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ថ្ងៃទី០៤ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ 



សសចរដីរញ្ជា រ់ពីការក្ពមសក្ពៀង 
យ ើងទាំងអស់គ្នន  ខែលជាសមាជិកថ្ៃសមាគមធនាគ្នរយៅកមពុជា សមាគមមកី្កូហិរញ្ញ វត្ថុកមពុជា 

ៃិងសមាគមសហពៃ័ធហិរញ្ញ វត្ថុៃិងបយចេកវទិាថ្ៃកមពុជា ៃឹងយបេជាា អៃុវត្េតាមក្បការែូចខាងយក្កាម៖ 
១/ យគ្នរព ៃិងអៃុវត្េតាមស្មា រតី្ថ្ៃគុណត្ថ្មៃរបស់ក្កមក្បតិ្បត្េិយៃេះ 
២/ អៃុវត្េក្កមយៃេះចាំយ េះសកមាភាពក្គបក់្បយេទរបស់ក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុ យទេះបីជាក្គឹេះស្មថ ៃ

ធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុៃីម ួៗ មាៃរចនាសមពៃ័ធគតិ្ ុត្េិយរៀងៗែៃួៃកយ៏ោ  
៣/ យលើកកមពស់ ៃិងយធវើឱ្យក្បយសើរយ ើងៃូវវស័ិ ហិរញ្ញ វត្ថុក្បកបយោ ចីរភាព តាមរ ៈការជាំរុញៃូវ

ការទទួលបាៃយសវាហិរញ្ញ វត្ថុ ខែលមាៃការទទួលែុសក្តូ្វែពស់ ៃិងអៃុយោមតាមបទបបញ្ញត្េិ
នានារបស់ធនាគ្នរជាតិ្ថ្ៃកមពុជា 

៤/ អៃុវត្េសកមាភាពរបស់យ ើងយោ ក្តឹ្មក្តូ្វ យោ មៃិខសវងរកផលក្បយោជៃពី៍ការក្បកួត្
ក្បខជងមៃិក្សបចាប ់ឬការក្បកបវជិាា ជីវៈខែលគ្នា ៃក្កមសីលធម ៌

៥/ យធវើឱ្យក្កមយៃេះអាចរកបាៃយោ ងា ក្សួល ពីសាំណាកអ់នកយក្បើក្បាស់ ៃិងភាគី កព់ៃ័ធទាំង
អស់ ៃិងធានាៃូវអៃុយោមភាពរបស់ក្គឹេះស្មថ ៃរបស់យ ើង។ 

ហត្ថយលែី            ហត្ថយលខា 

 
បណឌិ ត្ អិុៃ ចាៃៃី់ 
ក្បធាៃសមាគមធនាគ្នរយៅកមពុជា     ........................................... 
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ក្បធាៃសមាគម សហពៃ័ធហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិង បយចេកវទិាថ្ៃកមពុជា  ...........................................
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ក្រមក្រតិរតតិសក្ារ់វិសយ័ធនាគារ និងហរិញ្ញវតថុ 
 

I. សសចរតីស្តើម 
ក្កមក្បតិ្បត្េិថ្ៃវស័ិ ធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ (យៅកាត្ថ់្ន “ក្កម”) ក្តូ្វបាៃអៃុមត័្ឱ្យយក្បើក្បាស់យលើកទី

ម ួកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ យោ សមាគមធនាគ្នរយៅកមពុជា។ យោ វស័ិ ធនាគ្នរៃិង
ហិរញ្ញ វត្ថុមាៃការរកីចយក្មើៃ ៃិងវវិត្េៃគួ៍រឱ្យកត្ស់មាា ល់ កែូ៏ចជាចូលរមួចាំខណកកនុងការពក្ងឹងក្បពៃ័ធហិរញ្ញ
វត្ថុឱ្យកាៃខ់ត្មាៃភាពរងឹមាាំ ក្បកបយោ បរោិបៃន ក្ពមទាំងយដ្ត្យលើត្ក្មូវការ ៃិងទាំៃុកចិត្េរបស់អនកយក្បើ
ក្បាស់ ក្កមយៃេះក្តូ្វបាៃខកខក្ប ៃិងយរៀបចាំយ ើងវញិ យែើមបកីាំណត្ប់ទោា ៃសីលធមក៌នុងការក្បកបវជិាា ជីវៈ ៃិង
ទាំៃួលែុសក្ត្ូវ សក្មាប់ក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុ យៅកនុងក្ពេះរាជាណាចក្កកមពុជា ខែលអនកយក្បើក្បាស់ ខែលជា    
រូបវៃ័េបុគាល ៃីតិ្បុគាល ៃិងស្មថ បៃ័អាជីវកមា ក្ពមទាំងអនកធានា (ត្យៅ     ក្តូ្វបាៃយៅថ្ន “អនកយក្បើក្បាស់”) 
អាចរ ាំពឹងទុក ៃិងទុកចិត្េបាៃ យៅយពលខែលពួកយគយធវើការទាំនាកទ់ាំៃងជាម ួក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វ
ត្ថុ។ សមាជិកទាំងអស់ ថ្ៃសមាគមធនាគ្នរយៅកមពុជា        សមាគមមកី្កូហិរញ្ញ វត្ថុកមពុជា ៃិងសមាគមសហ
ពៃ័ធហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងបយចេកវទិាថ្ៃកមពុជា ក្តូ្វអៃុវត្េក្កមយៃេះក្បកបយោ ក្បសិទធភាព។ 

II. សគាលរំណង   
ក្កមយៃេះមាៃយគ្នលបាំណង៖ 
១/ យែើមបកីាំណត្ប់ទោា ៃក្បតិ្បត្េិការអាជីវកមាសក្មាបឱ់្យក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុអៃុវត្េតាម ៃិងយលើកកមពស់

ក្បសិទធភាព ទាំៃុកចិត្េ គណយៃ យភាព ៃិងទាំៃួលែុសក្តូ្វ កនុងការក្បកបវជិាា ជីវៈធនាគ្នរ ៃិង
ហិរញ្ញ វត្ថុ 

២/ យែើមបបីយងកើៃត្មាៃ ភាព សក្មាបអ់នកយក្បើក្បាស់កនុងការ ល់ែឹងឱ្យកាៃខ់ត្ក្បយសើរ ៃូវអវីខែលពួកយគ
រ ាំពឹងទុកពីយសវាខែលៃឹងក្តូ្វបាៃផ្ល់ជូៃ 

៣/ យែើមបកីស្មងទាំនាកទ់ាំៃងលអក្បកបយោ ភាពយស្មា េះក្ត្ង ់ ៃិងមាៃវជិាា ជីវៈរវាងអនកយក្បើក្បាស់ ៃិង
ក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុ យោ ខផអកយលើយគ្នលការណ៍សមធម ៌ៃិងសមភាព 

៤/ យែើមបបីយងកើៃទាំៃុកចិត្េយលើក្បពៃ័ធធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិង 
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៥/ យែើមបយីលើកទឹកចិត្េឱ្យមាៃវបបធមល៌អកនុងការយធវើអាជីវកមា ៃិងការក្បកួត្ក្បខជងក្បកបយោ ភាព
យស្មា េះក្ត្ង។់ 

III. ដែនអនុវតត និងអនុសោមភាព  
ក្កមយៃេះក្តូ្វអៃុវត្េចាំយ េះក្គបក់្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុទាំងអស់ ខែលទទួលបាៃអាជាា បណណ ពី ធនាគ្នរ

ជាតិ្ ថ្ៃ កមពុជា ។ ក្កមយៃេះក្តូ្វអៃុវត្េចាំយ េះ៖ 
i) ផលិត្ផល ៃិងយសវានានារបស់ក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុ ខែលកាំពុង ឬៃឹងក្តូ្វបាៃផ្ល់សក្មាបអ់នកយក្បើ

ក្បាស់ចាស់ ៃិងអនកយក្បើក្បាស់ងាី ៃិង 
ii) ភាគីអនកធានាខែលៃឹងក្តូ្វផ្ល់ជូៃយោ អនកយក្បើក្បាស់ ចាបពី់កាលបរយិចេទខែលមាៃក្បសិទធភាព

ត្យៅ។ 

ក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វទទួល ក ៃិងធានាថ្ន យគ្នលៃយោបា  ៃិងៃីតិ្វធីិខែល កព់ៃ័ធរបស់ែៃួៃ 
ខែលមាៃជាធរមាៃ ក្តូ្វបាៃអៃុយោមយៅតាមក្កមយៃេះ។ 

IV. ក្រមក្រតិរតតិសក្ារក់្្រឹះស្ថថ នធនាគារ និងហរិញ្ញវតថុ 

រ. ការពក្ងរងអភិបាលរចិចលអ 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វក្បតិ្បត្េិ ៃិងែាំយណើ រការអាជីវកមារបស់ែៃួៃយោ អៃុយោម

តាមចាប ់ យគ្នលៃយោបា  ៃិងបទបបញ្ញត្េិជាធរមាៃទាំងឡា របស់រាជរោា េបិាលកមពុជា យោ 
ក្បកាៃ ់កការអៃុវត្េអេបិាលកិចេលអែូចខាងយក្កាម៖ 

i) ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វធានាថ្ន បុគាលិករបស់ែៃួៃបាៃែឹង ៃិង ល់ចាស់ពី
ចាបៃិ់ងបទបបញ្ញត្េិនានា ខែល កព់ៃ័ធៃឹងការងាររបស់ពួកយគ កែូ៏ចជាទទួលស្មា ល់ ៃិង
ទទួល ករាល់ហាៃិេ ័ទាំងអស់ កនុងករណីែកខាៃមៃិបាៃអៃុវត្េតាមចាប ់ ៃិងបទ
បបញ្ញត្េិទាំងយៃេះខែលអាចៃឹងប៉េេះ ល់ែល់ជាំៃួញ មុែមាត្ ់ ៃិងយករ េិ៍យ ា្ េះអាជីវកមា កែូ៏ចជា
ភារកិចេរបស់បុគាលិកផងខែរ។ 

ii) មុែងារអៃុយោមភាពក្ត្ូវបាៃបយងកើត្យ ើង សក្មាបជ់ាតួ្នាទីក្បឹកាយោបល់ យែើមបតីាម
ោៃ ក្ត្ួត្ពិៃិត្យរាល់ក្បតិ្បត្េិការ ក្សបយៅតាមចាប ់ៃិងបទបបញ្ញត្េិនានា ។ កនុងៃ ័យៃេះ 



