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ភាគីទ ាំងពីរបានព្ពមព្ព្ពងដូ ចតព្ៅ
១. និយមន័យ
ឧបករណ៍នស្
ិ សនទ (Derivative Instrument) ៖ ស្ំដៅដល់កច្
ិ ច ស្នាដលើគម្លាតថ្លា (Contract For Difference)
ថ្នឧបករណ៍ហរិ ញ្ញ វតថុដដើមដដលដច្ញពីមូលបត្តកមម ស្ិទ្ឋ

មូ លបត្តបំណុល

ស្នទ ស្សន៍

ដោហៈធាតុម្លនតថ្មា

ដត្បងដៅ ឧស្ម ន័ធមម ជាតិ កស្ិផល រ ូបិយបណណ រ ួមទ ំងគដត្ម្លងការពារថ្លាដដើម (Principal Protected Scheme)
ជាដដើមនិងដដលត្តូវបានជួ ញដូ រកនុងទ្ីផារ។
ឧបករណ៍និស្សនទ ទ ំងដនេះគឺជាឧបករណ៍ហរិ ញ្ញ វតថុដដលជាត្បដេទ្មួ យថ្នមូ លបត្ត។
អាជវី កមម ដជើងសាឧបករណ៍នស្
ិ សនទ

(Derivative

Brokerage

Business)

៖

ស្ំដៅដល់អាជវី កមម ផដល់ដស្វាស្ត្ម្លប់ការជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ កនុងនាមជាភ្នាក់ងាររបស្់អតិលិជនខ្ល ួន។
ត្ក ុមហន
ុ ស្មភ្នគីកណ្ដ
ដ ល

(Central

Counterparty)

ស្ំដៅដល់ត្ក ុមហុនដដលដធវ ើជាថ្ដគូ រផ្ទទល់ច្ំដពាេះរាល់កិច្ចស្នាជួ ញដូ រដលើឧបករណ៍និស្សនទ មួ យ

៖
ឬដត្ច្ើន

ដពាលគឺកាាយជាភ្នគីអាកទ្ិញច្ំដពាេះរាល់អាកលក់ និងកាាយជាភ្នគីអាកលក់ច្ំដពាេះរាល់អាកទ្ិញ។
គម្លាតថ្លា (Spread) ៖ ស្ំដៅដល់គម្លាតរវាងថ្លាទ្ិញនិងថ្លាលក់ថ្នផលិតផល។
ច្ាប់ (Law) ៖ ស្ំដៅដល់ច្ាប់ស្ដព
ី កា
ី រដបាេះផាយនិងការជួ ញដូ រមូ លបត្តមហាជន។
ឈ្ម ួញដជើងសាឧបករណ៍នស្
ិ សនទ

(Derivative

Representative)

៖

ស្ំដៅដល់ត្ក ុមហុនដដលត្តូវទ្ទ្ួ លបានអាជាាបណណ
ឬត្ក ុមហុនមូ លបត្តដដលត្តូវទ្ទ្ួ លបានការអនុញ្ញញតពីអគគ នាយកថ្ន

គ.ម.ក.

ដដើមបីដធវ អា
ើ ជីវកមម ដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ ។
ភ្នាក់ងារដជើងសាឧបករណ៍នស្
ិ សនទ

(Derivative

Representative)

ស្ំដៅដល់រ ូបវនត បុគគលដដលត្តូវទ្ទ្ួ លអាជាាបណណពីអគគ នាយកថ្ន

៖
គ.ម.ក.

ដដើមបីដបើកនិងត្គប់ត្គងគណនីឲ្យអតិលិជន និងផដល់ដស្វាដផសងដទ្ៀតកនុងនាមឈ្ម ួញដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ ។
ី ដំបូង
ម្ល៉ាជន

(Initial

Margin)

៖

ស្ំដៅដល់ទ្ំហសា
ំ ច្់ត្បាក់ដំបូងដដលត្តូវបានកំណត់គត
ិ ជាភ្នគរយថ្នទ្ំហំ វ ិនិដោគស្រុបដដលអតិលិជនត្តូវដាក់
តមក ល់ជាចំបាច្់កនុងគណនីមុនដធវ កា
ើ រជួ ញដូ រ។
ី ខ្ល
ម្ល៉ាជន

(Margin

Call)

៖

ស្ំដៅដល់ការតត្មូវឲ្យអតិលជ
ិ នដាក់សាច្់ត្បាក់បំដពញបដនែ មដៅកនុងគណនីរបស្់ខ្ល ួនដដើមបីឲ្យស្មតុលយគណនី
ដកើនដ ើងដល់លកខ ខ្ណឌតត្មូវ។
ី ទ្ូ ទត់
ម្ល៉ាជន

(Liquidation

Margin)

