៃ
ធៅនៅថៅ រៅល់លិែិរធឆលើយឆលងគ្ៅ ឬលិែិរជូៃែំណ្ឹងធ ៅអរងិិជៃធនៅេះ បៅៃធ ៅែល់អរិងិជៃព្គប់ទៅាំងអស់ធ ើយ។ 
៩.៣ អរិងិជៃត្រូវសតល់សិទធិជៃូ្នៅគៅរកុ្្ងកៅរសតល់ពរ័៌ម្ៅៃទៅាំងឡៅយខែលទៅក់្ទងៃឹងស្ថ ៅៃភៅព ិរ្ញវរថុ ៃិងគណ្ៃើរបស់ែលួៃ ខែលម្ៅៃធ ៅតៅម 
ស្ៅខៅណៅមួយរបស់្នៅគៅរ ព្បសិៃធបើជៅកៅររត្មូវរបស់អៅជញ ៅ្រ ឬរែឋអំណៅច្មូលដ្ឋ ៅៃ កៅរធ វ្ើសវៃក្មម ក្រណ្ើធសសងៗធទៀរ ខែលម្ៅៃកៅរឯក្ភៅពពើ 
ធ ៅក្-ធ ៅក្ព្សើ ៃិងព្សបធ ៅតៅមច្បៅប់ នៃព្ពេះរៅជៅណៅច្ព្ក្ក្មពុជៅ។ 
១០ ទ ៅហ  យចំណៅយ នងិកៅរទូទៅត់  
១០.១ ្នៅគៅរអៅច្គិរក្នព្មធសវៅមួយចំ្ៃួៃចំ្ធពៅេះព្បរិបរតិកៅរធលើគណ្ៃើ ខែលធស្ៅ   យចំ្ណៅយធនៅេះ បៅៃបធងកើរធ ើងធ ៅកុ្្ងតៅរៅង “លក្ខែណ្ឌ  
ៃិងនងលធសវៅនៃព្បរិបរតិកៅរគណ្ៃើ” ធែើមបសីតល់ជៃូអរិងជិៃឲ្យបៅៃព្ជៅបជៅម ៃ ទៅក់្ទងៃឹងពរ័៌ម្ៅៃគណ្ៃើ ៃិងនងលធសវៅធសសងៗ។ ចំ្ធពៅេះនងលធសវៅ 
ធលើកៅរធ វ្ើព្បរិបរតិកៅរធច្ញពើគណ្ៃើ ត្រូវអៃ ធ ៅមតៅមនងលធសវៅខែល្នៅគៅរបៅៃដ្ៅក់្ឲ្យធព្បើព្បៅស់ជៅសលូវកៅរ ឬនងលធសវៅខែលបៅៃព្ពមធព្ពៀងពិធសស 
ជៅមួយ្នៅគៅរ។ 
១០.២ អរិងិជៃត្រូវពិៃិរយធលើនងលធសវៅខែល្នៅគៅរដ្ៅក់្ឲ្យធព្បើព្បៅស់ជៅសលូវកៅរ ឬនងលធសវៅខែលបៅៃព្ពមធព្ពៀងគ្ៅឲ្យបៅៃច្បៅស់ ៅស់ ម ៃៃឹងសធព្មច្ 
ធ វ្ើព្បរិបរតិកៅរៃើមួយៗ ៃងិយល់ព្ពមបង់ជៅស្ៅច់្ព្បៅក់្ ឬឲ្យ្នៅគៅរកៅរ់ក្ងទឹក្ព្បៅក់្ពើគណ្ៃើរបស់ែលួៃធែើមបទូីទៅរ់ក្នព្មធសវៅ ៃិងកៅរចំ្ណៅយធសសងៗ 