ទាំពរ័3 ថ្ៃ19 

មុែងារខាងយលើក្តូ្វខត្ឯករាជយពីខផនកក្គបក់្គងរបស់ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ យហើ 
បុគាលិក ៃិងធៃធាៃចាាំបាច ់ក្តូ្វខបងខចកយៅកាៃមុ់ែងារយៃេះឱ្យបាៃក្គបក់្គ្នៃ។់ 

iii) ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ក្តូ្វអៃុវត្េអៃុយោមភាព យែើមបពិីៃិត្យយមើលក្បតិ្បត្េិការ ឱ្យ
ក្សបតាមលកខណៈវៃិិចេ ័ ខែលក្តូ្វបាៃខចងយោ មុែងារអៃុយោមភាព  កព់ៃ័ធៃឹង
យគ្នលៃយោបា  ៃិង ៃីតិ្វធីិរបស់ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុយនាេះ។ កនុងៃ ័យៃេះ 
ការក្បតិ្បត្េិខផនកក្គបក់្គង ឯកស្មរត្ក្មងទិ់ស ៃិងវធិាៃការណ៍ទបស់្មក ត្ក់្តូ្វបយងកើត្យ ើង 
យក្កាមក្កបែណឌ ចាប ់ យគ្នលការណ៍អេបិាលកិចេលអ យគ្នលៃយោបា  ៃិង ៃីតិ្វធីិរបស់
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុយនាេះ។ 

iv) ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វចាត្វ់ធិាៃការវៃិ ័ចាំយ េះអនកខែលែកខាៃមៃិបាៃ
អៃុវត្េតាមចាប ់ៃិងបទបបញ្ញត្េិជាធរមាៃ យោ យោងយៅយលើកក្មតិ្ថ្ៃផលប៉េេះ ល់ ៃិង
លកខណៈថ្ៃការក្បក្ពឹត្េែុិសយនាេះ យោ ខផអកយលើភាពយសាើគ្នន  ៃិងគ្នា ៃការយរ ើសយអើង។ 

v) ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ក្តូ្វយរៀបចាំឱ្យមាៃបណាេ ញរា ការណ៍សមាៃ ត្ ់ (Whistle 
blowing Channels) សក្មាបស់កមាភាពគួរឱ្យសងស័  អាំពីភាពមៃិក្តឹ្មក្តូ្វ ឬការែកខាៃ
មៃិបាៃអៃុវត្េតាមចាប ់ៃិងបទបបញ្ញត្េិ កព់ៃ័ធនានា។ 

vi) ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ក្តូ្វអៃុវត្េការការ រ ៣ថ្នន ក ់ ក្សបតាមក្បកាសសេីពីការ
ក្តួ្ត្ពិៃិត្យថ្ផៃកនុង ខែលយចញយោ ធនាគ្នរជាតិ្ថ្ៃកមពុជា។ ការការ រ ៣ថ្នន កថ់្ៃស្មថ បៃ័
យៃេះគឺយែើមបធីានាៃូវការក្គបក់្គងហាៃិេ ័ឱ្យមាៃក្បសិទធភាពចាំយ េះស្មថ បៃ័។ 

ខ. តួនាទីររសក់្រុមក្រររាភិបាល និងថ្នា រ់ក្្រ់ក្្ងក្រតរិតត ិ
ក្កុមក្បឹកាេិបាល ៃិងថ្នន ក់ក្គប់ក្គងក្បតិ្បត្េិរបស់ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វ

ទទួលែុសក្តូ្វកនុងការអៃុវត្េក្បតិ្បត្េិការយក្កាមក្កបែណឌ សីលធម ៌ ៃិងវជិាា ជីវៈ យែើមបយីលើកកមពស់
អេបិាលកិចេលអយៅក្គបក់ក្មតិ្ ថ្ៃរចនាសមពៃ័ធចាត្ត់ាាំង។ 

i) ក្កុមក្បឹកាេិបាល ៃិងថ្នន ក់ក្គប់ក្គងក្បតិ្បត្េិ ក្តូ្វយគ្នរពតាមយគ្នលការណ៍សុចេរតិ្ភាព 
 ុត្េិធម ៌ក្កមសីលធម ៌ៃិងទាំៃួលែុសក្តូ្វ។ ក្កុមក្បឹកាេិបាល ៃិងថ្នន ក់ក្គប់ក្គងក្បតិ្បត្េិ
ក្តូ្វមាៃការក្បុងក្ប ត័្ន ៃិងមាៃភាពហាត្ច់ត្ក់នុងអាំ ុងយពលយធវើក្បតិ្បត្េិការ ៃិងក្គបក់្គង
ែាំយណើ រការក្បតិ្បត្េកិារនានា យែើមបផីលក្បយោជៃរ៍បស់អងាភាពទាំងមូល ៃិងភាគី កព់ៃ័ធ 



ទាំពរ័4 ថ្ៃ19 

យក្កាមយគ្នលការណ៍ខណនាាំ ៃិងយគ្នលការណ៍ការ រអនកយក្បើក្បាស់ យោ យធវើការពិចារណា
យៅយលើក្ពឹត្េិការណ៍ខែលបាៃជួបក្បទេះយោ អងាភាព ឬខែលយកើត្យ ើងបនាៃ បពី់
សកមាភាពណាម ួ 

ii) ក្កុមក្បឹកាេិបាល ៃិងថ្នន ក់ក្គប់ក្គងក្បតិ្បត្េិ យែើរតួ្ោ៉េ ងសាំខាៃយ់ៅកនុងការបយងកើត្
អេបិាលកិចេលអ យែើមបបីយងកើៃទាំៃុកចិត្េយៅកនុងបណ្ាមាេ ស់ភាគហ ុៃ អនកយក្បើក្បាស់ អាជាា ធ
របទបបញ្ញត្េិ ៃិងរាល់ភាគី កព់ៃ័ធទាំងអស់ យែើមបផីលក្បយោជៃក៍្បយសើរបាំផុត្ ថ្ៃវស័ិ 
ធានាគ្នរ ៃិងក្បយទសជាតិ្។ យលើសពីយនាេះយៅយទៀត្ ក្កុមក្បឹកាេិបាល ៃិងថ្នន ក់ក្គប់ក្គង
ក្បតិ្បត្េិក្តូ្វកាំណត្យ់គ្នលៃយោបា ជាោ លកខណ៍អកសរស្ីពីអេបិាលកិចេលអ ៃិងយរៀបចាំ
យធវើការផសពវផា ពីក្កមសីលធមយ៌ៅែល់បុគាលិក ៃិងមន្តៃេីក្បតិ្បត្េិទាំងអស់ យែើមបឱី្យមាៃ
ការ ល់ែឹង ៃិងការអៃុវត្េជាកខ់ស្ង ៃិងក្បកបយោ ក្បសិទធភាព 

iii) ក្កុមក្បឹកាេិបាលមាៃកាត្ពវកិចេអៃុយោមតាមយគ្នលការណ៍អេបិាលកិចេលអ យែើរតួ្ជាអនក
សក្មបសក្មួលរវាងភាគី កព់ៃ័ធ ៃិងគណៈក្គបក់្គង យោ គូសបញ្ជា កពី់យគ្នល
ៃយោបា នានា ខែល កព់ៃ័ធៃឹងក្បតិ្បត្េិការអាជីវកមា ៃិងធានាថ្នអេបិាលកិចេលអក្តូ្វ
បាៃោកឱ់្យអៃុវត្េ។ យលើសពីយៃេះយៅយទៀត្ ក្កុមក្បឹកាេិបាលក្តូ្វក្តួ្ត្ពិៃិត្យយៅយលើ
ក្បតិ្បត្េិការរបស់ថ្នន កក់្គបក់្គងក្បតិ្បត្េិ ថ្ៃក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងមុែងារ
ក្គបក់្គងឱ្យក្សបតាមយគ្នលៃយោបា  ខែលក្តូ្វបាៃកាំណត្ ់ យែើមបទីទួលបាៃក្បសិទធ
ភាព ៃិងស័កេសិទធភាព 

iv) ក្បតិ្បត្េិការរបស់ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វក្សបតាមចាប ់ បទបបញ្ញត្េិ បទោា ៃ   
ពិធីការ ៃិងការអៃុវត្េនានា ខែលខចងយោ រោា េបិាល។ ែូយចនេះ ក្កុមក្បឹកាេិបាលកនុង
នាមជាអនកត្ាំណាងឱ្យមាេ ស់ភាគហ ុៃក្តូ្វបយងកើត្យគ្នលៃយោបា  ខែលក្តូ្វបាៃអៃុវត្េ
យោ មុែងារក្គបក់្គង យែើមបធីានាបាៃៃូវក្បសិទធភាពកនុងការអៃុវត្េ។ យលើសពីយៃេះយៅ
យទៀត្ ក្កុមក្បឹកាេិបាលមាៃទាំៃួលែុសក្តូ្វកនុងការយរៀបចាំការក្តួ្ត្ពិៃិត្យថ្ផៃកនុងក្បកប 
យោ ក្បសិទធភាព យែើមបធីានាថ្នក្បតិ្បត្េិការរបស់ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្សប
តាមចាប ់បទបបញ្ញត្េិ ៃិងវធិាៃនានាឱ្យបាៃតឹ្ងរុងឹ។ 

