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លក្ខខណ្ឌ ទូទៅនៃការប្រើ្ ាស់បសវាបេស ៊ីល៊ីដាេ ៊ីៃប ើណែត 
 

១ លក្ខខណ្ឌ រួម 

លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការទ្រើ្ាស់ទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ឬទៅថា “កិ្ច្ច្រមទ្រៀង” ទៃេះ ្តូវាៃរទងកើតទ ើងជារទដាាៃក្នុងការ 
្រតិរតតិទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ្រក្រទដាយតម្លាភារ ៃិងការគាំពារេតិថិជៃ ទដាយលក្ខខណ្ឌទូទៅទៃេះៃឹងទ្រើ្ាស់ស្ម្លរ់េមជាមួយ 
“តារាងនថៃទសវា ៃិងការក្ាំណ្ត់្រតិរតតិការ ទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត” ជូៃេតិថិជៃ។ លក្ខខណ្ឌទូទៅ ឬកិ្ច្ច្រមទ្រៀងទៃេះ រួមៃឹងនថៃទសវាៃិង 
ការក្ាំណ្ត់្រតិរតតិការ ាៃរៃ្យល់េាំរ៊ីការទ្រើ្ាស់ទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ណែល នាគរ ទេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ផ្តល់ទសវាក្មមជូៃេតិថិជៃ។  

ទៅទរលទោក្-ទោក្្ស៊ី យល់្រមទលើពាក្្យទសនើស ាំទ្រើ្ាស់ទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត រញ្ជាក្់ថា ទោក្-ទោក្្ស៊ី ្តូវាៃរៃ្យល់ 
ៃិងណណ្នាាំ ឬអាៃទដាយខៃួៃឯង ាៃយល់ច្្ាស់ ៃិង្រមទ្រៀងៃូវ្ររ់លក្ខខណ្ឌទាំងេស់ណែលាៃណច្ងទៃេះ ទ ើយស ខចិ្តតទទួលខ ស្តូវទាំង្ស ង 
ទលើ្រតិរតតិការ នាគរ តាមរយៈទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ៃិង្រមទ្រៀងៃូវលក្ខខណ្ឌទផ្្េងទទៀត ែូច្ជា នថៃទសវា ៃិងការក្ាំណ្ត់្រតិរតតិការ 
នៃទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ណែល នាគរ ទេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ាៃដាក់្ឲ្យទ្រើ្ាស់ជាផ្ៃូវការ ទ ើយកិ្ច្ច្រមទ្រៀងទៃេះៃឹង្តូវាៃចូ្ល 
ជា រម្លៃ។ 

 នាគរ ទេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី អាច្ទ វើការណក្ណ្រទលើកិ្ច្ច្រមទ្រៀង ៃិងនថៃទសវានៃទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត  ទៅទរលណាមួយទដាយ 
េៃ ទោមតាមច្្ារ់ជា រម្លៃ ៃិង/ឬស្ថាៃភារជាក់្ណសតង។ ក្ាំណណ្ទ្មង់ច្ ងទ្កាយៃឹងម្លៃរក្្ាទ ក្ទៅក្នុងទរ ទាំរ័រៈ https://www.acledabank.com.kh 
ទែើម្ប៊ីផ្្េរវផ្្ាយជូៃេតិថិជៃទូទៅ ៃិងេៃ វតតក្នុងការទ្រើ្ាស់ទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្តទាំងក្នុងទរលរច្ចុរ្បៃន ៃិងេនារត។  នាគរ ទេស ៊ីល៊ីដា 
ភ៊ីេិលស ៊ី ៃឹងជូៃែាំណ្ឹងៃូវរាល់ការណក្ណ្រទាំងឡាយណាណែលរ េះពាល់ែល់សិទធិ ៃិងកាតរវកិ្ច្ចររស់ទោក្-ទោក្្ស៊ី (តាមមទ ្ោាយសម្សរ 
ណាមួយ ឬតាមលទធភារណែល នាគរអាច្ទ វើទៅាៃ)។ 

ការទ្រើ្ ាស់ពាក្យ្ទរច្ៃ ៍៖ 
- ទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទូទៅទៃេះ ពាក្្យថា “ទោក្-ទោក្្ស៊ី” “ររស់ទោក្-ទោក្្ស៊ី” សាំទៅែល់េតិថិជៃ ឬម្លាស់រណ្ៃ៊ី ណែលទ្រើ្ាស់ 

ទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្តជាមួយ នាគរ ទេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី។ 
- ពាក្្យថា “ទយើង” “ររស់ទយើង” ៃិង “ នាគរ” សាំទៅែល់ នាគរ ទេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី។ 
- ្រតរិតតកិ្រ នាគរ (BBE/Bank BackEnd): សាំទៅែល់រ រគលិក្ជាំនាញទផ្្េងៗ ររស់ នាគរ ទេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ណែលាៃ

ទទួលសិទធិទ្រើ្ាស់្ ររ័ៃធទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ក្នុងម ខងារែូច្ជា ៖ េនក្រញ្ចូលទិៃនៃ័យ េនក្ច្ េះទ្មេះ ៃិងេនក្្តួតរិៃិត្យ
្រតិរតិតការ ឬទទួលសាំទណ្ើេតិថិជៃ។ 

- េនក្េៃ មត័ ិនាគរ (BBA/Bank BackEnd Authorizer): សាំទៅែល់្រធាៃ ឬេៃ ្រធាៃណផ្នក្ជាំនាញ ឬេនក្ទទួលសិទធិ្រទៃ 
ណែលាៃទទួលសិទធិទ្រើ្ាស់្ររ័ៃធទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ក្នុងម ខងារជាេនក្េៃ ម័តិក្នុង្ររ័ៃធ ទៅតាមសាំទណ្ើររស់្រតិរតិតក្រ 
 នាគរ ឬសាំទណ្ើេតិថិជៃ។ 

- ្រតរិតតកិ្រ នាគររទិសស (BBS/Bank BackEnd Special User): សាំទៅែល់្រធាៃ ឬេៃ ្រធាៃណផ្នក្ជាំនាញ ឬេនក្ទទួល
សិទធិ្រទៃ ណែលទទួលសិទធិទ្រើ្ាស់្ររ័ៃធទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ម ខងារជា េនក្រញ្ចូលទិៃនៃ័យ េនក្ច្ េះទ្មេះ េនក្្តួតរិៃិត្យ
្រតិរតិតការ ឬទទួលសាំទណ្ើ ៃិងជាេនក្េៃ ម័តិ ទៅតាមសាំទណ្ើរ៊ីេតិថិជៃ ឬ្ក្ ម   ៃ/ស្ថារ័ៃ។ 

- េនក្េភាិល្ររៃ័ធ នាគរ (BAdmin/Bank Administration User): សាំទៅែល់រ រគលិក្ការិយាល័យទសវាក្មមរ័ត៌ម្លៃវិទ្ោ 
ណែលម្លៃសិទធិទ្រើ្ាស់្ររ័ៃធទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ម ខងារជា េនក្រទងកើត Sign On ជូៃែល់្រតិរតតិក្រ នាគរ (BBE) 
េនក្េៃ ម័តិ នាគរ (BBA) ៃិង្រតិរតតិក្រ នាគររិទសស (BBS)។ 

- េនក្េភាិល្ររៃ័ធ្ ក្ ម   ៃ/ស្ថារៃ័ (Corp-Admin/Corporate Administration User): សាំទៅែល់នាយក្ ឬម្លាស់្ក្ ម   ៃ 
ឬេនក្តាំណាង្ក្ ម   ៃ/ស្ថារ័ៃ ឬម្លាស់/សម្លជិក្រណ្ៃ៊ីណែលាៃទទួលសិទធិទរញទលញទ្រើ្ាស់្ររ័ៃធ សិទធិ្ររ់្រងចាត់ណច្ង 
្រតិរតតិការ ឬសិទធិ្ររ់្រងចាត់ណច្ងេនក្ទ្រើ្ាស់។ េនក្េភិាល្ររ័ៃធម្លៃ ០២ ្រទភទរឺ េនក្េភិាល្ររ័ៃធ មមតា  (Normal-
Admin) ៃិងេនក្េភិាល្ររ័ៃធសវយ័ត (Self-Admin)។ 