ខែលពៅក់្ពៃ័ធ។ នងលធសវៅធលើព្បរិបរតិកៅរខែលបៅៃព្ពមធព្ពៀងរចួ្ធ ើយ មិៃអៃ ញ្ញ ៅរឲ្យខក្ខព្ប ឬផ្ល ៅស់បតូរធដ្ៅយព ំម្ៅៃកៅរយល់ព្ពមពើភៅគើណៅមួយ 
ធ ើយ។ 
១០.៣ អរិងិជៃត្រូវបង់ធស្ៅ   យចំ្ណៅយទៅាំងឡៅយទៅក់្ទងធ ៅៃឹងព្បរបិរតិកៅរគណ្ៃើ ឬមលូបបទៅៃបព្រ ឬធសវៅធសសងៗ តៅមកៅររត្មូវរបស់ 
្នៅគៅរ ធ ើយ្នៅគៅរៃឹងកៅរ់យក្ធស្ៅ   យចំ្ណៅយ ឬនងលធសវៅធច្ញពើគណ្ៃើរបស់អរិងិជៃធ ៅតៅមស្ថ ៅៃភៅពជៅក់្ខសតង។ 
១០.៤ ្នៅគៅរម្ៅៃសិទធិជៅឯក្ច្ឆៃទកុ្្ងកៅរកៅរ់ក្ងព្បៅក់្ធច្ញពើគណ្ៃើរបស់អរិងិជៃ ធែើមបទូីទៅរ់បំណ្ ល បង់នងលធស្ៅ   យចំ្ណៅយ បង់ព្បៅក់្ ពៃិយ័ 
ៃិងនងលធសវៅធសសងៗធទៀរ ខែលអរងិជិៃជំពៅក់្្នៅគៅរ ឬធែើមបខីក្រត្មូវធលើកៅរទូទៅរ់ខែលបណត ៅលមក្ពើកំ្  សបធច្ចក្ធទសណៅមួយ ធដ្ៅយព ំ ៅាំបៅច់្ 
ជូៃែំណ្ឹងជៅម ៃធ ើយ ធ ើយ្នៅគៅរមិៃទទួលែ សត្រូវធលើកៅរខៅរបង់កៅរព្បៅក់្កុ្្ងគណ្ៃើធនៅេះធទ ធទៅេះជៅឯក្ស្ៅររមកល់ទ ក្ធ ៅ្នៅគៅរម្ៅៃកៅរ 
អ្ិបបៅយ  ៅងណៅក៏្ធដ្ៅយ។ ក្រណ្ើគណ្ៃើម្ៅៃទឹក្ព្បៅក់្មិៃព្គប់ព្គៅៃ់ ្នៅគៅរៃឹងជូៃែំណ្ឹងអរងិិជៃឲ្យមក្ដ្ៅក់្ព្បៅក់្បខៃថមធ ៅកុ្្ងគណ្ៃើឲ្យ 
បៅៃព្គប់ព្គៅៃ់។ ្នៅគៅរៃឹងគិរកៅរព្បៅក់្ ២,៥% (ពើរធក្បៀសព្បៅាំភៅគរយ) កុ្្ងមួយខែ ធលើចំ្ៃួៃទឹក្ព្បៅក់្ខែលធ ៅជំពៅក់្ ធលើក្ខលងគណ្ៃើ 
ឥណ្ទៅៃវបិៅរ ៉ូបរ ៍(Overdraft)។ សិទធធិៃេះត្រូវអៃ វរតធលើព្គប់ព្បធភទគណ្ៃើ ធ ៅព្គប់កៅរ ិៅលយ័ទៅាំងអស់របស់្នៅគៅរ។ 