v) ក្កុមក្បឹកាេិបាលក្តូ្វក្តួ្ត្ពិៃិត្យ ៃិងធានាថ្ន ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុបយងកើត្
យគ្នលៃយោបា  ៃិងក្បពៃ័ធក្គបក់្គងហាៃិេ ័ក្បកបយោ ក្បសិទធភាព យែើមបយីោេះ
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ក្ស្ម ហាៃិេ ័។ មា៉េងវញិយទៀត្ ក្តូ្វយធវើការក្តួ្ត្ពិៃិត្យ យែើមបធីានាថ្ន គណៈកមាា ធិការ
ក្គបក់្គង ហាៃិេ ័អាចអៃុវត្េភារកិចេរបស់ែៃួៃបាៃោ៉េ ងយពញយលញ ក្បកបយោ វជិាា ជីវៈ 
ៃិងឯករាជយពីខផនកអាជីវកមា។ បខៃថមពីយលើយៃេះ គណៈក្គបក់្គងរបស់ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិង
ហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វទទួលស្មា ល់រាល់ហាៃិេ ័ ខែលអាចយកើត្មាៃ ការ រផលក្បយោជៃរ៍បស់
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងក្គប់ក្គងកក្មិត្ផលប៉េេះ ល់ថ្ៃហាៃិេ័ ឱ្យសថិត្យៅ
កនុងកក្មិត្ ខែលអាចទទួល កបាៃយក្កាមការក្គបក់្គងហាៃិេ ័ក្បកបយោ         
ក្បសិទធភាព។ 

vi) ក្បតិ្បត្េិការហិរញ្ញ វត្ថុណាម ួ ខែលយធវើយ ើងយោ ក្កុមក្បឹកាេិបាល ៃិងគណៈក្គបក់្គង 
ក្តូ្វមាៃភាពសមក្សប យៅតាមក្បយេទថ្ៃក្បតិ្បត្េិការហិរញ្ញ វត្ថុយនាេះ ក្តូ្វបាៃចាត្ថ់្នន កជ់ា
ក្បតិ្បត្េិការ ណិជាកមាជាក្បក្កតី្។ ក្បតិ្បត្េិការទាំងឡា ណា ខែលយធវើយ ើងយោ ក្កុម
ក្បឹកាេិបាល ៃិងគណៈក្គបក់្គងក្តូ្វឱ្យមាៃភាពសមក្សបយៅៃឹងក្បតិ្បត្េិការទូយៅ កនុង
យគ្នលបាំណងយែើមបផីេល់ផលក្បយោជៃ៍ែល់ស្មថ បៃ័។ សកមាភាពទាំងឡា ណាខែលនាាំ
ឱ្យ ឬអាចនាាំឱ្យមាៃទាំនាស់ផលក្បយោជៃ ៍ ក្តូ្វខត្យចៀសវាង។ ប៉េុខៃេ កនុងករណីខែលមាៃ
ទាំនាស់ផលក្បយោជៃយ៍កើត្យ ើង ក្តូ្វយោេះក្ស្ម ឱ្យបាៃក្តឹ្មក្តូ្វ ៃិងឆ្បរ់ហ័ស។ 

្. ការសលើររមពសក់ារយលែ់រង និងការរណដុ ឹះរណ្ដដ ល 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វផ្ល់មយធាបា នានា យែើមបជួី  ែល់បុគាលិក ៃិងអនក

ត្ាំណាង ឱ្យពួកយគទទួលបាៃការត្ក្មងទិ់ស  ៃិងទទួលបាៃការបណុ្េះបណ្ាលចាស់ោស់ សេីពីក្កម
ក្បតិ្បត្េ ិ ខែលយធវើឱ្យពួកយគកាៃ  ជាគាំរយូៅកនុងការទាំនាកទ់ាំៃង ជាម ួអនកយក្បើក្បាស់ក្បកបយោ ទាំៃួល
ែុសក្តូ្វ ត្មាៃ ភាព សមយហតុ្ផល ៃិងក្បកបយោ សីលធម។៌ 

ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វធានាថ្នបុគាលិក ៃិងអនកត្ាំណាងរបស់ែៃួៃ ទទួលបាៃការ
ត្ក្មងទិ់ស ៃិងទទួលបាៃការបណុ្េះបណ្ាលចាស់ោស់ យែើមបឱី្យពួកយគ៖ 

i) អាចបាំយពញការងាររបស់ែៃួៃក្បកបយោ សមត្ថភាព  
ii)  ល់ចាស់ពីក្កមយៃេះ ៃិងរយបៀបកនុងការអៃុវត្េតាមក្កមយៃេះ យៅយពលខែលពួកយគផ្ល់ 

យសវាធនាគ្នរ ៃិង 
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iii) អាចយធវើក្បតិ្បត្េិការជូៃអនកយក្បើក្បាស់បាៃឆ្បរ់ហ័ស ៃិងក្បកបយោ ក្បសិទធភាព យែើមបី
កាត្ប់ៃថ រ ៈយពលរងច់ាាំរបស់អនកយក្បើក្បាស់។ 

ឃ. ហរិញ្ញរបទានក្រររសោយទំនួលខុសក្តូវ 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វ៖ 
i) អៃុវត្េតាមវធិាៃផ្ល់ឥណទៃ សក្មាបឥ់ណទៃកនុងទាំហាំទឹកក្បាករ់ហូត្ែល់ ២០.០០០ 

(ពីរមុៃឺ) ែុោៃ រអាយមរកិ (យោងយៅយសចកេីខណនាាំសេីពីបចេុបបៃនភាពយលើវធិាៃផ្ល់ឥណ
ទៃកនុងការការ របាំណុលយក្ចើៃយលើសលុប) 

ii) យគ្នរពតាមយគ្នលការណ៍នានារបស់ Client Protection Pathway បខៃថមពីយលើបទបបញ្ញត្េិ
ការការ រអនកយក្បើក្បាស់ ខែលមាៃក្ស្មប ់ (យោងយៅតាមយសចកេីខណនាាំលមអតិ្ថ្ៃ Client 
Protection Pathway) 

iii) ផ្ល់ចាំយណេះែឹងខផនកហិរញ្ញ វត្ថុែល់អនកយក្បើក្បាស់ ៃិងស្មធារណជៃ។ កនុងយនាេះរមួមាៃ៖ 
១/ គាំៃិត្ផេួចយផេើម ុទធនាការយលើកកមពស់ចាំយណេះែឹងខផនកហិរញ្ញ វត្ថុ គួរយដេ ត្យលើអនកយក្បើ

ក្បាស់ ខែលមាៃលទធភាពក្សូប កចាំយណេះែឹង ៃិងយធវើយ ើងតាមរ ៈក្គឹេះស្មថ ៃ ខែល
ផេល់យសវាហិរញ្ញ វត្ថុ យែើមបធីានាៃូវការ ល់ែឹង ការរកា ៃិងការយក្បើក្បាស់ពត័្ម៌ាៃ 
ខែលបាៃផសពវផា  

២/ កស្មងជាំនាញក្គបក់្គង ៃិងសមត្ថភាពហិរញ្ញ វត្ថុតាមរ ៈការអៃុវត្េគាំៃិត្ផេួចយផេើម
ចាំយណេះែឹងខផនកហិរញ្ញ វត្ថុ 

៣/ យធវើ ុទធនាការយលើកមពស់ចាំយណេះែឹងខផនកហិរញ្ញ វត្ថុ យោ  កចិត្េទុកោកយ់លើសិទធិ ៃិង
កិចេការ រអនកយក្បើក្បាស់ ក្ពមទាំងបយងកើៃត្មាៃ ភាពកនុងវស័ិ ធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ 
យែើមបយីលើកមពស់បរោិបៃនហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងជួ  ែល់ក្កុមអនកយក្បើក្បាស់ខែលងា រង
យក្គ្នេះ 

៤/ យរៀបចាំ ុទធនាការជួ  អនកយក្បើក្បាស់ឱ្យ ល់ែឹងពីសិទធិកនុងការយក្បើក្បាស់ យក្ជើសយរ ើស
ចរចា ៃិងក្បាក្ស័ ទកទ់ង សាំយៅសយក្មចចិត្េខផនកហិរញ្ញ វត្ថុបាៃក្បយសើរ។  

៥/ យលើកកមពស់ ៃិងជាំរុញការ ល់ែឹងយលើឥណទៃសក្មាបក់ារវៃិិយោគ ជាជាងសក្មាប់
ការយក្បើក្បាស់។ 
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iv) យលើកទឹកចិត្េសហក្គ្នស ខែលក្គបក់្គងយោ ន្តសេី កនុងការផ្ល់កមេ ី ៃិងការយធវើយសចកី្
សយក្មច 

v) ការ របរសិ្មថ ៃ សងាម សហគមៃ ៍ៃិងសមបត្េិយបតិ្កេណ័ឌ វបបធម ៌
vi) ទបស់្មក ត្ប់ាំណុលយលើសលុប 
vii) បយក្មើយសវាជូៃអនកយក្បើក្បាស់យោ យសាើភាពគ្នន ។ 

ង. ទំនាស់្ លក្រសោជន៍ 
i) ការទទួល ឬការផ្ល់អាំយណា  ការកមាៃេ ឬផលក្បយោជៃយ៍ផសងៗយទៀត្ ក្តូ្វខត្យធវើយ ើង