- ប្រពន័្ធអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត (ACLEDA Internet Banking): សាំទៅែល់ប្រព័ន្ធទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត ណែលេភិវឌ្ឍអ ើង 
អដាយ នាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ៃិងណរងណច្ក្ជារ៊ីរ្រទភទ ែូច្ខាងទ្កាម ៖ 
 ACLEDA Retail Internet Banking ស្ម្លរ់ភាារ់ជាមួយរណ្ៃ៊ីឯក្តតជៃ ឬរណ្ៃ៊ីរួម ទ ើយម្លាស់រណ្ៃ៊ីណែលទ្រើ្ាស់ 
្ររ័ៃធទៃេះ ទៅថាេនក្ទ្រើ្ាស់្ររ័ៃធ RIB (Retail User)។ 

 ACLEDA Corporate Internet Banking ស្ម្លរ់ភាារ់ជាមួយរណ្ៃ៊ី្ក្ ម   ៃ/ស្ថារ័ៃ ទ ើយសម្លជិក្រណ្ៃ៊ី្ក្ ម   ៃ/ស្ថារ័ៃ 
ឬេនក្ទទួលសិទធិ្រទៃ ណែលេនក្ទ្រើ្ាស់្ររ័ៃធទៃេះទៅថា េនក្ទ្រើ្ាស់្ររ័ៃធ CIB (Corporate User/Corporate 
Administration User)។ 
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- ប្រតរិតតកិារសវយ័ប្រវតត ិ (Straight Through Process): សាំទៅែល់ប្រអភទប្រតិរតតិការអសវា នាគារណែលែំអែើរការតាមប្រព័ន្ធ 
អេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែតបាន្សអប្មចភ្លាមៗ រនាារ់ព៊ីការរញ្ចូលទិន្នន័្យ ប្តួតពិនិ្ត្យ និ្ង/ឬេន្ ម័តិទិន្នន័្យរួចអដាយេតិថិជន្ អ ើយ 
មិន្ឆ្លងកាត់ការប្តួតពិនិ្ត្យ និ្ងេន្ ម័តិព៊ីភ្លគ៊ី នាគារអ ើយ។ 

- ប្រតរិតតកិារមនិ្សវយ័ប្រវតត ិ (Non-straight Through Process): សាំទៅែល់ប្រអភទប្រតិរតតិការអសវា នាគារ ណែលែំអែើរការតាម 
ប្រព័ន្ធអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត អ ើយឆ្លងកាត់ការប្តួតពិនិ្ត្យ និ្ងេន្ ម័តិព៊ីភ្លគ៊ី នាគារ រនាារ់ព៊ីទទួលបាន្នូ្វប្រតិរតតិការណែល 
អសនើអ ើងអដាយេតិថិជន្។ 

- ទលខសម្លាត ់ (Password): សាំទៅែល់ទលខសម្លាត់ណែលាៃទ្ជើសទរើសទដាយេតិថិជៃ ទ ើយអាច្ផ្លាស់រតូរាៃតាមត្មូវការ 
ទៅទរលរនាារ់ទដាយខៃួៃឯង។ ទលខសម្លាត់ទៃេះ ម្លៃទ្មង់ជាទលខ េក្្េរ ៃិងសញ្ជា "!, @, #, $, %, &, +, -, =, ?" 
ណែលេតិថិជៃរទងកើតទ ើង ទែើម្ប៊ីរងាារស វតថិភារផ្លាល់ខៃួៃ។ 

- ទលខ OTP (One Time Password): សាំទៅែល់ទលខសម្លាត់ណែលម្លៃច្ាំៃួៃ ០៦ខទង់ ៃិងរទងកើតទ ើងជាសវ័យ្រវតតិទដាយ Hard 
Token ទែើម្ប៊ីរញ្ជាក្់្ រតិរតតិការររស់េតិថិជៃ។ 

២ លក្ខខែឌ ក្នងុការច ុះប ម្ ុះ និងប្រើ្ាស់បសវាបេស ៊ីល៊ីដាេ ៊ីៃប ើណែត 

២.១ អោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវអរើកគែន្៊ី នាគារ និ្ងផ្តល់លិខិត/ឯកសារសម្គាល់េតតសញ្ញាែ សប្ម្គរ់គាំប្ទការអរើកគែន្៊ីអៅតាមន្៊ីតិវិ ៊ី 
ណែលកំែត់អដាយ នាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី។ 
២.២ អោក-អោកប្ស៊ី ្តូវម្លៃឧរក្រណ្៍-សម្លារផ្លាល់ខៃួៃ ទែើម្ប៊ីអាច្អប្រើប្បាស់អសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត ែូច្ជា ៖ ក្ ាំរ្យូទ័រ (Desktop ឬ 
Laptop) ណែលម្លៃ Browser (Internet connection) ទូរសរទច្ល័ត (Mobile Device) ទលខទូរសរទ ៃិងអាសយដាាៃអ ៊ីណម លផ្លាល់ខៃួៃ។ 
២.៣ អោក-អោកប្ស៊ី ្តូវរំអពញទប្មង់ពាក្យអសនើស ំអប្រើប្បាស់អសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត អដាយប្តូវច ុះ តថអលខា ឬផ្តិតសាាមអមដែឲ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ 
និ្ងច្ាស់ោស់។ ច្ាំទពាេះរណ្ៃ៊ី្ក្ ម   ៃ/ស្ថារ័ៃ ប្តូវរាំទរញទ្មង់ពាក្្យទសនើស ាំ ៃិង/ឬម្លៃលិខិតចាត់តំាងជាផ្លូវការ ទំងសម្គជិកគែន្៊ី និ្ងមិន្ 
ណមន្សម្គជិកគែន្៊ី ឲ្យម្គន្ម ខងារជាេនកេភិបាលប្រព័ន្ធ និ្ង Corporate User អដាយរញ្ញាក់ព៊ីេតតសញ្ញាែឲ្យបាន្ច្ាស់ោស់។ រាល់ឯកសារ 
សម្គាល់េតតសញ្ញាែរ័ែណសញ្ញាតិណខែរ/លិខិតឆ្លងណែន្ ណែលប្តូវរញ្ចូល ឬ Upload អៅកនុងប្រព័ន្ធ ប្តូវណតជាច្ារ់អែើម និ្ងម្គន្ស ពលភ្លព 
អប្រើប្បាស់យ៉ាងតិចរយៈអពលរ៊ីណខ គិតចារ់ព៊ីដថៃណែល នាគារបាន្ទទួល។ ចំអពាុះេនកេភិបាលប្រព័ន្ធ្ក្ ម   ៃ/ស្ថារ័ៃ ណែលជាជន្ររអទសសាាក់អៅ 
ប្រអទសកមពុជាប្តូវភាារ់មក្នូ្វទិដាាការ (វីសា) ណែលអៅម្គន្ស ពលភ្លព។ 
២.៤ រនាារ់រ៊ីច្ េះទ្មេះរួច្ភាាម ៃិងាៃេៃ ម័តិទដាយ នាគររួច្រាល់ ៖ 

- ទោក្-ទោក្្ស៊ី ណែលជាេនក្ទ្រើ្ាស់្ររ័ៃធ RIB/CIB ៃឹងទទួលាៃ User ID ៃិងទលខសម្លាត់រទណាតេះអាសៃន ណែលរទងកើតទ ើង 
ទដាយសវ័យ្រវតតរិ៊ី្ររ័ៃធទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ៃឹងទផ្ញើទៅកាៃ់អាសយដាាៃអ ៊ីណម ល ឬទលខទូរសរទ ទែើម្ប៊ីច្ូលទ្រើ្ាស់្ ររ័ៃធទលើក្ 
ែាំរូង ៃិងទ វើការផ្លាស់រតូរទលខសម្លាត់ភាាមៗ។ 