៖

ី ដដលការជួ ញដូ រត្តូវបានទ្ូ ទត់ជាស្វ ័យត្បវតត ិដៅដពលដដលមិនម្លនការបំដពញបដនែ មសា
ស្ំដៅដល់កត្មិតម្ល៉ាជន
ច្់ត្បាក់ដៅកនុងគណនីតាមម្ល៉ាជីនខ្ល។
ទ្ំហជ
ំ ួ ញដូ រអតិបរម្ល/ អបបបរម្ល (Maximum/Minimum Trade Size) ៖ ស្ំដៅដល់ច្ន
ំ ួ នឯកតាជួ ញដូ រ
(Lot) កនុងកត្មិតខ្ព ស្់បំផុត/ទបបំផុតដដលត្តូវបានកំណត់ និងអនុញ្ញតឲ្យដធវ កា
ើ រជួ ញដូ រ។
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ដ ដវ ើដរ៉េច្

(Leverage)

៖

ស្ំដៅដល់កត្មិតដដលអនុញ្ញញតឲ្យអតិលិជនអាច្ដធវ កា
ើ រជួ ញដូ របានដលើស្ពីទ្ំហសា
ំ ច្់ត្បាក់ជាក់ដស្ដ ងដដលខ្ល ួនម្ល
ន។
អនុត្កឹតយ

(Anukret)

៖

ស្ំដៅដល់អនុត្កឹតយស្ត ព
ី ីការអនុវតត ច្ាប់ស្ដព
ី កា
ី រដបាេះផាយនិងការជួ ញដូ រមូ លបត្តមហាជន។
ឯកតាជួ ញដូ រ (Lot) ៖ ស្ំដៅដល់ច្ន
ំ ួ នឯកតាថ្នផលិតផលដដលត្តូវបានកំណត់ស្ត្ម្លប់ការជួ ញដូ រ។
ឯកតាថ្នបដត្មបត្មួ លថ្លា

(Pip)

៖

ស្ំដៅដល់ឯកតាបដត្មបត្មួ លថ្លារបស្់់ផលិតផលកនុងកត្មិតតូ ច្បំផត
ុ ដដលត្តូវបានកំណត់ជាស្ត ង់ដា។

២. លក្ខ ខណ្ឌទូ ទៅ
អតិលិជនត្ពមដត្ពៀងឲ្យត្ក ុមហុនបដត្មើដស្វាកមម ជាភ្នាក់ងាររបស្់អតិលិជន

១.

និងម្លនស្ិទ្ធក
ិ ន ុ ងការដធវ ើស្កមម ភ្នពដដលទក់ទ្ងនឹងការជួ ញដូ រឧបករណ៍នស្
ិ សនទ កនុងនាមអតិលិជន។
អតិលិជនត្ពមដត្ពៀងអនុវតត កាតពវ កិច្ចនានាដដលដកើតដច្ញពីការ

អនុវតត អាណតត ដិ ដាយត្ក ុមហន
ុ

កនុងដដនអនុញ្ញញតដដលផដលដ់ ដាយអតិលិជនដត្កាមកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ និងបទ្បបញ្ញ តត ពា
ិ ក់ពន
័ ធ។
ត្ក ុមហន
ុ មិនត្តូវដធវ ត្ើ បតិបតត កា
ិ រជួ ញដូ រឧបករណ៍នស្
ិ សនទ កនុងគណនីអតិលជ
ិ ន

២.

កនុងនាមអតិលិជនដដាយមិនម្លនការយល់ត្ពមជាមុនពីអតិលិជនដ ើយ។
៣. ត្ក ុមហន
ុ ធានាថា ត្ក ុមហុនបានទ្ទ្ួ លអាជាាបណណពី គ.ម.ក. កនុងការផដល់ដស្វាកមម ជូនអតិលិជន។
៤.

ភ្នគីទ ំងពីរទ្ទ្ួ លសាគល់

និងត្ពមដត្ពៀងថាការបង់ោេការឱ្យត្ក ុមហន
ុ ដដលម្លនដច្ងកនុងកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ
ត្តូវបានកំណត់តាមតារាង [១] និងអាច្ដត្បត្បួ លតាមការកំណត់របស្់ គ.ម.ក.។ ត្ក ុមហុនអាច្ដធវ ប
ើ ច្ចុបបនា កមម
តារាង

[១]

ដៅដពលម្លនការផ្ទាស្់បតរោេការ
ូ

និងត្តូវជូ នដំណឹងដល់អតិលជ
ិ នជាោយលកខ ណ៍អកសរអំពកា
ី រផ្ទាស្់បដ ូរដនាេះ។
ការតដមា ង
ើ ោេការដដលត្តូវបង់ដូច្ម្លនដច្ងកនុងកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ
ម្លនស្ុពលភ្នពអនុវតត លុេះត្តាដតកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះបានដធវ ប
ើ ច្ចុបបនា កមម
ដហើយអតិលិជនបានជូ នដំណឹងជាោយលកខ ណ៍អកសរកនុងការយល់ត្ពម។
៥.