កនុងយគ្នលបាំណងពក្ងឹងទាំនាកទ់ាំៃងអាជីវកមាខត្ប៉េុយណាណ េះ។ កនុងៃ ័យៃេះ សកមាភាពទាំង
យនាេះក្តូ្វយធវើយ ើងយោ ក្បុងក្ប ត័្ន ហាត្ច់ត្ ់ ៃិងសមយហតុ្ផល។ វត្ថុមាៃត្ថ្មៃ យ លគឺ
អាំយណា   ការកមាៃេ ឬផលក្បយោជៃ ៍ ក្តូ្វខត្មាៃភាពសមរមយ ក្សបយៅតាមយពល
យវោ ៃិងតាមក្បថ្ពណី។ 

ii) ការសូកបា៉េ ៃក់្គបរ់ូបភាពក្តូ្វបាៃហាមឃាត្។់ ក្គឹេះស្មថ ៃមៃិក្តូ្វផ្ល់ ឬទទួល កសគុណ
យោ ដៃ ល់ ឬយោ ក្បយោល ពីអនកយក្បើក្បាស់ ពីស្មថ ៃបៃ័រែា ឬក្គឹេះស្មថ ៃឯកជៃ ឬត្តិ្  
ជៃ កនុងយគ្នលបាំណងក្គបក់្គងយលើការសយក្មចចិត្េ ឬយក្បើក្បាស់ឥទធិពលរបស់ែៃួៃយៅយលើ
អនក កព់ៃ័ធ យែើមបទីញ កផលក្បយោជៃ។៍ ក្គឹេះស្មថ ៃសមាជិកៃីម ួៗអាចយធវើការ
ក្បកាសឬបងាា ញពីយគ្នលៃយោបា លមអតិ្សេីអាំពីទាំនាស់ផលក្បយោជៃរ៍បស់ែៃួៃ 

iii) ក្គបបុ់គាលិកក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុទាំងអស់មៃិក្តូ្វបាៃអៃុញ្ជញ ត្ ឱ្យ កព់ៃ័ធយៅ
ៃឹងសកមាភាពអាជីវកមាណាម ួ ខែលអាចក្បឈមៃឹងទាំនាស់ផលក្បយោជៃ ៍ ជាម ួ    
តួ្នាទីខែលែៃួៃមាៃយៅកនុងក្គឹេះស្មថ ៃយនាេះយទ។ 

ច. ការតងំរង្ហា ញ  
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វ៖ 
i) ោកត់ាាំងបងាា ញក្កមយៃេះទាំងពីរភាស្ម (ភាស្មខែារ ៃិងភាស្មអងយ់គៃស) យៅយលើយគហទាំពរ័

របស់ែៃួៃ ៃិងយៅតាមក្គបស់្មខា 
ii) ោកត់ាាំងបងាា ញក្កមយៃេះយៅទីតាាំង ខែលអាចយមើលយឃើញចាស់ ឬក្តូ្វយធវើោ៉េ ងណាឱ្យអនក

យក្បើក្បាស់ទាំងអស់អាចទទួលបាៃក្កមយៃេះយោ ងា ក្សួល ែូចជាតាមរ ៈការោក់
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បងាា ញយៅយលើយគហទាំពរ័ ៃិងការោកត់ាាំងបងាា ញតាមរ ៈឧបករណ៍ខែលអាចចល័ត្បាៃ
នានា ក្ពមទាំងការតាាំងបងាា ញតាមមយធាបា ផសពវផា យផសងយទៀត្ ៃិង 

iii) យធវើោ៉េ ងណាឱ្យអនកយក្បើក្បាស់អាចទទួលបាៃក្កមយៃេះ ក្គបយ់ពលយវោតាមការយសនើសុាំ។ 

ឆ. ្ណសនយយភាព និងទំនុរចិតត 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វធានាថ្ន៖ 
i) រាល់ផលិត្ផល ៃិងយសវាទាំងអស់ក្តូ្វក្សបតាមចាប ់ ៃិងបទបបញ្ញត្េិ កព់ៃ័ធនានា ថ្ៃ

ក្បយទសកមពុជា 
ii) រាល់ការផសពវផា ផលិត្ផល ៃិងយសវាក្តូ្វអៃុយោមតាមក្កមយៃេះ 
iii) ក្គឹេះស្មថ ៃក្តូ្វពៃយល់អនកយក្បើក្បាស់ឱ្យបាៃ ល់អាំពីផលក្បយោជៃ ៍ ែាំយណើ រការ ៃិង         

ហាៃិេ ័ខែល កព់ៃ័ធ  យៅៃឹងផលិត្ផល ៃិងយសវាកមាហិរញ្ញ វត្ថុខែលអនកយក្បើក្បាស់ចាប់
អារមាណ៍ 

iv) ក្គឹេះស្មថ ៃមាៃក្បពៃ័ធការ រសុវត្ថិភាព ៃិងខែលអាចទុកចិត្េបាៃ (secure and reliable 
banking and financial system) រមួទាំងការក្គបក់្គងសុវត្ថិភាពសក្មាបប់ណាេ ញយសវា
ក្បតិ្បត្េិការ ៃិងយសវាសវ័ ក្បវត្េិ (self-service) ផងខែរ 

v) រកាការសមាៃ ត្ ់ៃិងកត្ក់្តាឱ្យបាៃក្តឹ្មក្តូ្វ ៃូវរាល់ក្បតិ្បត្េិការរបស់អនកយក្បើក្បាស់  
vi) ក្គឹេះស្មថ ៃក្តូ្វផ្ល់ជូៃពត័្ម៌ាៃងាីៗយៅកាៃក់្គបភ់ាគី កព់ៃ័ធ។ 

ជ. ទំនួលខុសក្តូវ និងតាា ភាព 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វ៖ 
i) យធវើក្បតិ្បត្េិការយោ មាៃទាំៃួលែុសក្តូ្វ ៃិងសមយហតុ្ផលយៅកនុងក្គបស់កមាភាព

ក្បាក្ស័ ទកទ់ងជាម ួអនកយក្បើក្បាស់ 
ii) ធានាថ្នរាល់ផលិត្ផល ៃិងយសវាទាំងអស់ខែលបាៃោកឱ់្យយក្បើក្បាស់ ឬៃឹងក្តូ្វបាៃោក់

ឱ្យយក្បើក្បាស់ ក្តូ្វអៃុយោមតាមក្កមយៃេះ ៃិងសមក្សបជាម ួៃឹងត្ក្មូវការរបស់អនកយក្បើ
ក្បាស់ 
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iii) បយងកើត្ៃីតិ្វធីិចាស់ោស់ ៃិងទូយៅ យែើមបធីានាថ្នទាំនាស់ណាម ួខែលយកើត្យ ើងរវាងអនក
យក្បើក្បាស់ ៃិងក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុៃឹងក្តូ្វបាៃយោេះក្ស្ម យោ ក្តឹ្មក្តូ្វ ៃិងទៃ ់       
យពលយវោ 

iv) ផ្ល់ពត័្ម៌ាៃខែលចាស់ោស់ ៃិងទៃយ់ពលយវោ  កព់ៃ័ធៃឹងផលិត្ផល ៃិងយសវា ែល់
អនកយក្បើក្បាស់ ជាភាស្មតាមត្ាំបៃខ់ែលសមក្សប ឬតាមរ ៈមយធាបា  ឬបណាេ ញ
ផសពវផា យផសងៗខែលមាៃភាពងា  ល់ យែើមបជួី  ឱ្យពួកគ្នត្យ់ធវើការសយក្មចចិត្េបាៃ
ក្តឹ្មក្តូ្វកនុងការយក្ជើសយរ ើស ផលិត្ផល ឬយសវាណាម ួរបស់ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិង   
ហិរញ្ញ វត្ថុ 

v) ផ្ល់ែាំណឹងែល់អនកយក្បើក្បាស់ អាំពីសិទធិ ៃិងកាត្ពវកិចេរបស់ពួកយគ តាមរ ៈមយធាបា 
ទាំនាកទ់ាំៃងសមក្សប (ែូចជាតាមអីុៃយធើណិត្ ៃិងទូរសពៃ ឬតាមស្មខានានា) អាំពី
ផលិត្ផល ៃិងយសវាខែលមាៃ ៃិងចាត្វ់ធិាៃការសមក្សប យែើមបធីានាថ្នអនកយក្បើក្បាស់បាៃ
 ល់។ មយធាបា ទាំនាកទ់ាំៃង គឺជាខផនកែស៏ាំខាៃស់ក្មាបទ់ាំនាកទ់ាំៃងរបស់អនកយក្បើ
ក្បាស់ ៃិងក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុ  

vi) រាល់សមាភ រៈផសពវផា  ណិជាកមា អាំពីផលិត្ផល ៃិងយសវា ទាំងអស់ក្តូ្វបងាា ញឱ្យអនកយក្បើ
ក្បាស់ែឹងអាំពីអក្តាការក្បាក ់ក្ពមទាំងកថ្ក្មយសវាយផសងយទៀត្ក្បសិៃមាៃ 

vii) លកខែណឌ ៖ ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វ៖ 
១/ យធវើោ៉េ ងណាឱ្យអនកយក្បើក្បាស់អាចរកបាៃលកខែណឌ  កព់ៃ័ធៃឹងផលិត្ ៃិងយសវា

ៃីម ួៗ ខែលរមួមាៃទាំងកថ្ក្មយសវា ការពិៃ ័ ៃិងអក្តាការក្បាក ់កព់ៃ័ធ ទាំហាំ
បាំណុល ៃិងកាត្ពវកិចេរបស់អនកយក្បើក្បាស់ ខែលសមយហតុ្ផល ៃិងអៃុយោមយៅ
តាមបទបបញ្ញត្េិនានា។ 

២/ ចាត្ត់ាាំងបុគាលិករបស់ែៃួៃឱ្យយឆៃើ សាំណួរ ខែលអនកយក្បើក្បាស់អាចមាៃ កព់ៃ័ធយៅ
ៃឹងលកខែណឌ ។ 