- ទោក្-ទោក្្ស៊ី ្តូវម្លៃតូកិ្ៃ (Token) ទែើម្ប៊ីរងាារស វតថិភារក្នុងការចូ្ល្ររ័ៃធ ៃិងរញ្ជាក្់ទលើ្រតិរតតិការទផ្ទរ្ាក់្ ឬទូទត់។ 
Token ម្លៃរ៊ីរទ្មង់ែូច្ខាងទ្កាម ៖ 
 ACLEDA Hard Token: សាំទៅែល់ឧរក្រណ្៍ទ្រើស្ម្លរ់រទងកើតទលខសម្លាត់ OTP។ 
 ACLEDA Authentication (PUSH Token): សាំទៅែល់ក្មមវិ ៊ីណែលអាច្ទញយក្រ៊ី App Store ឬ Play Store រញ្ចូលក្នុង 
ទូរសរទច្ល័តទាំទៃើរ្រតិរតតិការទដាយ្ររ័ៃធ iOS ឬ Android (Play Store/AppGallery)។ ទោក្-ទោក្្ស៊ី ្តូវច្ េះទ្មេះ 
(Activate) ទ្រើ្ាស់ ACLEDA Authentication ជាម ៃ ទដាយខៃួៃឯងផ្លាល់ ម ៃទរលចូ្លទ្រើ្ាស់្ររ័ៃធទេស ៊ីល៊ីដា 
អ ៊ីៃទ ើណណ្តទលើក្ែាំរូង ទដាយរាំទរញរ័ត៌ម្លៃសាំខាៃ់ៗ ែូច្ជា User ID, E-mail ៃិងទលខទូរសរទ រួច្ច្ ច្ "SUBMIT" 
្ររ័ៃធៃឹងទផ្ញើទលខសម្លាត់ច្ េះទ្មេះ (Registration Code) ច្ាំៃួៃ "៨ខទង់" ចូ្លទលខទូរសរទ ៃិងអ ៊ីណម លររស់េតិថិជៃទែើម្ប៊ីវាយ 
រញ្ចូលទៅក្នុងទូរសរទរញ្ជាក្់ទលើ្រតិរតតិការច្ េះទ្មេះ។ Registration Code ម្លៃស រលភារទ្រើ្ាស់ទ្កាយការរទងកើតទ ើង 
រយៈទរល ១០វិនាទ៊ី។ ក្រណ្៊ីទលខសម្លាត់ទៃេះេស់ស រលភារ េតិថិជៃអាច្ច្ ច្ "Resend Verification Code" ទៅទលើ Status 
ទែើម្ប៊ីទញយក្ទលខសម្លាត់ជាថម៊ីាៃតាមត្មូវការ។ 

២.៥ អោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវម្លៃទឹក្្ាក់្្ររ់្គៃ់ក្នុងរណ្ៃ៊ី រួមទាំងទឹក្្ាក្់នថៃទសវាទផ្្េងៗ ទែើម្ប៊ីឲ្យ្រតិរតតិការទូទត់ក្នុង្ររ័ៃធ 
ទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ទទួលាៃទជារជ័យ។ 

៣ ្រតិរតតិការ នាគារណែលអាចប វើាៃ 

 អោក-អោកប្ស៊ី អាចអ វើប្រតិរតតិការអសវា នាគារអៅកនុងប្រព័ន្ធអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីន្អ ើណែតបាន្ តាមរយៈក ំព្យូទ័រផ្ទាល់ខលួន្ (Desktop ឬ 
Laptop) ែូចខាងអប្កាម ៖ 



 

 ទំពរ័ 3 នៃ 7  ធ្វើធ ៅនងៃទើ១៩ ខែ្នូ ឆន ៅាំ២០២២ 

 

៣.១ ការប្តួតពិនិ្ត្យអមើលព័ត៌ម្គន្ នាគារ 
- ពិនិ្ត្យអមើលេប្តារតូរប្បាក់ 

- ពិនិ្ត្យអមើលព័ត៌ម្គន្គែន្៊ី-សន្្សំ ែូចជា: សមត ល្យគែន្៊ីសអងេរ សមត ល្យគែន្៊ីលមអិត របាយការែ៍គែន្៊ី របាយការែ ៍
ប្រតិរតតិការប្រចាំដថៃ និ្ងរបាយការែ៍មូលរ្បទន្រប្ត 

៣.២ ការអសនើស ំអប្រើប្បាស់ផ្លិតផ្ល-អសវាកមែអផ្្សងៗ 
- ទសនើស ាំលិខិតេេះអាងទលើរណ្ៃ៊ី ៃិងរ័ត៌ម្លៃេតិថិជៃ 
- ទសនើស ាំទិញមូលរ្បទៃរ្ត 
- ទសនើស ាំទិញមូលរ្បទៃរ្តស្ថច់្្ាក់្ 
- ទសនើស ាំទិញមូលរ្បទៃរ្ត នាគរជាតិ 
- ទសនើស ាំទិញមូលរ្បទៃរ័ណ្ណ 
- ទសនើស ាំរញ្្ឈរ់មូលរ្បទៃរ្ត 
- ទសនើស ាំដាក់្្ាក្់រទញ្ញើម្លៃកាលក្ាំណ្ត់ 
- អសនើស ំរងាខំងចំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ 
- អសនើស ំអដាុះរងាខំងចំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ 
- អសនើស ំែំអែើរការគែន្៊ីអៅអសៃៀមឬគាាន្សកមែភ្លព 

- ទសនើស ាំរិទរណ្ៃ៊ី 
- ទសនើស ាំទសវា ិរញ្ញរ្បទៃពាណ្ិជជក្មម 
- ទសនើស ាំទសវាឥណ្ទៃ 

- ទសនើស ាំរង់ផ្លាច់្ឥណ្ទៃម ៃកាលក្ាំណ្ត់ 

- ទសនើស ាំេ្តារតូរ្ាក់្រិទសសស្ម្លរ់្រតិរតតិការទផ្ទរ្ាក់្ 

៣.៣ អសវាទូទត់ 
- អសវាទូទត់វិកកយរប្ត េគគិសន្៊ី ទឹក ទូរសពទ អ ៊ីន្អ ើណែត ឬសាោអរៀន្។ល។ 

- អសវាអរើកប្បាក់អរៀវត្េ  

- អសវាទូទត់ជាកញ្ចរ់ 

- ទសវារញ្ចូលទឹក្្ាក្់ទូរសរទ 
- អសវាទូទត់ឲ្យេនកផ្គត់ផ្គង់ 

- អសវារញ្ញាេចិដ្ន្តយ៍អថរ 
៣.៤ អសវាអផ្ទរប្បាក់កនុងប្ស ក ន្ិងអប្ៅប្រអទស 

- អសវាអផ្ទរប្បាក់កនុងរងវង់ នាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី រួមម្គន្ ៖ 
 អផ្ទរប្បាក់រវាងគែន្៊ីម្គាស់ណតមួយ 
 អផ្ទរប្បាក់រវាងគែន្៊ីម្គាស់អផ្្សងគាា 
 អផ្ទរប្បាក់អៅេនកទទួលគាាន្គែន្៊ី 

+ េនក្ទទួលផ្លតាមទលខទូរសរទ 
+ េនក្ទទួលផ្លតាមលិខិតសម្លាល់េតតសញ្ជាណ្ 

- អសវាអផ្ទរប្បាក់ព៊ី នាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី អៅ នាគារអផ្្សងអៅកនុងប្រអទស 
- អសវាអផ្ទរប្បាក់ព៊ី នាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី អៅ នាគារអផ្្សងអៅអប្ៅប្រអទស។ 