អតិលិជនបានអាន

និងយល់ច្ាស្់ពច្
ី ាប់

ត្ពមទ ំងលកខ ខ្ណឌទ្ូ ដៅថ្នការជួ ញដូ រឧបករណ៍នស្
ិ សនទ របស្់ត្ក ុមហន
ុ

និងបទ្បបញ្ញ តត ពា
ិ ក់ពន
័ ធ
និងធានាថាអនុវតត ដៅតាមច្ាប់

និងបទ្បបញ្ញ តត ិ ត្ពមទ ំងលកខ ខ្ណឌទ្ូ ដៅដនេះ។
៦. អតិលិជនយល់ត្ពមផដលជ
់ ូ នត្ក ុមហន
ុ នូ វ ៖
ក.

ព័តម្ល
៌ នស្ដ ព
ី អ
ី តត ស្ញ្ញញណពិតត្បាកដរបស្់អតិលិជន

និងអា កទ្ទ្ួ លផលត្បដោជន៍ពីអតិលិជន។
ខ្. ដោលដៅថ្នការជួ ញដូ ររបស្់អតិលិជន។
គ.

ព័ត៌ម្លនស្ដ ព
ី កា
ី រជួ ញដូ ររបស្់អតិលិជនកនុងត្ក ុមហន
ុ

ឬត្ក ុមហន
ុ ដផសង

និងព័ត៌ម្លនស្ដ ីពកា
ី រជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ ដដលអតិលិជនកំពង
ុ ជូ ញដូ រ។
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ឃ.

ដៅដពលដដលអតិលិជនដធវ កា
ើ របញ្ជន
ូ បញ្ញាការជួ ញដូ រស្ត្ម្លប់បគ
ុ គ លដផសងដទ្ៀត

អតិលិជនយល់ត្ពមផដលព
់ ័តម្ល
៌ នដូ ច្ម្លនដច្ងកនុងច្ំណុច្ទ្ី១ ទ្ី២ និងទ្ី៣ ខាងដលើ របស្់បគ
ុ គ លដនាេះ។
៧.

ភ្នគីទ ំងពីរត្ពមដត្ពៀងថា

ការជួ ញដូ រឧបករណ៍នស្
ិ សនទត្តូវដធវ ើដ ើងអនុដោមតាមច្ាប់

និងបទ្បបញ្ញ តត ពា
ិ ក់ពន
័ ធ។
៨.

ត្ក ុមហុនត្តូវផដល់ជូនអតិលិជននូ វរបាយការណ៍ស្ដព
ី ីត្បតិបតត កា
ិ រថ្នការជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ

ត្ពមទ ំងសាែនភ្នព

និងបដត្មបត្មួ លថ្នមូ លនិធិរបស្់អតិលិជនកនុងថ្លៃជួញដូ រ

បនាទប់ពកា
ី លបរ ិច្ឆ ទ្ថ្នត្បតិបតត ិការរបស្់អតិលិជន

និងត្តូវដរៀបច្ំ

របាយការណ៍ជួញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ ដដើមបីជូនដំណឹងពីស្មតុលយសាច្់ត្បាក់សាែនភ្នពជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ
និងម្ល៉ាជីនរបស្់អតិលិជន ដដើមបីឱ្យអតិលិជនបានដឹង និង\ឬដផទៀងផ្ទទត់ជាមួ យត្បព័នធដដលបដងក ត
ើ ដ ើងដដាយ
ត្ក ុមហន
ុ កនុងអំ ុ ងដពលដម្ល៉ាង

ដធវ ើការ។

របាយការណ៍ដនេះត្តូវផដល់ជូនអតិលិជនតាមរយៈោយលកខ ណ៍អកសរ

សារដអ ច្
ិ ត្តូនច្
ិ

ឬមដធាបាយដអ ច្
ិ ត្តូនច្
ិ ដផសងដទ្ៀត ដដលត្តូវបានការយល់ត្ពមពីអតិលិជនជាមុន។
៣. ការជួញដូ រឧបក្រណ្៍និស្សនទ
១.

អតិលិជនយល់ត្ពមដាក់តមក ល់ត្បាក់

ឬត្ទ្ពយស្មបតត ិត្គប់ត្ោន់ស្ត្ម្លប់ធានាមុនដពលដធវ ើការជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ មត ងៗ។
២.

ដដើមបីដាក់បញ្ញាលក់

ឬទ្ិញឧបករណ៍និស្សនទ តាមរយៈកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ

អតិលិជនត្តូវយល់ដឹងដអាយច្ាស្់ពីត្បដេទ្ដផសងៗ

និងលកខ ខ្ណឌថ្នបញ្ញាលក់

ឬទ្ិញដដលកំណត់ដដាយត្ក ុមហន
ុ ស្មភ្នគីកណ្ដ
ដ ល អនុដោមតាមច្ាប់

បទ្បបញ្ញ តត ិ

និង វ ិធានជាធរម្លន។
៣. បញ្ញាលក់ ឬទ្ិញអាច្ដធវ ើដ ង
ើ តាមរយៈឯកសារជាោយលកខ ណ៍អកសរ ស្ដមា ង សារដអ ិច្ត្តូនិច្
ឬមដធាបាយ