៣/ យរៀបចាំលកខែណឌ យក្បើក្បាស់ថ្ៃផលិត្ផល ៃិងយសវាៃីម ួៗជាភាស្មខែារ ឬជាភាស្ម
តាមត្ាំបៃខ់ែលសមក្សប។ ភាស្មអងយ់គៃសគួរខត្អាចរកបាៃតាមការយសនើសុាំពីអនកយក្បើ
ក្បាស់។ 
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៤/ ធានាថ្ន លកខែណឌ យក្បើក្បាស់ គឺក្តឹ្មក្តូ្វ ចាស់ោស់ ៃិងមាៃតុ្លយភាព រវាង
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងអនកយក្បើក្បាស់។  

៥/ ធានាថ្នក្បតិ្បត្េិការនានា គឺយគ្នរពយៅតាមចាប ់ៃិងបទបបញ្ញត្េិរបស់ធនាគ្នរជាតិ្ ថ្ៃ 
កមពុជា ៃិងអាជាា ធរ កព់ៃ័ធ 

៦/ ផ្ល់ែាំណឹង (តាមមយធាបា ខែលអាចទកទ់ងបាៃ) ៃិងពៃយល់អនកយក្បើក្បាស់ អាំពី
ការដៃ ស់បូ្រណាម ួយៅយលើលកខែណឌ ខែលក្គបក់្គងយលើផលិត្ផល ឬយសវា ោ៉េ ង
យហាចណាស់ពីរសប្ាហ៍មុៃយពលលកខែណឌ យនាេះចូលជាធរមាៃ 

៧/ រាល់ការបញ្ឈបយ់សវាហិរញ្ញ វត្ថុ គឺក្តូ្វខផអកយៅតាមលកខែណឌ ខែលមាៃជាធរមាៃ
ក្បសិៃយបើអនកយក្បើក្បាស់មៃិអាចទទួល កបាៃ ៃូវការដៃ ស់បូ្រយៅយលើលកខែណឌ      
យក្បើក្បាស់។ 

ឈ. ឯរជនភាពននទិនានយ័ររសអ់ារសក្រើក្បាស ់
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វចាត្វ់ធិាៃការ យែើមបធីានាការសមាៃ ត្រ់ាល់ពត័្ម៌ាៃ ៃិង

ទិៃនៃ ័របស់អនកយក្បើក្បាស់ែូចខាងយក្កាម៖ 
i) ពត័្ម៌ាៃទាំងអស់របស់អនកយក្បើក្បាស់ ក្តូ្វរកាជាការសមាៃ ត្ប់ាំផុត្ 
ii) កនុងអាំ ុងយពលក្បមូលទិៃនៃ ័ អនកក្បមូលទិៃនៃ ័ ក្តូ្វខត្ក្បាបអ់នកយក្បើក្បាស់ អាំពីមូល

យហតុ្ថ្នយហតុ្អវីយទើបទិៃនៃ ័របស់ពួកយគក្តូ្វបាៃក្បមូល យគ្នលបាំណងខែលទិៃនៃ ័ក្តូ្វ
បាៃក្បមូល ឬរយបៀបខែលទិៃនៃ ័ៃឹងក្តូ្វបាៃយក្បើក្បាស់ ៃិងថ្នយត្ើទិៃនៃ ័របស់ពួកយគៃឹង
ក្តូ្វបាៃខចករ ាំខលកខែរឬយទ ៃិងខចករ ាំខលកយោ វធីិណាយៅកាៃត់្តិ្ ជៃក្សបតាមចាប់
ខែលបាៃអៃុញ្ជញ ត្ 

iii) បុគាលិកទាំងអស់ក្តូ្វមាៃកិចេសៃា យែើមបកីារ រការសមាៃ ត្ថ់្ៃទិៃនៃ ័របស់អនក               
យក្បើក្បាស់។ ក្គឹេះស្មថ ៃក្តូ្វបណុ្េះបណ្ាលបុគាលិកទាំងអស់ពីរយបៀបកនុងការធានាការ
សមាៃ ត្ ់ៃិងចាត្ខ់ចងទិៃនៃ ័របស់អនកយក្បើក្បាស់ កនុងអាំ ុងយពលថ្ៃបណុ្េះបណ្ាលខណនាាំ
យលើកែាំបូង ៃិងយៅកនុងការបណុ្េះបណ្ាលបាំយពញបខៃថមនានា 

iv) អនកយក្បើក្បាស់ៃឹងទទួលបាៃៃូវពត័្ម៌ាៃ អាំពីពត័្ម៌ាៃឥណទៃរបស់ពួកយគៃឹងក្តូ្វបាៃ
ក្គឹេះស្មថ ៃ កយៅយក្បើក្បាស់តាមការត្ក្មូវយោ ចាប ់ យសចកី្សយក្មចរបស់តុ្ោការ ឬ
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ការយសុើបអយងកត្ក្បវត្េិឥណទៃ។ល។ ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុៃឹងពៃយល់ពីចាំណុច
យៃេះយោ ដៃ ល់មាត្ ់ កនុងអាំ ុងយពលបាំយពញ កយយសនើសុាំឥណទៃ យហើ ៃឹងសុាំការ ល់
ក្ពមជាោ លកខណ៍អកសរពីអនកយក្បើក្បាស់សក្មាបយ់គ្នលបាំណងយៃេះ។ ក្បការ “ការ ល់
ក្ពម ៃិងឯកជៃភាព” យៃេះក្តូ្វបាៃខចងយៅក្គប ់កយយសនើសុាំឥណទៃទាំងអស់ 

v) ត្ក្មូវឱ្យមាៃការ ល់ក្ពមជាោ លកខណ៍អកសរពីអនកយក្បើក្បាស់ មុៃយពលខែលទិៃនៃ ័
សមាៃ ត្ដ់ៃ ល់ែៃួៃរបស់ពួកយគអាចៃឹងក្តូ្វបាៃយក្បើក្បាស់ជាករណីសិកា ការងត្ជាវយីែអូ  ៃិង
ជារូបងត្។ល។ 

vi) ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុៃឹងផ្ល់ែាំណឹងយៅកាៃអ់នកយក្បើក្បាស់អាំពីសិទធិឯកជៃភាព 
ថ្ៃទិៃនៃ ័របស់ពួកយគ យហើ ៃឹងផ្ល់ជូៃការខណនាាំខែលចាាំបាចែ់ល់អនកយក្បើក្បាស់ស្ីពី
ទាំៃួលែុសក្តូ្វរបស់ពួកយគខែលរមួមាៃ៖ ការ ល់ែឹងអាំពីយគ្នលៃយោបា ឯកជៃភាព 
ៃិងសិទធរិបស់ពួកយគ ក់ព័ៃធៃឹងបញ្ជា យៃេះ យធវើបចេុបបៃនភាពព័ត្៌មាៃរបស់ពួកយគជាៃិចេ 
រកាទុកឯកស្មរឥណទៃ ឬក្បាកស់ៃសាំយៅទីតាាំងខែលមាៃសុវត្ថិភាព ៃិងរកាជាការ
សមាៃ ត្ ់

vii) ពត័្ម៌ាៃរបស់អនកយក្បើក្បាស់មៃិក្តូ្វបយញ្េញឱ្យែឹងយៅកាៃស់្មធារណជៃ ឬយៅកាៃត់្តិ្  
ជៃយនាេះយទ លុេះក្តាខត្ពួកយគមាៃការក្ពមយក្ពៀងជាម ួក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ
មាៃត្ក្មូវយោ ចាប ់ៃិង 

viii)  ការបយញ្េញពត័្ម៌ាៃ ក្តូ្វបាៃយធវើយ ើងយោ មាៃការ ល់ក្ពមពីអនកយក្បើក្បាស់។ 

ញ. រទោា នសសវា 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វធានាថ្ន៖ 
i) បុគាលិកទាំងអស់ក្តូ្វបាៃបណុ្េះបណ្ាល យែើមបមីាៃសមត្ថភាពចាត្ខ់ចងយធវើក្បតិ្បត្េិការ

ជូៃអនកយក្បើក្បាស់ឱ្យបាៃឆ្បរ់ហ័ស ៃិងក្បកបយោ ក្បសិទធភាព យែើមបកីាត្ប់ៃថ រ ៈយពល
រងច់ាាំរបស់អនកយក្បើក្បាស់ 

ii) មា៉េ សីុៃែកក្បាកស់វ័ ក្បវត្េិ (ATMs) ៃិងបណាេ ញសវ័ ក្បតិ្បត្េិការយសវាធនាគ្នរ (Self-
Service) យផសងយទៀត្គឺក្តូ្វបាៃោកឱ់្យែាំយណើ រការទាំងថ្ងៃទាំង ប ់ យលើកខលងខត្អាំ ុង
យពលជួសជុល ខងទាំ ខែលៃឹងអាចយធវើឱ្យអាកខ់ាៃជាបយណ្ាេះអាសៃន 
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iii) ពត័្ម៌ាៃស្ីពីផលិត្ផលៃិងយសវារបស់ែៃួៃ គឺជាពត័្ម៌ាៃងាី ៃិងអាចខសវងរកបាៃយោ 
ងា យៅតាមស្មខា តាមរ ៈយគហទាំពរ័របស់ែៃួៃ ៃិងបណាេ ញយផសងៗយទៀត្ 

iv) ក្តូ្វជូៃែាំណឹងែល់អនកយក្បើក្បាស់កនុងរ ៈយពលសមក្សប មុៃយពលមាៃការអៃុវត្េការ
ដៃ ស់បូ្រណាម ួយៅយលើលកខែណឌ  ៃិងកថ្ក្មយសវា កែូ៏ចជាការបញ្ឈបយ់សវាឬការដៃ ស់បូ្រ
ទីតាាំង 

v) ក្តូ្វយរៀបចាំបុគាលិកខែលមាៃតួ្នាទីយោេះក្ស្ម ចមៃល់ ៃិងកងវល់របស់អនកយក្បើក្បាស់ 
យហើ ក្តូ្វធានាថ្នបុគាលិកអាចយឆៃើ ត្បយៅៃឹងមតិ្យោបល់ របស់អនកយក្បើក្បាស់បាៃទៃ់
យពលយវោ 

vi) ោកយ់ចញៃូវ ៃេការយោេះក្ស្ម ទាំនាស់ យែើមបធីានាថ្នរាល់ កយបណឹ្ងទាំងអស់ៃឹងក្តូ្វ 
ចាត្ខ់ចង ៃិងយោេះក្ស្ម ក្បកបយោ ក្បសិទធភាព ៃិងទៃយ់ពលយវោ។ 