៤ គណ្នីភ្ជា ប់ប្បព័នធទេស ីលីដាេ នីទ ើណណ្ត 
 រណ្ៃ៊ី នាគរ ររស់អោក-អោកប្ស៊ី អាចភាារ់្ររ័ៃធទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ែូច្ខាងទ្កាម ៖ 
៤.១ គណ្នីភ្ជា ប់ប្បព័នធ RIB 

- រណ្ៃ៊ីផ្លាល់ខៃៃួ (Personal Account)  
 រណ្ៃ៊ីរទញ្ញើសាំនច្ រួមទាំងរណ្ៃ៊ីស្ម្លរ់្ាក់្ទរៀវត្េ ៃិងរណ្ៃ៊ីឥណ្ទៃ។ 
 រណ្ៃ៊ីច្រៃត រួមទាំងរណ្ៃ៊ីច្រៃតទផ្ៃើស រណ្ៃ៊ីច្រៃតស្ម្លរ់ឥណ្ទៃវិារូររ៍ ៃិងរណ្ៃ៊ីច្រៃតទផ្ៃើសស្ម្លរ់ឥណ្ទៃវិារូររ៍។ 
 រណ្ៃ៊ីរទញ្ញើតាមត្មូវការ។ 
 រណ្ៃ៊ីេនារតក្ ម្លរ។ 
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- រណ្ៃ៊ីរមួ (Joint Account) 
 រណ្ៃ៊ីរួម ណែលម្លៃលក្ខខណ្ឌណច្ងថា “ម្លាក់្អាច្ច្ េះ តថទលខាាៃ” ម្លាស់រណ្ៃ៊ីរួម ឬសម្លជិក្មួយរូរៗ ្តូវាៃេៃ ញ្ជាតឲ្យ 

ភាារ់្ររ័ៃធ RIB ទ ើយអាច្ទ្ជើសទរើសទសវាាៃទរញទលញ ស្ម្លរ់ទ្រើែូច្រណ្ៃ៊ីផ្លាល់ខៃួៃណែរ។ 
 ្រសិៃទរើ លក្ខខណ្ឌមិៃណច្ងថា “ម្លាក់្អាច្ច្ េះ តថទលខាាៃ” ម្លាស់រណ្ៃ៊ីរួម ឬសម្លជិក្មួយរូរៗ ្តូវាៃេៃ ញ្ជាតឲ្យភាារ់

្ររ័ៃធ RIB ទ ើយអាច្រិៃិត្យទមើលណតរ័ត៌ម្លៃ នាគររ  ណ ណ្ ោះ។ 
រញ្ជាក្ៈ់  ច្ាំទពាេះលក្ខខណ្ឌទាំងរ៊ីរខាងទលើ សម្លជិក្មួយរូរៗ អាច្ទសនើស ាំទ្រើ្ាស់ទសវាទៃេះទរៀងៗខៃួៃ ទដាយមិៃត្មូវឲ្យម្លៃការ 

យល់្រមរ៊ី្ររ់សម្លជិក្ទាំងេស់ទៅក្នុងការទ្រើ្ាស់រណ្ៃ៊ីទ ើយ។ 
៤.២ គណ្នីភ្ជា ប់ប្បព័នធ CIB 

 រណ្ៃ៊ី្ក្ ម   ៃ/ស្ថារ័ៃ្ររ់្រទភទ (រណ្ៃ៊ីរទញ្ញើសាំនច្ រណ្ៃ៊ីច្រៃត រណ្ៃ៊ីរទញ្ញើតាមត្មូវការ ឬរណ្ៃ៊ីអាណ្តតិរ្ោាលស្ម្លរ់្រឹេះស្ថាៃ 
ផ្តល់ទសវាទូទត់សង្ាក្់) ណែលជាក្មមសិទធិររស់្ក្ ម   ៃឯក្ក្មមសិទធិ ស ក្មមសិទធិ ស្ថជ៊ីវក្មម ស្ថារ័ៃទផ្្េងៗ ្តូវាៃេៃ ញ្ជាតឲ្យភាារ់្ររ័ៃធ 
ទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ទដាយត្មូវឲ្យម្លៃការទសនើស ាំជាោយលក្ខណ្៍េក្្េររ៊ីេនក្ម្លៃសិទធិ។ 

រញ្ជាក្ៈ់ រណ្ៃ៊ីអាណ្តតិរ្ោាលស្ម្លរ់្រឹេះស្ថាៃផ្តល់ទសវាទូទត់សង្ាក្់ ្តូវាៃេៃ ញ្ជាតឲ្យភាារ់្ររ័ៃធ CIB ទែើម្ប៊ីរិៃិត្យទមើល 
ណតរ័ត៌ម្លៃ នាគររ  ណ ណ្ ោះ។ 

៥ ការទសនើស ុំ User ID និងទលខសម្ងា ត់ថ្មី 

 ក្រណ្៊ីទោក្-ទោក្្ស៊ី ទភៃច្ៃូវ User ID ៃិងទលខសម្លាត់ផ្លាល់ខៃួៃ អាច្ទ វើការទសនើស ាំ User ID ឬទលខសម្លាត់ថម៊ី តាមរយៈ 
ទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ទដាយរាំទរញរ័ត៌ម្លៃឲ្យាៃ្តឹម្តូវ ែូច្ខាងទ្កាម ៖ 

 ការទសនើស ាំ User ID: ្តូវរាំទរញៃូវទលខសម្លាល់េតិថិជៃ (CIF) ទ្មេះ អាសយដាាៃអ ៊ីណម ល ទលខទូរសរទណែលាៃច្ េះទ្មេះ 
ទ្រើ្ររ័ៃធ ៃិងរញ្ជាក់្ Token (ACLEDA Authentication ឬ OTP រ៊ី Hard Token)។ រនាារ់មក្្ររ័ៃធៃឹងទផ្ញើ User ID 
ទៅកាៃ់អាសយដាាៃអ ៊ីណម ល ៃិងទលខទូរសរទទនាេះ។ 

 ការទសនើស ាំទលខសម្លាត់ថម៊ី (Reset Password): ្តូវរាំទរញទលខ User ID អាសយដាាៃអ ៊ីណម ល ៃិងទលខទូរសរទ ណែលាៃច្ េះទ្មេះ 
ទ្រើ្ររ័ៃធ ៃិងរញ្ជាក្់ Token (ACLEDA Authentication ឬ OTP រ៊ី Hard Token)។ រនាារ់មក្ ្ររ័ៃធៃឹងទផ្ញើទលខសម្លាត់ថម៊ី 
ទៅកាៃ់អាសយដាាៃអ ៊ីណម ល ៃិងទលខទូរសរទទនាេះ។ 

៦ នលៃបសវា 

 ដថលអសវាអលើប្រតិរតតិការ ប្តូវកាត់ព៊ីគែន្៊ីររស់អោក-អោកប្ស៊ីអដាយសវ័យប្រវតតិ អាប្ស័យអៅតាមប្រអភទប្រតិរតតិការន្៊ីមួយៗ 
ែូចជា អផ្ទរប្បាក់ ទូទត់ និ្ងដថលអសវាអផ្្សងៗអទៀត ែូចម្គន្រងាាញអៅកនុងតារាងដថលអសវា និ្ងការកំែត់ប្រតិរតតិការអសវា 
អេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែតអផ្្សងៗអទៀត រនាារ់ព៊ីប្រតិរតតិការអនាុះអ វើបាន្សអប្មចភ្លាម។ ែូអចនុះអោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវប្តួតពិនិ្ត្យដថលអសវា 
ឲ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ ម ន្នឹ្ងយល់ប្ពមអ វើប្រតិរតតិការ ឬច ចរញ្ជូៃ ឬច ច “Confirm”។ 