 

 ទំពរ័ 5 នៃ 5  ធ្វើធ ៅនងៃទើ១៩ ខែសើហៅ ឆ្ៅាំ២០២២ 

 

១០.៥ ក្រណ្ើម្ៅៃកៅរខក្ខព្បនងលធសវៅធសសងៗ ្នៅគៅរៃឹងជូៃែំណ្ងឹជៅម ៃរ រូែល់ ៣០នងៃ តៅមរយៈមធ្យៅបៅយណៅមួយកុ្្ងចំ្ធណៅម ខៅងធព្កៅម ៖ 
- ធសើញស្ៅរធ ៅកៅៃ់អៅសយដ្ឋ ៅៃអ ើខម លរបស់អរងិិជៃ ធដ្ៅយផ្ទ ៅល់ ឬ 

- សសពវសសៅយជៅស្ៅធៅរណ្ៈតៅមរយៈស្ៅរពរ័៌ម្ៅៃ ឬ 

- ជូៃែំណ្ឹងធ ៅកៅរ ិៅលយ័្នៅគៅរ ឬ 

- ជូៃែំណ្ឹងតៅមរយៈធគ ទំពរ័របស់្នៅគៅរ ឬ 

- តៅមមធ្យៅបៅយធសសងៗ ខែលអៅច្ធ វ្ើធ ៅបៅៃ។ 
១០.៦ ព្បសិៃធបើ្នៅគៅរខសវងរក្វ ិ្ ើណៅមួយ ធែើមបពីព្ងឹងកៅរអៃ វរតសិទធិ ឬកៅរកៅរពៅរសិទធិ ឬធដ្ៅេះព្ស្ៅយជធម្ល ៅេះណៅមួយខែលទៅក់្ទងធ ៅៃឹង
គណ្ៃើអរិងិជៃ ធនៅេះអរិងិជៃជៅអ្ក្ចំ្ណៅយសងធ ៅ្នៅគៅរ ៃូវរៅល់ធស្ៅ   យចំ្ណៅយ ៃិងនងលធសវៅធសសងៗធទៀរ ខែលអៅច្ធក្ើរម្ៅៃធ ើង
ជៅយថៅធ រ  កុ្្ងធនៅេះម្ៅៃរមួប្ចូលទៅាំងកៅរចំ្ណៅយខស្ក្ច្បៅប់សង ធដ្ៅយែក្យក្ពើគណ្ៃើអរិងិជៃផ្ទ ៅល់។ 
១១. កៅតពវក្ិចចសំណ្ង 
១១.១ អរិងិជៃត្រូវយល់ព្ពមសងមក្្នៅគៅរវញិធដ្ៅយឥរលក្ខែណ្ឌ ៃូវរៅល់កៅរែចូ្ខៅរ កៅររវ ៅ កៅរទៅមទៅរ វធិៅៃកៅរ បំណ្ ល កៅរទទួលែ សត្រូវ 
កៅរចំ្ណៅយពៅក់្ពៃ័ធៃឹងច្បៅប់ ៃិងរៅល់កៅរចំ្ណៅយធសសងៗ ធទៅេះជៅធព្កៅមរ ៉ូបភៅពណៅក៏្ធដ្ៅយខែលជៅកំ្  សទៅក់្ទងធ ៅៃឹងកៅរព្បរិបរតិគណ្ៃើរបស់ 
អរិងិជៃព្គប់ព្បធភទ។ 
១១.២ ្នៅគៅរៃឹងមិៃទទួលែ សត្រូវចំ្ធពៅេះរៅល់កៅររវ ៅ កៅរទៅមទៅរ វធិៅៃកៅរ បណ្ត ឹង កៅរបៅរ់បង់សលព្បធ ៅជៃ៍ កៅរចំ្ណៅយធសសងៗ ខែលរមួទៅាំង 
កៅរចំ្ណៅយខែលពៅក់្ពៃ័ធៃងឹច្បៅប់ បំណ្ ល ឬកៅរទទួលែ សត្រូវណៅមយួ ខែលជៅកំ្  សធក្ើរធ ើងជៅយថៅធ រ ទៅក់្ទងធ ៅៃងឹ កៅរព្បរិបរតិគណ្ៃើ 
របស់អរងិិជៃ ធទៅេះជៅធព្កៅមរ ៉ូបភៅពណៅក៏្ធដ្ៅយ ធលើក្ខលងខរកំ្  សបធច្ចក្ធទសខែលធក្ើរធ ើងធដ្ៅយ្នៅគៅរ។  