ែ. ព័ត៌ាន 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វផ្ល់ពត័្ម៌ាៃឱ្យបាៃចាស់ោស់ ៃិងក្គបក់្គ្នៃ ់ ែល់អនក

យក្បើក្បាស់អាំពីផលិត្ផល ៃិងយសវារបស់ែៃួៃ យែើមបឱី្យអនកយក្បើក្បាស់អាចយធវើការសយក្មចចិត្េបាៃ។ 
១. បងាា ញពត័្ម៌ាៃ ៃិង ទកទ់ងជាម ួអនកយក្បើក្បាស់ យោ ក្តូ្វ៖  

i) ផ្ល់ពត័្ម៌ាៃមាៃក្បយោជៃ ៍ៃិងចាស់ោស់ កព់ៃ័ធៃឹងផលិត្ផល ៃិងយសវា  
ii) ធានាថ្នបុគាលិក (ៃិងអនកត្ាំណាងខែលទទួលបាៃការអៃុញ្ជញ ត្) ក្តូ្វបាៃបណុ្េះ

បណ្ាល យែើមបឱី្យពួកយគអាចអៃុវត្េមុែងាររបស់ពួកយគក្បកបយោ សមត្ថភាព ៃិង
ក្បសិទធភាព យហើ ធានាថ្នយសវា ខែលពួកយគបាៃផ្ល់ឱ្យអនកយក្បើក្បាស់ បាៃអៃុយោម
តាមក្កមយៃេះ 

iii) ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វក្បាកែថ្ន អនកយក្បើក្បាស់ទទួលបាៃៃូវការពៃយល់
អាំពីែៃឹមស្មរថ្ៃកិចេសៃា លកខែណឌ  ៃិងជាពិយសសកនុងករណីខែលអនកយក្បើក្បាស់យមើល
យឃើញថ្នលកខែណឌ ទាំងយនាេះ មៃិមាៃភាពសីុគ្នន ជាម ួៃឹងលកខែណឌ ខែលបាៃ
ផសពវផា  

iv) ផ្ល់ពត័្ម៌ាៃយៅកាៃអ់នកយក្បើក្បាស់ ឱ្យចាស់ោស់ ទាំងភាស្មខែារ ៃិង/ឬភាស្ម
អងយ់គៃស 
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v) ក្បសិៃយបើអនកយក្បើក្បាស់យសនើសុាំការក្បឹកាពីក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ចាំយ េះ
ផលិត្ផល ៃិងយសវាយនាេះ ក្គឹេះស្មថ ៃក្តូ្វ៖ 
(1) ផ្ល់ជូៃការក្បឹកាយនាេះតាមរ ៈបុគាលិកខែលក្តូ្វបាៃអៃុញ្ជញ ត្ 
(2) ខណនាាំអនកយក្បើក្បាស់យៅកាៃអ់នកផេល់ក្បឹកាខាងយក្ៅខែលសមក្សប ឬ 
(3) ខណនាាំ អនកយក្បើក្បាស់ឱ្យខសវងរកការក្បឹកាពីអនកជាំនាញខែល កព់ៃ័ធ។ 

vi) ទកទ់ងជាម ួអនកយក្បើក្បាស់ៃិង/ឬអនកត្ាំណាង ឱ្យបាៃទៃយ់ពលយវោ ៃិងក្បកប
យោ ទាំៃួលែុសក្តូ្វ តាមរ ៈការទាំនាកទ់ាំៃងជាោ លកខណ៍អកសរ ឬតាមរ ៈ
មយធាបា ទាំនាកទ់ាំៃងសមក្សបយផសងៗយទៀត្។ 

២. ក្បយេទពត័្ម៌ាៃខែលក្តូ្វបងាា ញឱ្យចាស់ោស់យោ ដៃ ល់រមួមាៃ៖ 
i) លកខែណឌ  ៃិងកថ្ក្មយសវា៖ យៅយពល ឬមុៃយពលចុេះកិចេសៃាជាម ួអនកយក្បើក្បាស់ 

ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វផ្ល់ជូៃអនកយក្បើក្បាស់ៃូវ៖  
(1) លកខែណឌ យក្បើក្បាស់ 
(2) កថ្ក្មយសវា ៃិងចាំៃួៃែងកនុងការគិត្កថ្ក្មយសវា 

ii) យពលយវោថ្ៃការចាបយ់ផេើមអៃុវត្េអក្តាការក្បាក ់ អក្តាការក្បាកយ់ផសងៗខែលក្តូ្វ      
អៃុវត្េ ក្ពមទាំងវធីិគណនាការក្បាក ់។ លកខែណឌ ោកក់្បាកប់យញ្ញ ើ (ក្បសិៃមាៃ)  

iii) អក្តាបូ្រក្បាក ់ៃិងកថ្ក្មយជើងស្មរ 
iv) ពត័្ម៌ាៃជាកោ់ក ់ក្តូ្វបាៃសួរ ឬយសនើយោ អនកយក្បើក្បាស់។ 

ឋ. ការធានា 
១. ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុៃឹងធានាថ្នចាំណុចខាងយក្កាមក្តូ្វបាៃអៃុវត្េ មុៃយពលទទួល

 កការធានា៖ 
i) ផេល់ពត័្ម៌ាៃសាំខាៃ់ៗ ៖ 

(1) ភាគីអនកធានា អាចបែិយសធកនុងការចុេះកិចេក្ពមយក្ពៀងយធវើជាអនកធានាបាៃ 
(2) ភាគីអនកធានា  ក្តូ្វែឹងអាំពីការជាប ់កព់ៃ័ធៃឹងហាៃិេ ័ហិរញ្ញ វត្ថុ 
(3) ភាគីអនកធានា មាៃសិទធិកក្មតិ្បាំណុលរបស់ែៃួៃក្សបតាមក្កមយៃេះ ៃិងខែលក្តូ្វ

បាៃអៃុញ្ជញ ត្យោ ចាប ់ៃិង 
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(4) ភាគីអនកធានា អាចយសនើសុាំពត័្ម៌ាៃអាំពីក្បតិ្បត្េិការ ឬឥណទៃខែលែៃួៃក្តូ្វធានា 
ii) ផ្ល់ជូៃភាគីអនកធានា ៃូវសាំយៅចមៃង ៃិងការពៃយល់យោ ដៃ ល់ៃូវ៖ 

(1) កិចេសៃាឥណទៃ កព់ៃ័ធណាម ួ ជាម ួៃឹងតារាងកិចេសៃាធានាខែល
 កព់ៃ័ធ 

(2) កិចេសៃាឥណទៃរវាងអនកែេី ៃិង ក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុ 
(3) របា ការណ៍ឥណទៃ ពីការោិល័ ឥណទៃ។ 

២. ភាគីអនកធានាអាចៃឹងរ ាំលត្ក់ារទទួលែុសក្តូ្វរបស់ែៃួៃចាំយ េះក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ
វត្ថុ បាៃក្គបយ់ពលយវោ  តាមរ ៈការសងបាំណុលខែលយៅយសសសល់របស់កូៃបាំណុល (រមួទាំងកា
ត្វកិចេខែលក្តូ្វបងស់ងជាំៃួសខែលយៅយសសសល់) ឬចាំៃួៃទឹកក្បាកណ់ាម ួខែលក្តូ្វបាៃកាំណត្យ់ៅ
កនុង លកខែណឌ ថ្ៃការធានា ឬយោ យធវើកិចេការយផសងៗយទៀត្ក្សបយៅតាមការពិភាកាគ្នន រវាងភាគីអនក
ធានា ៃិងក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុយែើមបរីចួផុត្ពីកាត្វកិចេអនកធានា ។ 

៣. ភាគីអនកធានាអាចផ្ល់ការជូៃែាំណឹងជាោ លកខណ៍អកសរែល់ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិង
ហិរញ្ញ វត្ថុ៖ 

i) ពីការែកែៃួៃយចញពីការធានាយៅយពលណាកប៏ាៃ មុៃយពលខែលកិចេសៃាឥណទៃ
ចូលជាធរមាៃ ឬ 

ii) ពីការែកែៃួៃយចញបនាៃ បពី់ឥណទៃក្តូ្វបាៃផ្ល់ជូៃជាយលើកែាំបូង ក្បសិៃយបើកិចេ
សៃាឥណទៃខែលបាៃផេល់ជូៃពួកយគ មាៃភាពែុសគ្នន គួរឱ្យកត្ស់មាា ល់ពីកិចេ
សៃាឥណទៃ (ខែលបាៃយសនើយ ើង) យោ ពុាំមាៃការជូៃែាំណឹងជាមុៃ ៃិង/ឬ ពុាំ
មាៃការ ល់ក្ពមពីភាគីអនកធានាមុៃយពលខែលកិចេសៃាក្តូ្វបាៃខកខក្ប។ 

ឌ. ការ្ាយពាណិជារមម ការសធវើទី្ារ និងការលរ់ 
យែើមបឱី្យមាៃភាពក្តឹ្មក្តូ្វ ៃិងមាៃតុ្លយភាព រាល់សមាភ រៈផា  ណិជាកមាទាំងអស់ក្តូ្វខត្