ដអ ច្
ិ ត្តូនច្
ិ ដផសងដទ្ៀត។

ដៅដពលទ្ទ្ួ លបញ្ញាពីអតិលិជន

ត្ក ុមហន
ុ ត្តូវដធវ ើកំណត់ត្តាបញ្ញាដនាេះកនុងទ្ត្មង់ជាឯកសារជាោយ
លកខ ណ៍អកសរ

ឬលតស្ដមា ង

ករណីការដាក់បញ្ញាលក់

ឬតាមត្បព័នធដអ ិច្ត្តូនិច្

ដដើមបីដផទៀងផ្ទទត់បញ្ញារបស្់អតិលិជន។

ឬទ្ិញឧបករណ៍និស្សនទ ដធវ ើដ ើងតាមរយៈទ្ូ រស្ពទ

អតិលិជនយល់ត្ពមអនុញ្ញញតដអាយត្ក ុមហុនលតស្ដមា ងទក់ទ្ងនឹងបញ្ញាលក់

ឬទ្ិញតាមរយៈទ្ូ រស្ពទ

ដដើមបីឱ្យត្ក ុមហន
ុ ទ្ុកជាេស្តុតាង។
៤.

ត្ក ុមហន
ុ ត្តូវធានាឱ្យម្លននូ វយនដ ការត្បកបដដាយត្បស្ិទ្ធភ្នពកនុងការទ្ទ្ួ លបញ្ញាលក់

ឬទ្ិញពីអតិលជ
ិ ន។
៥.
ដពលដាក់បញ្ញាលក់

ត្ក ុមហន
ុ ត្តូវផដលព
់ ័តម្ល
៌ នដល់អតិលិជនអំពហា
ី និេ័យដផសងៗ
ឬទ្ិញ

ដដលអាច្ដកើតម្លន

និងត្ក ុមហន
ុ ត្តូវទ្ទ្ួ លខ្ុស្ត្តូវដលើហានិេ័យថ្នការរអាក់រអួ លត្បព័នធទ្ូ រស្ពទ

អុីនធឺដណត ឬត្បព័នធជួ ញដូ រថ្ផទកនុងរបស្់ត្ក ុមហន
ុ កនុងដពលទ្ទ្ួ លបញ្ញាលក់ ឬទ្ិញពីអតិលិជន។
៦.ត្ក ុមហន
ុ ធានាកាត់បនែ យជាអតិបរម្លនូ វហានិេ័យដដលដកើតម្លនដ ើងពាក់ពន
័ ធ នឹងការបញ្ញាលក់ឬ
ទ្ិញ។
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៧.ត្ក ុមហន
ុ ត្តូវជូ នដំណឹងភ្នាមដល់អតិលិជន
កនុងករណីត្ក ុមហុនដឹងថាម្លនបុគគលដដលមិនបានទ្ទ្ួ លស្ិទ្ធបញ្ញាលក់

ឬទ្ិញ

ដត្បើត្បាស្់ពត
័ ៌ម្លនស្ម្លៃត់របស្់អតិលិជនដដើមបីដាក់បញ្ញាលក់ ឬទ្ិញ។
៨.

អតិលិជនត្តូវទ្ទ្ួ លសាគល់ថាបានស្ិកា

និងយល់ដឹងច្ាស្់ោស្់អព
ំ ហា
ី និេ័យដដលអាច្ដកើតដ ង
ើ កនុងដពលដាក់បញ្ញាលក់
ឬទ្ិញដដលត្ក ុមហន
ុ បានផដល់ពត
័ ៌ម្លន។
៩.
ឹ ថាម្លនបុគគលដដលមិនបានទ្ទ្ួ លស្ិទ្ធបញ្ញា
អតិលិជនត្តូវជូ នដំណឹងភ្នាមដល់ត្ក ុមហន
ុ កនុងករណីអតិលិជនដង
លក់ ឬទ្ិញដត្បើត្បាស្់ពត
័ ៌ម្លនស្ម្លៃត់របស្់អតិលិជនដដើមបីដាក់បញ្ញាលក់ ឬទ្ិញ។

១០.

អតិលិជនទ្ទ្ួ លសាគល់

និងយល់ត្ពមថាការទ្ិញ

ឬលក់ឧបករណ៍និស្សនទ តាមរយៈឈ្ម ួញដជើងសាឧបករណ៍នស្
ិ សនទ

គឺជាការទ្ិញ

ឬលក់រវាងអតិលិជនជាមួ យត្ក ុមហុនស្មភ្នគីកណ្ដ
ដ ល
ដដលជាភ្នគីម្លខងដទ្ៀតថ្នកិច្ចស្នាដដលត្ក ុមហន
ុ ជាភ្នាក់ងារ។
៤. ម៉ាជីន
១.