១២. ទសេងៗ 
១២.១ ធែើមបជីៅកៅរធៅនៅចំ្ធពៅេះបំណ្ លរបស់ែលួៃ ្នៅគៅរអៅច្រក្សៅទ ក្ៃូវរៅល់សម្ភ ៅរ ឬរ ៉ូបិយវរថុ ឬព្ទពយសមបរតធិសសងធទៀររបស់អរិងិជៃ ឬដ្ៅក់្រមកល់ 
ធដ្ៅយអរងិិជៃកុ្្ងឃល ៅាំង ឬកុ្្ងក្ខៃលងខែលជៅក្មមសិទធិរបស់្នៅគៅរ ឬតៅមរធបៀបធសសងពើធៃេះ ធែើមបរីក្សៅស វរថិភៅព។ 
១២.២ ព្បសិៃធបើទឹក្ព្បៅក់្ខែលត្រូវបង់ធ ៅ្នៅគៅរ ជៅទឹក្ព្បៅក់្ខែលៃឹងត្រូវកៅរ់ទ ក្ ឬែក្ទ ក្មួយចំ្ៃួៃ អរងិជិៃត្រូវបង់សងធ ៅ្ នៅគៅរៃូវ 
ចំ្ៃួៃទឹក្ព្បៅក់្បខៃថម  ៅងណៅឲ្យ្នៅគៅរទទួលបៅៃៃូវចំ្ៃួៃទកឹ្ព្បៅក់្ស ទធ ធព្កៅយកៅរកៅរ់ទ ក្ ឬែក្ទ ក្ ធសមើៃឹងចំ្ៃួៃទកឹ្ព្បៅក់្ខែលត្រូវបង់សង 
ធ ៅ្នៅគៅរ។ 
១២.៣ បំណ្ លអរងិិជៃចំ្ធពៅេះ្នៅគៅរៃឹងមៃិប េះពៅល់ធទ ធទៅេះជៅម្ៅៃកៅរផ្ល ៅស់បតូរសម្ៅសភៅព ឬចំ្ណ្ ច្ណៅមួយនៃស្ថ ៅៃភៅពសលូវច្បៅប់ក៏្ធដ្ៅយ 
ធ ើយវៅៃងឹភជ ៅប់កៅរពវក្ចិ្ចែល់អ្ក្សង្មររក្របស់អរិងជិៃ។ 
១២.៤ អរិងិជៃៃឹងទទួលបៅៃកៅរព្បៅក់្ធ ៅតៅមព្បធភទគណ្ៃើខែលបៅៃកំ្ណ្រ់ធដ្ៅយ្នៅគៅរ ធអស ើលើដ្ៅ ភើអលិស ើ ធ ើយត្រូវបៅៃគរិបងគរ 
ជៅព្ប ៅាំនងៃ ៃិងជៅសវយ័ព្បវរតិ ធែើមបបី្ចូលកុ្្ងគណ្ៃើអរងិិជៃធ ៅតៅមធពលធវ ៅកំ្ណ្រ់នៃព្បធភទគណ្ៃើៃើមួយៗ ៃិងត្រូវកៅរ់ពៃធធ ៅតៅមអព្តៅខែល 
បៅៃកំ្ណ្រ់ធដ្ៅយនៅយក្ដ្ឋ ៅៃពៃធដ្ៅរ នៃព្ក្សួងធសែឋក្ិច្ច ៃិង ិរ្ញវរថុ ធដ្ៅយកៅរ់ធច្ញពើគណ្ៃើអរិងិជៃធដ្ៅយសវយ័ព្បវរតិ។ 
១២.៥ គណ្ៃើព្គប់ព្បធភទខែលគម ៅៃព្បរិបរតកិៅរ ែក្-ដ្ៅក់្ព្បៅក់្ ធសទរព្បៅក់្/ទូទៅរ់ធច្ញ-ច្លូគណ្ៃើធ ៅតៅមប្ជរ តៅមព្បពៃ័ធ្នៅគៅរធអ ិច្ត្រូៃកិ្ 
ឬឌ្ើជើងល ៃិងក្នព្មធសវៅធសសងៗខែលអរិងជិៃកៅរ់ធច្ញពើគណ្ៃើ ៃិងព្បរិបរតិកៅរខែលធ វ្ើធ ើងធដ្ៅយ្នៅគៅរផ្ទ ៅល់ ែូច្ជៅ កៅរគិរកៅរព្បៅក់្ ឬកៅរគិរ 
នងលធសវៅក្មមធសសងៗ អស់រយៈធពលធលើសពើ ១២ខែ ធ ើងធ ៅ ត្រូវ ៅរ់ទ ក្ថៅជៅគណ្ៃើធ ៅធសៃៀមឬគម ៅៃសក្មមភៅព ៃងិត្រូវគិរក្នព្មធសវៅ ធ ៅតៅមកៅរ 
កំ្ណ្រ់របស់្នៅគៅរ ធដ្ៅយកៅរ់ធច្ញពើគណ្ៃើអរងិិជៃធដ្ៅយផ្ទ ៅល់។ 
១២.៦ ក្រណ្ើលក្ខែណ្ឌ ណៅមួយខែលបៅៃខច្ងខៅងធលើធៃេះ មិៃព្សបៃឹងច្បៅប់នៃព្ពេះរៅជៅណៅច្ព្ក្ក្មពុជៅ ត្រូវ ៅរ់ទ ក្ជៅៃិរៅក្រណ៍្ ប  ខៃតព ំ ធ វ្ើឲ្យ 
ប េះពៅល់ែល់ស ពលភៅពអៃ វរតលក្ខែណ្ឌ ែនទធទៀរធ ើយ។ 
១២.៧ ធ ៅក្-ធ ៅក្ព្សើអៅច្យល់ព្ពមតៅមលក្ខែណ្ឌ កំ្ខណ្ទព្មង់ច្ ងធព្កៅយខែលម្ៅៃរក្សៅទ ក្ធ ៅកុ្្ងធគ ទំពរ័សលូវកៅររបស់ធអស ើលើដ្ៅ តៅមរយៈកៅរ 
្ើក្ () យល់ព្ពមធ ៅកុ្្ងទព្មង់ធបើក្គណ្ៃើ ធ ើយរក្សៅទ ក្កុ្្ងឯក្ស្ៅរធបើក្គណ្ៃើអរងិិជៃ ឬអៅច្ទទួលយក្តៅមមធ្យៅបៅយធអ ិច្ត្រូៃិក្ធសសងៗ 
ខែល្នៅគៅរអៅច្ធ វ្ើធ ៅបៅៃ ធែើមបបីញ្ជ ៅក់្កុ្្ងកៅរធព្បើព្បៅស់គណ្ៃើជៅមួយ្នៅគៅរបៅៃព្រឹមត្រូវ។ កុ្្ងក្រណ្ើខែលអរថបទជៅភៅស្ៅខែមរម្ៅៃអរថៃយ័ 
ែ សគ្ៅៃឹងអរថបទជៅភៅស្ៅអង់ធគលស ធនៅេះអរថបទជៅភៅស្ៅខែមរត្រូវបៅៃទទួលយក្ជៅសលូវកៅរ។ 
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