 នថៃទសវាអាច្ម្លៃការណ្រ្រួលទៅតាមស្ថាៃភារទ៊ីផ្្ារជាក្់ណសតង។ ក្នុងក្រណ្៊ីទៃេះ ទេស ៊ីល៊ីដា ៃឹងជូៃែាំណ្ឹងេតិថិជៃជាម ៃយា៉ាងតិច្ 
រយៈទរល ៣០នថៃ តាមមទ ្ោាយណាមួយ ក្នុងច្ាំទណាមខាងទ្កាម ៖ 

 ទផ្ញើស្ថរទៅកាៃ់អាសយដាាៃអ ៊ីណម ល ណែលេតិថិជៃាៃច្ េះទ្មេះទ្រើទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ឬ 

 ផ្្េរវផ្្ាយជាស្ថធារណ្ៈតាមរយៈស្ថររ័ត៌ម្លៃ ឬ 

 ជូៃែាំណ្ឹងទៅការិយាល័យររស់ នាគរ ឬ 

 ជូៃែាំណ្ឹងតាមរយៈទរ ទាំរ័រររស់ នាគរ ឬ 

 តាមមទ ្ោាយទផ្្េងៗ ណែលអាច្ទ វើទៅាៃ។ 

៧  ិ ធាននការស វតថិភាព 

 អោក-អោកប្ស៊ី មិន្ប្តូវកត់ប្តាអលខសម្គាត់ ទ កអៅអលើវតថុេវ៊ីមួយអ ើយ ឬក្ត់្តាទដាយមិៃរាំណលងទ ើយ ទពាលរឺ្តូវទទៃទញចាាំម្លត់ 
ទែើម្ប៊ីងាយ្សួលក្នុងការទ្រើ្ាស់ ៃិងទច្ៀសវាងេនក្ែនទលួច្ទ្រើ។ ការរញ្ចូលទលខសម្លាត់មិៃាៃ្តឹម្តូវ ្ររ័ៃធៃឹងក្ាំណ្ត់
រយៈទរលរង់ចាាំ ស្ម្លរ់ការរញ្ចូលទលខសម្លាត់ស្ថរជាថម៊ី។ ទលខសម្លាត់រញ្ចូលមិៃ្តឹម្តូវច្ាំៃួៃរ៊ីែង ្ររ័ៃធៃឹងផ្លាក្ការទ្រើ្ាស់ 
ទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្តជាសវ័យ្រវតត ិទ ើយរាល់សាំណ្ួរណែលទក់្ទងៃឹងទលខសម្លាត់មិៃ្តូវផ្តល់ច្ទមៃើយជាដាច់្ខាត។ 

 អោក-អោកប្ស៊ី មិៃ្តូវឲ្យទរែឹង ឬទមើលទ ើញទលខសម្លាត់ទៅទរលទ្រើទ ើយ។ ទៅទរលរញ្ចូលទលខសម្លាត់្តូវ្ាក្ែថាគមៃ 
េនក្ណាលួច្ទមើល ទ ើយ្តូវចាក្ទច្ញរ៊ី្ររ័ៃធទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត (Sign out) ទ្កាយទរលទ វើ្រតិរតតិការ នាគររួច្ភាាម។ 

 អោក-អោកប្ស៊ី ្តូវទ វើការផ្លាស់រតូរទលខសម្លាត់ឲ្យាៃញឹក្ញារ់ ទ ើយទ្រើឲ្យាៃ្តឹម្តូវ ៃិងម្លៃស វតថិភារ ទច្ៀសវាងេនក្ែនទ
លួច្រៃៃាំទ វើ្ រតិរតតិការរណ្ៃ៊ី។ 
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 អោក-អោកប្ស៊ី មិៃ្តូវច្ ច្ ឬភាារ់ទរ ទាំរ័រ (Website) ទផ្្េងៗ ណែលសង្េ័យ ឬរញ្ចូលក្មមវិ ៊ីមិៃស្ថាល់ទៅក្នុងក្ ាំរ្យូទ័រ ណែលភាារ់
្ររ័ៃធទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្តទ ើយ។ 

 អោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវប្តួតពិនិ្ត្យឧរករែ៍ភ្លារ់ប្រព័ន្ធអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត ឲ្យបាន្ញឹកញារ់ ប្រសិន្អរើរកអ ើញកមែវិ ៊ីណែលមិន្ 
ធ្លារ់សាាល់ (Unknown Message or Program) ប្តូវសម្គាតភ្លាម (Clean and/or delete) អែើម្ប៊ីអចៀសវាងអមអរាគ ឬការរន្លំលួចអ វើ 
ប្រតិរតតិការគែន្៊ី (Virus and/or Hacker)។ 

 អោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវរក្ា ACLEDA Hard Token ឬ ACLEDA Authentication ក ំឲ្យេនកែដទលួចបាន្ និ្ងក ំឲ្យអមើលអ ើញ 
អៅអពលអ វើប្រតិរតតិការ។ 

 អោក-អោកប្ស៊ី ្តូវទ វើ្រតិរតតិការ នាគរតាមរយៈទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ជាមួយក្ ាំរ្យូទ័រផ្លាល់ខៃួៃ ណែលាៃភាារ់្ររ័ៃធ
ទសវា នាគរណតរ  ណ ណ្ ោះ ទដាយមិៃ្តូវទ្រើជាមួយក្ ាំរ្យូទ័រ (Desktop & Laptop) ររស់េនក្ែនទ ឬក្ ាំរ្យូទ័រររស់ហាងអ ៊ីៃទ ើណណ្ត 
អ ៊ីៃទ ើណណ្តកាទ វ ឬសណាាគរទ ើយ។ 

 ប្រសិៃអរើម្គន្ការសង្ស័យថា ម្គន្ភ្លគ៊ីអផ្្សងចូលអប្រើប្បាស់ប្រព័ន្ធអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត អោក-អោកប្ស៊ី្តូវរងាខាំង User ភាាមៗ 
ទដាយខៃួៃឯង ឬជូៃែាំណ្ឹងមក្ នាគរជារនាាៃ់ ទែើម្ប៊ីចាត់វិធាៃការទផ្្េងៗតាមលក្ខណ្ៈរទច្ចក្ទទស ទរ់ស្ថាត់ការរៃៃាំទ វើ្រតិរតតិការ 
ឬ្រតិរតតិការគមៃការេៃ ញ្ជាត។ ្រសិៃទរើការជូៃែាំណ្ឹងទ វើទ ើងតាមរយៈទូរសរទ េតិថិជៃ្តូវរញ្ជាក់្រណៃថមជាោយលក្ខណ្៍េក្្េរ 
ក្នុងរយៈទរល ០២នថៃ នៃនថៃទ វើការររស់ នាគរ ទេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី។ 

  នាគរមិៃទទួលខ ស្តូវច្ាំទពាេះការខាតរង់ទាំងឡាយ ណែលទក់្ទងៃឹងការទ្រើ្ាស់ទសវាទេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃទ ើណណ្ត ្រសិៃទរើេៃ វតត 
មិៃាៃ្តឹម្តូវតាមលក្ខខណ្ឌទៃេះ ឬ្រធាៃស័ក្ត ណែលជាទ ត ការណ្៍ទក្ើតទ ើងទដាយនច្ែៃ្យ ទ ើយភារ៊ីទាំងរ៊ីរមិៃអាច្ែឹងម ៃ 
ៃិងមិៃអាច្ទច្ៀសវាងាៃែូច្ជា សង្រ្ងាាម េរគិសភ័យ រញ្ជួយែ៊ី ខ្យល់រ្យុេះ ៃិងទឹក្ជាំៃៃ់។ល។ 