អតិលិជនយល់ត្ពមដាក់តមក ល់សាច្់ត្បាក់ជាមួ យត្ក ុមហន
ុ

កនុងដោលបំណងដធវ កា
ើ រជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ ដៅតាមម្ល៉ាជីនដដលកំណត់ដដាយត្ក ុមហុនអនុដោមតាមច្ាប់
បទ្បបញ្ញ តិ និង វ ិធានជាធរម្លន កនុងទ្ំហសា
ំ ច្់ត្បាក់មន
ិ ដលើស្ពី ៤០.០០០.០០០ (ដស្ស្ិបោន) ដរៀល ឬ ១០.០០០
(ដប់ពាន់)

ដុោារអាដមរ ិក។

អតិលិជនអាច្ដបើកគណនីជួញដូ រម្លនទ្ំហសា
ំ ច្់ត្បាក់ដលើស្ពីការកំណត់ខាងដលើដដាយត្តូវម្លនការអនុញ្ញញតដដា
យដ កពីអគគ នាយកថ្ន គ.ម.ក.។
២.ត្ក ុមហន
ុ ត្តូវដាក់សាច្់ត្បាក់អតិលិជនកនុងគណនីដាច្់ដដាយដ កពីគណនីរបស្់
ត្ក ុមហន
ុ ដៅភ្នាក់ងារទ្ូ ទត់សាច្់ត្បាក់ពាក់ពន
័ ធ នឹងមូ លបត្ត ដដលទ្ទ្ួ លបានការទ្ទ្ួ លសាគល់ពី គ.ម.ក.។
៣.ត្ក ុមហុននឹងគណនាតថ្មា ថ្នឧបករណ៍នស្
ិ សនទ ដៅកនុងគណនីរបស្់អតិលិជន
និងដកតត្មូវម្ល៉ាជីនដដលបានដាក់តមក ល់ដដាយអតិលិជនដៅត្ក ុមហន
ុ
ោ៉ាងយូរត្តឹមច្ុងថ្លៃ ជួញដូ រដដើមបីឱ្យកត្មិតម្ល៉ាជីនដៅកនុងគណនីរបស្់អតិលិជនត្ស្បតាមច្ាប់

បទ្បបញ្ញ តិ

និង វ ិធានជាធរម្លន។
៤.អតិលិជនយល់ត្ពមអនុវតត ម្ល៉ាជីនរកាដដលកំណត់ដដាយត្ក ុមហន
ុ អនុដោមតាមច្ាប់
បទ្បបញ្ញ តត ិនង
ិ វ ិធានជា

ី រកា
ធរម្លន។ ត្បស្ិនកត្មិតម្ល៉ាជីនរបស្់អតិលិជនទបជាងម្ល៉ាជន

ី ដូ ច្ដដលត្ក ុមហន
អតិលិជនត្តូវពិនត
ិ យពីភ្នពត្គប់ត្ោន់ថ្នកត្មិតម្ល៉ាជន
ុ បានជូ នដំណឹងដៅអតិលជ
ិ នតាមរយៈ
មដធាបាយដដលទ្ទ្ួ លយល់ត្ពមជាមុនពីអតិលិជនដូ ច្ជា

លិខ្ត
ិ ជាោយលកខ ណ៍អកសរ

ទ្ូ រសារ

អុីដម៉ាល

ឬមដធាបាយដអ ច្
ិ ត្តូនច្
ិ ដផសងៗដទ្ៀត
ី កនុងគណនីរបស្់អតិលិជនមិនទបជាង
និងអតិលិជនត្តូវដាក់សាច្់ត្បាក់បំដពញបដនែ មដដើមបីឲ្យកត្មិតម្ល៉ាជន
ម្ល៉ាជីនដំបូង។
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ី ដៅកនុងអំ ុ ងដពលជាក់ោក់ណ្ដមួ យដដលកំណត់ដដាយត្ក ុម
អតិលិជនត្តូវដាក់សាច្់ត្បាក់បព
ំ ញបដនែ មម្ល៉ាជន
ហុន។
៥.
អតិលិជនអាច្ដកសាច្់ត្បាក់ដដលបានដាក់តមក ល់កនុងគណនីកត្មិតម្ល៉ាជីនកនុងគណនីរបស្់អតិលិជនខ្ព ស្់ជាង
ម្ល៉ាជីនដំបូង។
៦.ករណីត្ក ុមហន
ុ មិនបានទ្ទ្ួ លសាច្់ត្បាក់បដនែ មពីអតិលិជនកនុងរយៈដពលដដលបានកំណត់
ត្ក ុមហន
ុ ម្លនស្ិទ្ធដូច្ខាងដត្កាម ៖
ក. បដិដស្ធការដាក់បញ្ញាលក់ ឬទ្ិញបដនែ មរបស្់អតិលិជន។
ខ្. បិទ្រាល់សាែនភ្នពជួ ញដូ រទ ំងអស្់ ឬមួ យដផាករបស្់អតិលិជន

៧. ត្ក ុមហុនមិនត្តូវដកសាច្់ត្បាក់របស្់អតិលិជនដ ើយ ដលើកដលងម្លនករណីដូច្ខាងដត្កាម ៖
ក. ត្ក ុមហន
ុ ដធវ ើការទ្ូ ទត់ឱ្យបុគគលណ្ដមួ យដដលម្លនស្ិទ្ធ។ិ
ខ្.