មាៃភាពចាស់ោស់ ៃិងមៃិនាាំឱ្យមាៃការ ល់ែុស ៃិងអៃុយោមតាមយគ្នលការណ៍ក្បកួត្ក្បខជង
យោ យស្មា េះក្ត្ង ់ កែូ៏ចជាការទបស់្មក ត្ប់ាំណុលយលើសលុប ក្សបតាមចាបៃិ់ងបទបបញ្ញត្េិខែល ក់
ពៃ័ធជាធរមាៃទាំងអស់។ 
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ក្បសិៃយបើក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ យធវើជាភាន កង់ារលកយ់សវាៃិង ផលិត្ផល យធវើការ        
ផសពវផា  ណិជាកមាឱ្យត្តិ្ ជៃយនាេះ ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ក្តូ្វយគ្នរពតាមយគ្នល
ៃយោបា  ការរកាការសមាៃ ត្ ់ ៃិងសុវត្ថិភាព ឱ្យបាៃែូចគ្នន ៃឹងការលក់ផលិត្ផលៃិងយសវាកមា
របស់ែៃួៃឯងខែរ។ 

ឍ. ក្រមសលីធម ៌
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វ៖ 
i) អៃុវត្េយោ  ុតិ្េធម ៌ ៃិងសមយហតុ្ផលយៅយលើអនកយក្បើក្បាស់ក្បកបយោ សងាតិ្ភាព ៃិង 

សីលធម ៌
ii) អៃុយោមតាមចាប ់ វធិាៃ ៃិងបទបបញ្ញត្េិ ថ្ៃក្ពេះរាជាណាចក្កកមពុជាក្គបយ់ពលយវោ         

ទាំងអស់។ មៃិក្តូ្វចូលរមួ ឬគ្នាំក្ទសកមាភាពពុករលួ យនាេះយទ យហើ ក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុ
ៃឹងទទួលែុសក្តូ្វខផនកសងាមចាំយ េះសហគមៃវ៍បបធម ៌ៃិងបរសិ្មថ ៃថ្ៃក្បយទសកមពុជា 

iii) យលើកកមពស់ ៃិងពក្ងឹងការអៃុវត្េ ចាំយ េះអនកយក្បើក្បាស់យោ យសាើភាពគ្នន  ៃិងយោ          
ការយគ្នរព 

iv) យចៀសវាងការយរ ើសយអើង ក្បឆ្ាំងៃឹងក្បយេទ ឬក្កុមភាគតិ្ចខែលក្តូ្វបាៃការ រ យៅកនុងការ
យក្ជើសយរ ើសអនកយក្បើក្បាស់ ៃិងកាំណត្ល់កខែណឌ  

v) យធវើការក្បមូលឥណទៃយោ បុគាលិក ឬភាន កង់ារខែលបាៃផេល់ការអៃុញ្ជញ ត្។ 

ណ. ការក្រមូលរំណុល 
យៅកនុងការក្បមូល ឬពាោមក្បមូលបាំណុល ក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វខត្ធានាថ្នបុគាលិករបស់

ពួកយគមៃិក្តូ្វ៖ 
i) គាំរាមយក្បើអាំយពើហឹងា ឬបងករបសួស្មន មយៅយលើអនកយក្បើក្បាស់ ឬអនកជាប ់កព់ៃ័ធ ឬក្ទពយ

សមបត្េិរបស់ពួកយគ 
ii) យក្បើក្បាស់ភាស្មយក្គ្នត្ក្គ្នត្ បរហិាយករ េិ៍ ឬគាំរាមកាំខហង យៅយពលក្បាក្ស័ ទកទ់ងជាម ួ

អនកយក្បើក្បាស់ ឬបុគាលខែលជាប ់កព់ៃ័ធ 
iii) យធវើទុកខបុកយមនញ ឬសមៃុត្ក្គបរ់ូបភាព មៃិថ្នជា កយសមេ ី ឬជាោ លកខណ៍អកសរ យែើមបី

ជាំរុញបុគាលមាន កឱ់្យសងបាំណុល 
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iv) ទូរសពៃលកខណៈឯកជៃ ឬយផាើស្មរទាំនាកទ់ាំៃងជាោ លកខណ៍អកសរ ខែលអាចៃឹងបងកជា
ការយបៀត្យបៀៃធៃៃធ់ៃរយៅយលើអនកយក្បើក្បាស់ ឬសហពទ័ធរបស់ពួកយគ ឬសមាជិកណាមាន កយ់ៅ
កនុងក្គួស្មររបស់ពួកយគ 

v) ទូរសពៃលកខណៈឯកជៃ កនុងយគ្នលបាំណងទមទរការទូទត្ប់ាំណុលយៅថ្ងៃឈបស់ក្មាក 
ឬចយនាៃ េះយមា៉េ ងក្បាាំបៃួ បែ់ល់យមា៉េ ងក្បាាំម ួក្ពឹកយៅយរៀងរាល់ថ្ងៃ យលើកខលងខត្អនកយក្បើ
ក្បាស់ ឬសហពទ័ធអនកយក្បើក្បាស់ យសនើសុាំឱ្យយធវើែូយចនេះ 

vi) ចូលរួមយៅកនុងការអៃុវត្េហួសខែៃកាំណត្់ណាមួ  ខែលអាចជាយហតុ្ផលថ្ៃអាំយពើ
បាំ ៃយៅយលើអនកយក្បើក្បាស់ ឬបុគាលខែលជាប ់កព់ៃ័ធជាម ួគ្នត្ ់

vii) បយញ្េញ ឬគាំរាមបយញ្េញពត័្ម៌ាៃខែលអាចប៉េេះ ល់ជាអវជិាមាៃយៅយលើយករ េិ៍យ ា្ េះរបស់
អនកយក្បើក្បាស់ យោ បាៃែឹង ឬសងស ័ថ្នពត័្ម៌ាៃយនាេះជាពត័្ម៌ាៃមៃិក្តឹ្មក្តូ្វកយ៏ោ ។ 

ត. ការលរ់សោយមិនានការរងខិតរងខំ 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វផ្ល់ជូៃការបណុ្េះបណ្ាលែល់បុគាលិកខផនកលក់ អាំពី

វធីិស្មន្តសេកនុងការលក់ផលិត្ផល ៃិងយសវាយោ មៃិោកស់មាព ធយលើអនកយក្បើក្បាស់។ បុគាលិកខផនក
លកម់កពីក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ក្តូ្វយចៀសវាង៖ 

i) ការោកស់មាព ធយពលយវោ យៅយលើអនកយក្បើក្បាស់ យោ ផេល់ការបញ្េុ េះត្ថ្មៃោ៉េ ងគាំហុក 
ខែលមៃិសមយហតុ្ផល ឬបាំ ៃអនកយក្បើក្បាស់ 

ii) ការបៃេបញ្េុ េះបញ្េូ លអនកយក្បើក្បាស់ខែលបាៃបែិយសធ  
iii) ការបងាអ ក ់ឬរារាាំងអនកយក្បើក្បាស់មៃិឱ្យពិយក្គ្នេះយោបល់ជាម ួបុគាល ខែលគួរឱ្យទុកចិត្េ 
iv) ការបងាអ ក ់ឬរារាាំងអនកយក្បើក្បាស់មៃិឱ្យអាៃពត័្ម៌ាៃផលិត្ផល កិចេសៃា។ល។  
v) ការយ ៃ្ េះក្បខកក យឆវឆ្វ ឬយកាងកាចោកអ់នកយក្បើក្បាស់  
vi) ការសមៃុត្ ឬគាំរាមអនកយក្បើក្បាស់ (“ក្បសិៃយបើអនកមៃិទិញធានារា៉េ បរ់ងអា ុជីវតិ្យទយនាេះ អនក

ៃឹងហាកែូ់ចជាមៃិែវល់ខាវ  ពីក្គួស្មររបស់អនកយទ”) 
vii) ការយក្បើក្បាស់វធីិស្មន្តសេទីផារឆយបាក។ 
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ថ. ការរសងកើត្លតិ្ល និងសសវា 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វខត្ក្បាកែថ្ន៖ 
i) ការបយងកើត្ផលិត្ផល ៃិងយសវាក្តូ្វខត្អៃុយោមតាមបទបបញ្ញត្េិការការ រអនកយក្បើក្បាស់

ខែលមាៃក្ស្មបខ់ែលកាំណត្យ់ោ  សមាគមធនាគ្នរយៅកមពុជា សមាគមមកី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ
កមពុជា ៃិង សមាគមសហពៃ័ធហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងបយចេកវទិាថ្ៃកមពុជា ៃិងធនាគ្នរជាតិ្ថ្ៃកមពុជា 

ii) លកខណៈថ្ៃផលិត្ផល ៃិងយសវាគួរខត្ក្សបជាម ួត្ក្មូវការរបស់អនកយក្បើក្បាស់៖ 
(1) ទាំហាំឥណទៃ៖ ទាំហាំឥណទៃអតិ្បរមា ៃិងអបបបរមា ៃិងលកខែណឌ ត្ក្មូវកនុងការ

ោកក់្បាកស់ៃសាំ គួរខត្ក្សបគ្នន ជាម ួក្បាកច់ាំណូល ក្បយេទអាជីវកមា ទមាៃ បក់នុងការ
សៃសាំរបស់អនកយក្បើក្បាស់។ល។ 

(2) ត្ថ្មៃ៖ ត្ថ្មៃគួរខត្មាៃលកខណៈសមរមយសក្មាបអ់នកយក្បើក្បាស់ 
(3) លកខែណឌ ត្ក្មូវថ្ៃការធានា ឬក្ទពយធានា៖ លកខែណឌ ត្ក្មូវថ្ៃការោកក់្ទពយធានា គួរ

ខត្ក្សបគ្នន ជាម ួៃឹងលទធភាពថ្ៃវត្ថុបញ្ជេ ាំ ៃិង/ឬ អនកធានាជារូបវៃ័េ របស់អនកយក្បើ
ក្បាស់ 

(4) កាលវភិាគទូទត្ស់ាំណងឥណទៃ៖ កាលវភិាគទូទត្ស់ាំណង គួរខត្ក្តូ្វគ្នន ជាម ួ
ៃឹងលាំហូស្មចក់្បាករ់បស់អនកយក្បើក្បាស់ 