៨ ការទទួលខ ស្តូវ 

៨.១ អាសយដាាន្អ ៊ីណម៉ែលររស់អោក-អោកប្ស៊ីជាេនកេភិបាលប្រព័ន្ធ ឬេនកអប្រើប្បាស់អសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត ណែលបាន្ផ្តល់អៅអពល 
ច ុះអ្ាុះ ប្តូវបាន្ទទួលសាាល់ជាផ្លូវការអដាយ នាគារ។ កនុងករែ៊ីអោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវការអប្រើប្បាស់អាសយដាាន្អ ៊ីណម៉ែលអផ្្សងព៊ីអន្ុះ ប្តូវជូន្ែំែឹង 
ជាោយលកេែ៍េក្សរឲ្យ នាគារបាន្ែឹងជាម ន្។ 
៨.២ អសវា នាគារតាមប្រព័ន្ធអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត អាចអ វើប្រតិរតតិការបាន្អដាយសវ័យប្រវតតិ ឬមិន្សវ័យប្រវតតិ។ អោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវអ វើការ 
ប្តួតពិនិ្ត្យផ្ទាល់ខលួន្ឲ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ និ្ងច្ាស់ោស់អលើចំណ្ុចសំខាន់្ៗ ែូចជា េនកទទួល ចំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ និ្ងដថលអសវា ម ន្នឹ្ងយល់ប្ពមអ វើប្រតិរតតិការ 
អនាុះ (ម ន្នឹ្ងច ចរញ្ជូន្ ឬច ច “Confirm”)។ ចំអពាុះប្រតិរតតិការមិន្សវ័យប្រវតតិ ជាកមែវតថុដន្ការប្តួតពិនិ្ត្យររស់ នាគារ អៅកនុងអម្គ៉ាងរអប្មើអសវា 
រ៉ែ ណ ណ្ ោះ អទុះរ៊ីអោក-អោកប្ស៊ីបាន្ដាក់សំអែើអៅកនុងប្រព័ន្ធព៊ីអពលណាក៏្អដាយ អ ើយសំអែើអនាុះនឹ្ងទទួលេន្ វតតរន្តអដាយរ គគលិកទទួល 
ខ សប្តូវ អៅតាមន្៊ីតិវិ ៊ីណែលម្គន្ប្សារ់។ ែូអចនុះ ប្រសិន្អរើម្គន្ការសង្ស័យ ឬមិន្បាន្ទទួលអសវាកនុងអពលរនាារ់ អោក-អោកប្ស៊ីអាចទក់ទងមក 
ការិយល័យសាខាសាម៊ី ឬការិយល័យទំនាក់ទំន្ងេតិថិជន្ អែើម្ប៊ីរញ្ញាក់រណន្ថម ឲ្យច្ាស់ោស់។ 
៨.៣ អោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវទទួលខ សប្តូវទំងប្ស ងអលើការខូចខាតប្ទព្យសម្បតតិ ឬបាត់រង់ទឹកប្បាក់កនុងគែន្៊ីផ្ទាល់ខលួន្ ឬគែន្៊ីររស់េនក 
អផ្្សងអទៀត ឬគែន្៊ីររស់ នាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ប្ពមទំងទទួលខ សប្តូវចំអពាុះម ខច្ារ់ជា រម្គន្ ប្រសិន្អរើអោក-អោកប្ស៊ីបាន្ប្រប្ពឹតត 
អដាយអ វសប្រណ ស ឬការសាកល្បងអ វើប្រតិរតតិការអផ្្សងៗ ការល កល យរ ករក ការណករន្លំទិន្នន័្យ ការលួចរន្លំអដាយផ្ទាល់ ឬអដាយប្រអយល 
ណតម្គាក់ឯង ឬអដាយម្គន្ការចូលរួមព៊ីេនកែដទ អទុះរ៊ីការប្រប្ពឹតតអនាុះអដាយអចតនា ឬេអចតនាក៏អដាយ។ 

៨.៤ អោក-អោកប្ស៊ី យល់ប្ពមេន្ វតតអៅតាមអគាលការែ៍ ច្ារ់ និ្ងរទរ្បញ្ញតតិអផ្្សងៗ ទក់ទងនឹ្ងការអប្រើប្បាស់អសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត 
ែូចជា ច្ារ់សត៊ីព៊ីការប្រឆំងការសម្គាតប្បាក់ និ្ង ិរញ្ញរ្បទន្អភរវកមែ ជាអែើម។ 
៨.៥ អដាយការប្ពមអប្ពៀងជាមួយលកេខែឌដន្ការអប្រើប្បាស់អន្ុះ អោក-អោកប្ស៊ីបាន្យល់ប្សរថា  នាគារម្គន្សិទធិកនុងការពន្្ារអពលរងាខំង 
ឬរែិអស អ វើប្រតិរតតិការ ទដាយមិៃទទួលខ ស្តូវ ្រសិៃទរើ នាគររក្ទ ើញ ឬសង្េ័យថា ៖ 

 ប្រតិរតតិការររស់ទោក្-ទោក្្ស៊ី ផ្ទុយៃឹងច្្ារ់នៃ្រេះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា ឬ្រទទសែនទទទៀត។ 

 ប្រតិរតតិការររស់ទោក្-ទោក្្ស៊ី ជារ់ពាក់ព័ន្ធអដាយផ្ទាល់ ឬអដាយប្រអយលជាមួយរ គគល ឬេងគភ្លពណែលប្តូវាៃហាមឃាត់ 
ឬទៅ-មក្រ៊ី្រទទសទណ្ឌក្មមទសែឋកិ្ច្ច ឬជា្រទយាជៃ៍រទ្មើែល់សក្មមភារទលមើសច្្ារ់ ឬផ្ទុយរ៊ីទគលការណ្៍នផ្ទក្នុងររស់ នាគរ។ 

៨.៦ អោក-អោកប្ស៊ី ្តូវយល់្រមចាត់វិធាៃការ្រ ង្រយ័តន្ររ់ទរលទវោ ទែើម្ប៊ីធានាៃូវស វតថិភារ សៃតិស ខ ៃិងស ច្រិតភារនៃរណ្ៃ៊ី ៃិង 
្រតិរតតិការររស់អោក-អោកប្ស៊ី ទៅទរលទ្រើ្ាស់អសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត។ 
៨.៧ អោក-អោកប្ស៊ី ្តវូទទួលខ សប្តូវទំងប្ស ងចំអពាុះេនកអប្រើប្បាស់ប្រព័ន្ធ និ្ងអលខសម្គាត់ ឲ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ និ្ងម្គន្ស វតថិភ្លពខពស់រំផ្ ត 
អចៀសវាងេនកែដទលួចរន្លំអ វើប្រតិរតតិការគែន្៊ី។ 



 

 ទំពរ័ 6 នៃ 7  ធ្វើធ ៅនងៃទើ១៩ ខែ្នូ ឆន ៅាំ២០២២ 

 

៨.៨ ទោក្-ទោក្្ស៊ី ្តូវទទួលខ ស្តូវទាំង្ស ងច្ាំទពាេះការខូច្ខាត ឬការាត់រង់ រណាតលមក្រ៊ី្រតិរតតិការណែលគមៃការេៃ ញ្ជាត រួមទាំង 
ការទផ្ញើរ័ត៌ម្លៃមិៃ្តឹម្តូវ ឬមិៃ្ររ់្គៃ់ ឬយឺតយា៉ាវ ឬខក្ខាៃ ក្នុងការផ្ដល់ឯក្ស្ថរគាំ្ទ្រតិរតតិការជូៃ នាគរ ជាទែើម។ 
៨.៩  នាគារនឹ្ងេន្ វតតតាមការណែនាំ ឬប្រតិរតតិការណែលអ វើអ ើងតាមរយៈេនកអប្រើប្រព័ន្ធ។ កនុងករែ៊ីម្គន្ការខកខាន្ ឬការរអាក់រេួលកនុង 
ការអឆ្លើយតរនូ្វសំអែើររស់អោក-អោកប្ស៊ី អដាយសាររញ្ញារអចចកអទសរណាាញព័ត៌ម្គន្វិជាា អោក-អោកប្ស៊ីប្តូវជូន្ែំែឹងតាមរយៈទូរសពទ ឬ 
មកកាន់្ការិយល័យ នាគារណែលអៅជិតរំផ្ ត អែើម្ប៊ីរន្តប្រតិរតតិការអនាុះ។ 