ដៅដពលអតិលជ
ិ នដធវ កា
ើ រជួ ញដូ រឧបករណ៍នស្
ិ សនទ

ត្ក ុមហន
ុ ម្លនកាតពវ កិច្ចទ្ូទត់កនុងនាមអតិលិជនដដលទ្ុកសាច្់ត្បាក់កនុងគណនីដនាេះ។
ត្ក ុមហន
ុ ដធវ កា
ើ រទ្ូ ទត់ថ្លាដស្វា

គ.

កថ្ត្មដជើងសា

និងបនទុកច្ំណ្ដយដផសងដទ្ៀតដដលអតិលិជនត្តូវបង់។
ត្ក ុមហន
ុ ដធវ កា
ើ រទ្ូ ទត់ឱ្យបុគគល

ឃ.

ឬគណនីដផសងដោងតាមការដស្ា ើស្ុំរបស្់អតិលិជនតាមរយៈលិខ្ត
ិ ជាោយលកខ ណ៍អកសរ។
ង. ត្ក ុមហន
ុ ដធវ ើការទ្ូ ទត់ ឬដកសាច្់ត្បាក់ដដលតត្មូវដដាយ គ.ម.ក. ឬច្ាប់។
៥. ការបិទការជូញដូ រឧបក្រណ្៍និស្សនទ
១. ត្ក ុមហន
ុ អាច្ចត់ វ ិធានការច្ំដពាេះអតិលិជន ត្បស្ិនដបើម្លនសាែនភ្នពណ្ដមួ យដូ ច្ខាងដត្កាម ៖
ក. អតិលិជនបានោក់បាង
ំ ឬផដលព
់ ត
័ ៌ម្លនមិនពិត។
ខ្. អតិលិជនមិនអនុវតត តាមត្បការណ្ដមួ យថ្នកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ។
គ.

ត្ក ុមហុនយល់ថា

ម្លនភ្នពចំបាច្់កនុងការបងាករសាែនភ្នពជួ ញដូ រមិនត្បត្កតី

ឬម្លនការអនុវតត ការជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ មិនត្តឹមត្តូវ ឬអាច្ដលម ើស្ច្ាប់។
២. វ ិធានការដដលត្ក ុមហន
ុ អាច្ចត់ច្ំដពាេះអតិលិជនដូ ច្ខាងដត្កាម ៖
ក.

បិទ្សាែនភ្នពជួ ញដូ រណ្ដមួ យ

ឬបិទ្សាែនភ្នពជួ ញដូ រទ ំងអស្់របស្់អតិលិជន

កនុងដោលបំណងទ្ូ ទត់កាតពវ កច្
ិ ច របស្់អតិលិជន។
ខ្. កាត់បនែ យ ឬដាក់កហ
ំ ិតដលើការជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ របស្់អតិលិជន។
៦. ផលប្បទោជន៍ និងទំនាក្់ទំនង
ត្ក ុមហន
ុ ត្តូវបញ្ញាក់រាល់ផលត្បដោជន៍

និងទ្ំនាក់ទ្ំនងទ ំងអស្់របស្់ត្ក ុមហន
ុ

និងបុគគលដផសងដទ្ៀតដដលអាច្ម្លនឥទ្ធព
ិ លដល់ត្ក ុមហុន ឬភ្នាក់ងារដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ កនុងតារាង [២]
ដដាយអនុដោមតាមលកខ ខ្ណឌថ្នកិច្ចត្ពមដត្ពៀង និងបទ្បបញ្ញ តត ពា
ិ ក់ពន
័ ធ។
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៧. ការតវ៉ា
១.ករណីត្ក ុមហន
ុ
ឬភ្នាក់ងារដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ មិនអនុវតត តាមខ្ា ម
ឹ សារថ្នកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះអតិលិជនអាច្ដធវ ើប
ណដឹងជាោយលកខ ណ៍អកសរដដាយត្តូវម្លនបញ្ញាក់ដ្មេះ
និងព័ត៌ម្លនលមអ ត
ិ ថ្នបុគគលដដាេះត្សាយការតវា៉េរបស្់

ត្ក ុមហន
ុ ។

ត្ក ុមហុនត្តូវយល់ត្ពមដដាេះត្សាយវ ិវាទ្របស្់អតិលិជនកនុងអំ ុ ងដពល

២.