(5) មយធាបា ថ្ៃការក្បគល់៖ មយធាបា ថ្ៃការក្បគល់ គួរខត្មាៃត្ថ្មៃសមរមយ មាៃ
ភាពងា ក្សលួ ៃិងអាចទុកចិត្េបាៃ សក្មាបអ់នកយក្បើក្បាស់។ 

iii) ផលិត្ផល ៃិងយសវា គួរខត្មាៃភាពសីុសងាវ កគ់្នន ជាម ួសមត្ថភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនកយក្បើ
ក្បាស់ ខែលសាំយៅយៅយលើ៖ 

(1) សមត្ថភាពរបស់អនកយក្បើក្បាស់កនុងការយធវើសកមាភាពជាឧត្្មក្បយោជៃរ៍បស់ែៃួៃ ៃិង
សមត្ថភាពកនុងការយក្ជើសយរ ើស ៃិងយក្បើក្បាស់យសវាខែលក្សបៃឹងត្ក្មូវការពួកយគ  ៃិង 

(2) ការ ល់ែឹង ឥរោិបង ជាំនាញ ៃិងអាកបបកិរោិរបស់អនកយក្បើក្បាស់ ។ 

ទ. ការសរ ើសសអើង 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហរិញ្ញ វត្ថុមៃិក្តូ្វយធវើក្បតិ្បត្េិការយោ អាកបបកិរោិយរ ើសយអើង ៃិងមៃិយសាើ

ភាពគ្នន ចាំយ េះអនកយក្បើក្បាស់ណាមាន កយ់ោ ស្មរខត្ស្មថ ៃភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ យេទ ពិការភាព អា ុ 
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ជាតិ្ស្មសៃ ៍ៃិនាន ការផៃូវយេទ ឬជាំយៃឿស្មសនា យៅកនុងការផ្ល់យសវាធនាគ្នរ ៃិងយៅកនុងគុណភាព ៃិង
លកខែណឌ យសវាខែលក្តូ្វបាៃផ្ល់យនាេះយទ។ បុគាលិកគួរខត្ទទួលបាៃៃូវការបណុ្េះបណ្ាលៃូវការ      
ផេល់យសវាជូៃែល់ក្កុមអតិ្ងិជៃខែលមាៃ “ត្ក្មូវការពិយសស”។ 

ធ. មសធោបាយទំនារ់ទំនង 
ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វបយងកើត្មយធាបា ទាំនាកទ់ាំៃង យែើមបឱី្យមាៃភាពងា 

ក្សួលកនុងការទាំនាកទ់ាំៃង ការជូៃែាំណឹង ៃិងការដៃ ស់បូ្រយៅកាៃអ់នកយក្បើក្បាស់ ៃិងស្មធារណជៃ។ 

ន. ែំសណ្ដឹះក្ស្ថយទំនាស ់សក្ារ់អារសក្រើក្បាស ់
យៅកនុងស្មថ ៃភាពខែល ទាំនាស់ ៃិងការបេឹងត្វា៉េ  យកើត្យចញពីការអៃុវត្េក្កមយៃេះ យហើ ភាគីយែើម

បណឹ្ង ជាអនកយក្បើក្បាស់ ក្កមយៃេះផ្ល់ជូៃ ៃេការែាំយណាេះក្ស្ម ទាំនាស់បៃួែាំណាកក់ាល៖ 
i) អនកយក្បើក្បាស់អាចទកទ់ងយោ ដៃ ល់យៅកាៃក់្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ យែើមបយីសនើសុាំ

ែាំយណាេះក្ស្ម  ែូចមាៃខចងយៅកនុងក្បកាស ធ៧-០១៧-២៩៩ ស្ីពី “ែាំយណាេះក្ស្ម 
បណឹ្ងរបស់អនកយក្បើក្បាស់” ខែលយចញយោ ធនាគ្នរជាតិ្ ថ្ៃ កមពុជា 

ii) ក្បសិៃយបើអនកយក្បើក្បាស់មៃិយពញចិត្េៃឹងលទធផល យនាេះអនកយក្បើក្បាស់អាចោកប់ណឹ្ងយសនើសុាំ
ការយោេះក្ស្ម ចាំយ េះមុែសមាគមធនាគ្នរយៅកមពុជា (ស.ធ.ក) ក្បសិៃយបើជាបណឹ្ងយនាេះ
សាំយៅយលើក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ  ឬយៅចាំយ េះមុែសមាគមមកី្កូហិរញ្ញ វត្ថុកមពុជា (ស.ម.ក) 
ក្បសិៃយបើជាបណឹ្ងយនាេះសាំយៅយលើក្គឹេះស្មថ ៃមកី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ (MFI) ឬយៅចាំយ េះមុែសមាគម
សហពៃ័ធហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងបយចេកវទិា (CAFT) ក្បសិៃយបើជាបណឹ្ងយនាេះសាំយៅយលើក្គឹេះស្មថ ៃ
ទូទត្ក់្បាក ់ (PSI)។ ក្បសិៃយបើបណឹ្ងក្តូ្វបាៃទទួល កយោ  ស.ធ.ក ឬ ស.ម.ក ឬ 
CAFT យនាេះបញ្ជា ៃឹងក្តូ្វបាៃជាំៃុាំជក្មេះយោ ក្កុមក្បឹកាេបិាលរបស់ ស.ធ.ក ក្កុមក្បឹកា    
េបិាលរបស់ ស.ម.ក ឬក្កុមក្បឹកាេបិាល CAFT យហើ ៃឹងយផៃរបញ្ជា យនាេះយៅកាៃគ់ណៈ    
កមាា ធិការ ខែលមាៃសមត្ថកិចេ/ការោិល័ យលខាធិការោា ៃសមក្សបរបស់ ស.ធ.ក ឬ       
ស.ម.ក ឬ CAFT ឱ្យយោេះក្ស្ម ទាំនាស់យនាេះ ឬខសវងរកែាំយណាេះក្ស្ម យោ ែៃួៃពួកយគកនុង
រ ៈយពល ៣០ថ្ងៃថ្ៃថ្ងៃយធវើការ 
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iii) អនកយក្បើក្បាស់អាចទកទ់ងយោ ដៃ ល់យៅកាៃ ់ ធនាគ្នរជាតិ្ ថ្ៃកមពុជា យែើមបយីសនើសុាំែាំយណាេះ
ក្ស្ម  ែូចមាៃខចងយៅកនុងក្បកាសរបស់ធនាគ្នរជាតិ្ ថ្ៃ កមពុជា យលែ ធ៧-០១៧-២៩៩ 
ស្ីពី “ែាំយណាេះក្ស្ម បណឹ្ងរបស់អនកយក្បើក្បាស់” 

iv) ក្បសិៃយបើអនកយក្បើក្បាស់មៃិយពញចិត្េៃឹងលទធផលថ្ៃែាំណាកក់ាលខាងយលើយទយនាេះ អនកយក្បើ
ក្បាស់អាចបៃេោកប់ណឹ្ងយៅកាៃអ់ាជាា ធរមាៃសមត្ថកិចេ ៃិង/ឬ តុ្ោការយែើមបខីសវងរក
ែាំយណាេះក្ស្ម ។ 

រ. ែំសណ្ដឹះក្ស្ថយទំនាស ់សក្ារ់ក្្រឹះស្ថថ នហរិញ្ញវតថុ 
យៅកនុងស្មថ ៃភាពខែលទាំនាស់ ៃិងការបេឹងត្វា៉េអាចៃឹងយកើត្យចញពីការអៃុវត្េក្កមយៃេះ យហើ  

ភាគីយែើមបណឹ្ងជាក្គឹេះស្មថ ៃហិរញ្ញ វត្ថុ ក្កមយៃេះផ្ល់ជូៃ ៃេការែាំយណាេះក្ស្ម ទាំនាស់ពីរែាំណាក់
កាល៖ 

i) ក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុក្តូ្វពាោមយោេះក្ស្ម ទាំនាស់យោ សៃិ្វធីិ យោ យគ្នរព
តាមយគ្នលការណ៍ត្មាៃ ភាពែូចខែលបាៃខណនាាំយោ ខផនកទាំៃួលែុសក្តូ្វ ៃិងត្មាៃ ភាពថ្ៃ
ក្កមយៃេះ។ 

ii) ក្បសិៃយបើក្គឹេះស្មថ ៃធនាគ្នរ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុមៃិយពញចិត្េៃឹងលទធផលថ្ៃែាំណាកក់ាលខាងយលើ
យទយនាេះ ពួកយគអាចបៃេោកប់ណឹ្ងយៅកាៃអ់ាជាា ធរមាៃសមត្ថកិចេ ៃិង/ឬ តុ្ោការយែើមបី
ខសវងរកែាំយណាេះក្ស្ម ។ 

្. កាលររសិចេទននការអនុវតត និងការក្តួតពនិិតយស ើងវិញ  
ក្កមយៃេះមាៃក្បសិទធភាពចាបពី់ថ្ងៃទី០៤ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ។ ក្កមយៃេះៃឹងក្តូ្វបាៃក្តួ្ត្ពិៃិ

ត្យយ ើងវញិជាក្បចាាំ ឬតាមកាលយវោខែលចាាំបាច ់ ឬតាមការរកីចយក្មើៃថ្ៃវស័ិ ហិរញ្ញ វត្ថុយៅកមពុជា 
ឬយៅយពលមាៃការដៃ ស់បូ្រឯកស្មរបទោា ៃនានា ៃិង/ឬក្តូ្វបាៃត្ក្មូវយោ ចាបៃិ់ងបទបបញ្ញត្េិជា
ធរមាៃ យែើមបធីានាអៃុយោមភាពចាំយ េះក្កបែណឌ ចាប ់ៃិងបទបបញ្ញត្េិខែល កព់ៃ័ធជាធរមាៃ ៕ 