៨.១០  នាគារម្គន្សិទធិប្តួតពិនិ្ត្យ និ្ងេន្ វតត ឬមិន្េន្ វតតតាមការណែនាំ ឬប្រតិរតតិការររស់អោក-អោកប្ស៊ីអដាយេន្ អោមតាមអគាលការែ៍ 
ដផ្ទកនុង ឬរទរ្បញ្ញតតិជា រម្គន្។ 
៨.១១ អោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវទទួលខ សប្តូវទំងប្ស ងនូ្វរាល់ការខូចខាត ឬការបាត់រង់ ណែលរណាាលមកព៊ី ៖ 

 ការយឺតយ៉ាវ ឬខកខាន្មិន្បាន្ជូន្ែំែឹងែល់ នាគារនូ្វរបាយការែ៍ណែលម្គន្ភ្លពមិន្ប្សរគាា ឬការច ុះរញ្ជ៊ីអៅកនុងរបាយការែ៍ 
គែន្៊ីមិន្បាន្ប្តឹមប្តូវ ែូចកនុងចំែុច ១២.១ ខាងអប្កាម។ 

 ការអ វសប្រណ ស ឬណកលងរន្លំអ វើប្រតិរតតិការ ែូចជាការអប្រើប្បាស់ User ID និ្ងអលខសម្គាត់ មិន្ប្តឹមប្តូវ តាមលកេខែឌស វតថិភ្លព 
ជាអែើម។ 

 ការខកខាន្មិន្បាន្រាយការែ៍ជូន្ នាគារនូ្វប្រតិរតតិការណែលមិន្ម្គន្ការេន្ ញ្ញាត។ 
៩ ការណក្ណ្រ ឬបោឃភាព  

៩.១ អែើម្ប៊ីណកណប្រ ឬអម្គ ភ្លពអសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែតបាន្ អោក-អោកប្ស៊ីប្តូវជូន្ែំែឹងមក នាគារ ជាោយលកេែ៍េក្សរ តាមរយៈ 
អ ៊ីណម៉ែល ឬរំអពញពាក្្យអសនើស ំណកណប្រ ឬអ វើអម្គ ភ្លពអដាយផ្ទាល់ អៅការិយល័យ នាគារ។ 

៩.២  នាគារម្គន្សិទធិទទួលយកសំអែើស ំអ វើអម្គ ភ្លព ឬមិន្ទទួលយក កនុងករែ៊ីអោក-អោកប្ស៊ី ម្គន្រំែុល ឬម្គន្វិវាទមិន្ទន្់ 
អដាុះប្សាយចរ់ ឬអដាយមូលអ ត ជាក់ោក់ណាមួយ។ យ៉ាងណាក៏អដាយ អោក-អោកប្ស៊ីប្តូវទូទត់សំែង ឬចំណាយអផ្្សងៗណែលអកើតអ ើង 
ឲ្យបាន្រួចរាល់ ម ន្អពលការអ វើអម្គ ភ្លពអសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត។ 

៩.៣ ម្ា៉ាងអទៀត អសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែតររស់អោក-អោកប្ស៊ី នឹ្ងប្តូវរញ្្ឈរ់អដាយមិន្ម្គន្ការជូន្ែំែឹងជាម ន្អ ើយ កនុងករែ៊ីគែន្៊ី 
ភ្លារ់ប្រព័ន្ធកាាយជាគែន្៊ីអៅអសៃៀមឬគាាន្សកមែភ្លព ឬគែន្៊ីបាន្រិទ ឬអ ត ផ្លណាមួយណែលអ វើឲ្យរ៉ែុះពាល់ែល់េតថប្រអយជន៍្ និ្ងអករតិ៍អ្ាុះ 
 នាគារ។ 
១០ ការទូទាត់សំែង 

 អោក-អោកប្ស៊ី យល់ប្ពមអដាយឥតលកេខែឌ កនុងការទូទត់សំែងមក នាគារនូ្វរាល់ការខូចខាត បាត់រង់ ការទមទរសំែង 
ឬការចំណាយអផ្្សងៗណែល នាគារទទួលរង ទក់ទងនឹ្ងការអប្រើប្បាស់អសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត និ្ងការេន្ វតតរំពាន្អលើកិចចប្ពមអប្ពៀងអន្ុះ 
រួមទំងការខកខាន្មិន្បាន្ចាត់វិធ្លន្ការទរ់សាាត់ការអ វើប្រតិរតតិការអសវាអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត អដាយគាាន្ការេន្ ញ្ញាត ឬប្រតិរតតិការណកលងរន្លំ។ 

១១ ការបដាុះ្ាយជបោៃ ុះ ៃិងវិធាៃការចារ់ 

១១.១ រាល់រញ្ញាអផ្្សងៗអកើតម្គន្អ ើងខ សប្រប្កត៊ី ទក់ទងនឹ្ងសមត ល្យកនុងគែន្៊ីណែលភ្លារ់ប្រព័ន្ធអេស ៊ីល៊ីដាអ ៊ីៃអ ើណែត អោក-អោកប្ស៊ី 
ប្តូវជូន្ែំែឹងមក នាគារឲ្យបាន្ម ន្រយៈទរល ៦០ដថៃ រនាារ់ព៊ីដថៃប្រតិរតតិការបាន្អកើតអ ើង។ កនុងករែ៊ីមិន្បាន្ជូន្ែំែឹងមក នាគារទន់្អពល 
 នាគាររក្ាសិទធិមិន្អដាុះប្សាយរញ្ញាជូន្អ ើយ។ 
១១.២ ចំអពាុះរញ្ញាណែលអកើតម្គន្ទក់ទងនឹ្ង នាគារអប្ៅប្រអទស  នាគាររក្ាសិទធិកនុងការអដាុះប្សាយរញ្ញាជូន្ អដាយេន្ អោមតាមអគាលការែ៍ 
េន្តរ នាគារ ណែលម្គន្រយៈអពលរ ូតែល់ ៦០ដថៃ រនាារ់ព៊ីដថៃអ វើប្រតិរតតិការបាន្អកើតអ ើង។ 
១១.៣ លកេខែឌអន្ុះ អ វើអ ើងអដាយេន្ អោមអៅតាមច្ារ់ដន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា។ កនុងករែ៊ីម្គន្វិវាទអកើតអ ើង ភ្លគ៊ីទំងព៊ីរប្ពមអប្ពៀង 
គាាអដាុះប្សាយអដាយសន្តិវិ ៊ីតាមរយៈការចរចា។ ប្រសិន្អរើការចរចាព ំអាចអដាុះប្សាយបាន្ ភ្លគ៊ីទំងព៊ីរស ខចិតតអដាុះប្សាយវិវាទអនាុះ តាមផ្លូវត ោការ។ 
រាល់ការចំណាយអលើការអដាុះប្សាយវិវាទ ជារន្ទុកររស់ភ្លគ៊ីណែលរំអោភអលើការេន្ វតតលកេខែឌអន្ុះ។ 
១២ ការរង្ហា ញព័ត៌ោៃ 

១២.១  នាគាររក្ាសិទធិកនុងការផ្តល់នូ្វព័ត៌ម្គន្ណែលទក់ទងនឹ្ងគែន្៊ីររស់អោក-អោកប្ស៊ី កនុងករែ៊ីែូចខាងអប្កាម ៖ 
 តប្មូវការចាំបាច់ររស់អាជាា រម្គន្សមតថកិចច ែូចជា  នាគារជាតិ ដន្ កមពុជា ឬត ោការ ជាអែើម អលើកណលងណតម្គន្ឯកសាររតឹង 

ជំទស់តាមផ្លូវច្ារ់ព៊ីត ោការ។ 



 