៧

(ត្បាំពីរ)

ថ្លៃថ្នថ្លៃ ដធវ កា
ើ របនាទប់ពបា
ី នទ្ទ្ួ លបណដង
ឹ ។
៨. ការរក្ាការស្មាត់
ត្ក ុមហន
ុ យល់ត្ពមថា

មិនត្តូវដាក់បងាាញព័ត៌ម្លនស្ម្លៃត់របស្់អតិលិជន

ឬព័តម្ល
៌ នស្ម្លៃត់ដថ្ទ្ដទ្ៀតពាក់ពន
័ ធ នឹង
អតិលិជនដដលត្ក ុមហន
ុ ទ្ទ្ួ លបានកនុងត្កបខ្័ណឌផដល់ដស្វាកមមត្ស្បតាមកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះដៅឱ្យបុគគលណ្ដមួ យ
ដ ើយ ដលើកដលងដតម្លនករណីណ្ដមួ យដូ ច្ខាងដត្កាម ៖
១.ម្លនការយល់ត្ពមជាោយលកខ ណ៍អកសរពីអតិលិជនដដាយម្លនបញ្ញាក់ពប
ី ុគគលដដលម្លនស្ិទ្ធ ទ្
ិ ទ្ួ លព័
ត៌ម្លនស្ម្លៃត់ដនាេះ។
២. ម្លនការតត្មូវពី គ.ម.ក. ឬតុោការថ្នត្ពេះរាជាណ្ដច្ត្កកមពុជា។
៣. ម្លនការតត្មូវដដាយច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញ តត ិពាក់ព័នធដផសងដទ្ៀត។
៩. ការជូនដំណ្ឹង
១.

រាល់របាយការណ៍

ឬច្ាប់ និង
២.

និងការជូ នដំណង
ឹ ដដលផដលឱ្
់ យអតិលិជនត្តូវត្ស្បដៅតាមកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ

បទ្បបញ្ញ តិ ដលើកដលងដតម្លនស្ំដណើរជាោយលកខ ណ៍អកសរដផសងពីដនេះពីអតិលិជន។
អតិលិជនត្ពមដត្ពៀងជូ នដំណង
ឹ ភ្នាមៗដល់ត្ក ុមហុនដៅដពលម្លនការផ្ទាស្់បដ ូរអាស្យដាឋន

ឬព័តម្ល
៌ នស្ត្ម្លប់ទ្នា
ំ ក់ទ្ន
ំ ងដផសងដទ្ៀតរបស្់ខ្ល ួន។
ករណីអតិលិជនខ្កខានមិនបានផដល់ដណ
ំ ឹងដល់ត្ក ុមហុនពីការផ្ទាស្់បដ ូរទ ំងដនេះ

រាល់របាយការណ៍

ឹ ច្ុងដត្កាយ។
ឬការជូ នដំណង
ឹ ត្តូវដផាើជួនអតិលិជនដៅកាន់អាស្យដាឋនដដលត្ក ុមហន
ុ បានដង
១០. ក្ិច្ចប្រមទប្រៀងរ ួម
រាល់បទ្បងាាញ

ឬដស្ច្កដ ីដលាងការណ៏

ឬកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដផសងដទ្ៀតដដលម្លនខ្ា ម
ឹ សារផទុយពីកច្
ិ ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះជាោយលកខ ណ៍អកសរ
ឬក៏ផ្ទទល់ម្លត់រវាងភ្នគីទ ំងស្ងខាង មិនម្លនអានុភ្នពអនុវតត ដ យ
ើ ។
១១. ច្ាប់ច្មល ងននក្ិច្ចប្រមទប្រៀង
កិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះដធវ ើដ ើងជាពីរច្ាប់
ឬសាាមត្ម្លមថ្ដរបស្់ភ្នគីទ ំងស្ងខាង

ដដលម្លនច្ុេះហតែ ដលខា

និងត្តារបស្់ត្ក ុមហុន

ដហើយត្ក ុមហុនត្តូវផដល់ដអាយអតិលិជនមួ យភ្នាមៗ

និងមួ យច្ាប់ដទ្ៀតរកាទ្ុកដៅត្ក ុមហុន។
១២. ការកក្កប្ប
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កិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ

អាច្ដកដត្បដៅដពលម្លនការត្ពមរវាងភ្នគីទ ំងស្ងខាង។

ដៅដពលម្លនការដធវ ើ វ ិដសាធនកមម ច្ាប់

និងបទ្បបញ្ញ តត ពា
ិ ក់ពន
័ ធ ដដលផទុយដៅនឹងកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ

ត្ក ុមហន
ុ ត្តូវដត្កដត្បកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះឱ្យត្ស្បតាមច្ាប់ និង

បទ្បបញ្ញ តិ
ដដលបានដធវ ើ វ ិដសាធនកមម ដដាយមិនចំបាច្់ម្លនការយល់ត្ពមពីអតិលិជននិងត្តូវជូ នដំណឹងជាោយលកខ ណ៍អ
កសរដល់អតិលជ
ិ នអំពកា
ី រដកដត្បកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ។
១៣. ការចាត់តង
ំ
អតិលិជនត្ពមដត្ពៀងថា

រាល់ស្ទ្
ិ ធិ

នឹងត្តូវដផទរដៅឲ្យត្បតិស្ិទ្ធិសាកល

និងកាតពវ កិច្ចដដលម្លនកំនត់កនុងកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ

ត្បតិស្ិទ្ធដដាយដ ក

និងអា កតំណ្ដងរបស្់អតិលជ
ិ ន

កនុងករណីម្លនការផ្ទាស្់បដ ូរកមម ស្ិទ្ធ ថ្ិ នត្ទ្ពយស្មបតត ិរបស្់អតិលិជនដដលម្លនដៅកនុងត្ក ុមហុនដដលដកើតដ ើងដដា
យត្បតិបតត ិថ្នច្ាប់

ការទ្ទ្ួ លមរណៈភ្នពរបស្់អតិលិជន

កស័យធន

ដីកាតុោការ

អស្មតែ ភ្នព

ឬដដាយដហតុផលណ្ដមួ យដផសងដទ្ៀត។ កនុងករណីដនេះត្ក ុមហុនត្តូវចត់ដច្ងរាល់ការដផទរត្ទ្ពយស្មបតត ិដនាេះ។
១៤. ច្ាប់ប្រប់ប្រង
១. កិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះត្តូវស្ែ ត
ិ ដៅដត្កាមច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញ តត ិថ្នត្ពេះរាជាណ្ដច្ត្កកមពុជាជាធរម្លន។
២.

រាល់ វ ិវាទ្ដដលដកើតដច្ញពីកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះត្សាយតាមនីតិ វ ិធីដដាេះត្សាយវ ិវាទ្ដដលកំណត់ដដាយ

គ.ម.ក.។
១៥. ការបញ្ចប់ក្ច្
ិ ច ប្រមទប្រៀង
១.

ភ្នគីនម
ី ួ យៗម្លនស្ិទ្ធបញ្ច ប់កច្
ិ ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះត្គប់ដពលដវោ

ដដាយត្តូវជូ នដំណឹងជាោយលកខ ណ៍អកសរជាមុនកនុងរយៈដពល ៧ (ត្បាំពរី ) ថ្លៃដល់ភ្នគីម្លខងដទ្ៀត។
២.

ភ្នគីទ ំងពីរយល់ត្ពមថាការបញ្ច ប់កិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ

មិនប៉ាេះពាល់ស្ទ្
ិ ធិ

និងកាតពវ កច្
ិ ច ត្ពមទ ំងផលត្បដោជន៍ដដលមិនទន់អនុវតត ច្ប់របស្់ភ្នគីនម
ី ួ យៗដដលម្លនមុនដពលបញ្ច ប់កិ
ច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ។
១៦. ក្តាហានិភ័យ
១.

អតិលិជនបានស្ិកាពីហានិេយ
័ ពាក់ពន
័ ធ និងការជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ

និងបានយល់ដឹងពីការជួ ញដូ រឧបករណ៍នស្
ិ សនទ

យនត ការនិងការអនុវតត ការជួ ញដូ រ

ការដាក់សាច្់ត្បាក់តមក លក
់ ន ុ ងគណនី

កតាតហានិេ័យ

និងពយស្នកមម ដដលជាលទ្ធផលបណ្ដ
ដ លមកពីការជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ ។
និងបទ្បបញ្ញ តិតពាក់ពន
័ ធ

អតិលជ
ិ នក៏បានយល់ដឹងពីច្ាប់

រ ួមទ ំងស្ិទ្ធ

កាតពវ កិច្ច

និងការទ្ទ្ួ លខ្ុស្ត្តូវរបស្់ភ្នគីនម
ី ួ យៗដៅកនុងកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះ។
២.

អតិលិជនយល់ដឹង

គឺជាការជួ ញដូ រមួ យត្បដេទ្ដដលម្លន

និងទ្ទ្ួ លសាគល់ថា

ការជួ ញដួ រឧបករណ៍នស្
ិ សនទ

ហានិេ័យខ្ព ស្់ ដដាយថ្លាម្លនការដត្បត្បួ លដលឿន។

៣.

មុនច្ុេះហតែ ដលខាជាមួ យអតិលិជន

ភ្នាក់ងារឈ្ម ួញដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ ដដលទក់ទ្ងដដាយផ្ទទល់ជាមួ យ
អតិលិជនបានពនយល់ពខ្
ី ា ឹមសារថ្នកិច្ចត្ពមដត្ពៀងដនេះដល់អតិលិជន
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និងបានពនយល់លមអ ត
ិ អំពី វ ិធីសាស្រស្តថ្នការដាក់បញ្ញា

ទ ំងអស្់

និងហានិេ័យដដលអាច្ដកើតម្លនពាក់ពន
័ ធ នឹង វ ិធីសាស្រស្តថ្នការដាក់បញ្ញានីមួយៗដល់អតិលិជន។ ភ្នាក់ងារ

ឈ្ម ួញដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ អាច្ផដល់ជួនអតិលិជននូ វឯកសារផដលព
់ ត
័ ៌ម្លនអំពហា
ី និេ័យនិងត្តូវពនយល់លមអ ិ
តអំពីហានិេយ
័ ដដលអាច្ដកើតម្លនពាក់ព័នធនឹងការជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ ។
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