 ទំពរ័ 7 នៃ 7  ធ្វើធ ៅនងៃទើ១៩ ខែ្នូ ឆន ៅាំ២០២២ 

 

 អប្រើប្បាស់កនុងសវន្កមែ និ្ង 
 ករែ៊ីអផ្្សងអទៀត ណែលម្គន្ការឯកភ្លពព៊ីអោក-អោកប្ស៊ី និ្ងប្សរតាមច្ារ់ដន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា។ 

១២.២  នាគាររក្ាសិទធិកនុងការអប្រើប្បាស់ព័ត៌ម្គន្អៅកនុងពាក្យអសនើស ំ និ្ងសប្ម្គរ់ការប្សាវប្ជាវ រួមម្គន្ របាយការែ៍េតិថិជន្ សកមែភ្លព 
ផ្្សពវផ្្ាយទ៊ីផ្្ារ អ វើអ ើងអដាយ នាគារ/ប្ក ម   ន្រ ប្តសមព័ន្ធ។ 
១៣ បោ៉ោ ងរប្រើបសវា 

១៣.១ អម្គ៉ាងរអប្មើអសវាអៅតាមការិយល័យ នាគារ ចារ់ព៊ីអម្គ៉ាង ៧:៣០នាទ៊ី ែល់ទម្ល៉ាង ១៦:៣០នាទ៊ី ៥ដថៃកនងុមួយសបាា ៍ ព៊ីដថៃចន្ទ ែល់ 
ដថៃស ប្ក អ ើយឈរ់សប្ម្គក អៅដថៃអៅរ៍-អាទិត្យ និ្ងនថៃរ ែ្យជាតិ និ្ងេន្តរជាតិ។ 
១៣.២ ្រតិរតតិការសវ័យ្រវតត ិ “STP” (Straight through Process): រទ្មើទសវា ២៤ទម្ល៉ាងក្នុងមួយនថៃ ៧នថៃក្នុងមួយសាា ៍ ទលើក្ណលងណត 
ការរិទ្ររ័ៃធទែើម្ប៊ីជួសជ លតាមកាលវិភារ ក្រណ្៊ី្ររ័ៃធរអាក្់រេួល ឬមិៃែាំទណ្ើរការ ទដាយនច្ែៃ្យ។ 
១៣.៣ ប្រតិរតតិការមិន្សវ័យប្រវតតិ “NSTP” (Non-Straight through Process): រទ្មើទសវា ២៤អម្គ៉ាងកនុងមួយដថៃ ៧ដថៃកនុងមួយសបាា ៍ រ៉ែ ណន្ត 
 នាគារនឹ្ងអ វើការប្តួតពិនិ្ត្យ និ្ងេន្ ម័តិ អរៀងរាល់ដថៃអ វើការ ចារ់ព៊ីអម្គ៉ាង ៧:៣០នាទ៊ី ែល់ទម្ល៉ាង ១៦:០០នាទ៊ី អលើកណលងការទផ្ទរ្ាក់្ព៊ី នាគារ 
អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី អៅ នាគារអផ្្សងអៅកនុងប្រអទសកមពុជាណែលប្តូវប្តួតពិនិ្ត្យ និ្ងេន្ ម័តិ អៅដថៃអ វើការចារ់ព៊ីអម្គ៉ាង ៧:៣០នាទ៊ី ែល់ទម្ល៉ាង 
១៤:៣០នាទ៊ី ៃិងការអផ្ទរប្បាក់ទៅទ្ៅ្រទទស តាម្ររ័ៃធ SWIFT ណែល្តូវ្តួតរិៃិត្យ ៃិងេៃ ម័តិ ទៅនថៃទ វើការចារ់ព៊ីអម្គ៉ាង ៧:៣០នាទ៊ី ែល់ទម្ល៉ាង 
១៥:៣០នាទ៊ី។ ្រតិរតតិការ ៃិងនថៃទសវាទផ្ទរ្ាក់្ ណែលម្លៃរូរិយរ័ណ្ណខ សរ៊ីរណ្ៃ៊ីកាត់ទឹក្្ាក្់ទច្ញ   នាគរៃឹងយក្េ្តារតូរ្ាក់្ទៅនថៃណែល 
ទោក្-ទោក្្ស៊ីាៃដាក់្សាំទណ្ើមក្ទ វើជាមូលដាាៃក្នុងការរណ្នាទៅក្នុងនថៃេៃ ម័តិ។ ចំអពាុះសំអែើស ំអ វើប្រតិរតតិការណែលអកើតអ ើង ឬអ វើអប្កាយ 
អម្គ៉ាងណែលបាន្កំែត់ខាងអលើ ប្តូវេន្ វតតែូចខាងអប្កាម ៖ 

 ករែ៊ីប្រតិរតតិការណែលមិន្ម្គន្រញ្ញាក់ និ្ង/ឬមិន្ទន់្ែល់ដថៃប្រសិទធភ្លព ន្ឹងទទួលបាន្ការេន្ ម័តិអៅដថៃអ វើការរនាារ់។ 
 ករែ៊ីប្រតិរតតិការណែលម្គន្ប្រសិទធភ្លពអៅកនុងដថៃ នឹ្ងប្តូវរែិអស អដាយ នាគារ អ ើយេស់ស ពលភ្លពអៅអពលអនាុះ។ ែូអចនុះ 

អោក-អោកប្ស៊ី ប្តូវដាក់សំអែើសារជាថែ៊ី។  
១៣.៤ អម្គ៉ាងរអប្មើអសវា តាមរយៈការិយល័យទំនាក់ទំន្ងេតិថិជន្ (Call Centre) គឺអ វើអ ើងជាអរៀងរាល់ដថៃ ឬ ២៤អម្គ៉ាងកនុងមួយដថៃ ៧ដថៃ
កនុងមួយសបាា ៍។ ែូអចនុះ ករែ៊ីអោក-អោកប្ស៊ី ម្គន្ចមៃល់ ឬរញ្ញាអផ្្សងៗ សូមទំនាក់ទំន្ងតាមរយៈទូរសពទអលខ: +៨៥៥ (០) ២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / 
(០) ១៥ ៩៩៩ ២៣៣ ឬអ ៊ីណម ល: inguiry@acledabank.com.kh។ 
១៤ លក្ខខែឌ បសេងៗ 

១៤.១ ក្រណ្៊ីលក្ខខណ្ឌណាមួយណែលាៃណច្ងខាងទលើទៃេះ មិៃ្សរៃឹងច្្ារ់នៃ្រេះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា ្តូវចាត់ទ ក្ជាៃិរាក្រណ្៍ រ  ណៃតរ ាំទ វើឲ្យ 
រ េះពាល់ែល់ស រលភារេៃ វតតលក្ខខណ្ឌែនទទទៀតទ ើយ។ 
១៤.២ លក្ខខណ្ឌទៃេះ្តូវាៃផ្តល់ជូៃតាមមទ ្ោាយទេ ិច្្តូៃិក្ទផ្្េងៗណែលអាច្ទ វើទៅាៃ ទែើម្ប៊ីរញ្ជាក់្ក្នុងការទ្រើ្ាសទ់សវាអេស ៊ីល៊ីដា 
អ ៊ីៃអ ើណែតាៃ្តឹម្តូវ។ ក្នុងក្រណ្៊ីណែលេតថរទជាភាស្ថណខមរម្លៃេតថៃ័យខ សគាៃឹងេតថរទជាភាស្ថេង់ទរៃស ទនាេះេតថរទជាភាស្ថណខមរ្តូវាៃ
ទទួលយក្ជាផ្ៃូវការ។ 

 ខញុាំ/ទយើងខញុាំ ាៃអាៃ យល់ច្្ាស់ ៃិង្រមទ្រៀង្ររ់ខណច្ង ណែលម្លៃទរៀររារ់ទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទូទៅខាងទលើ។ 
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