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សនំួរ~ចម្លើយ  
ទាក់ទងនឹងការម្វើអាជីវក្មម ៊េងការសមួរន 
រ សគ់្ឹឹះស្ថា ន្នាគារនិងហរិញ្ញវត្ាុ 
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១- តត្ើប្រកាសតរ៊េងកាសួតេនអនុវត្តបានប្ររ់ប្ររឹះស្ថា នធនាគាេនិងហេិញ្ញវត្ាុទាំងអស់សូម្បើប្រុម្
ហ៊េុនភតិ្សនា ហេិញ្ញវត្ាុ? (ប្រកាេ២) 

ចតម្លើយ៖ រឺអនុវត្តចាំត ឹះប្ររ់ប្រតភទប្ររឹះស្ថា នធនាគាេនិងហិេញ្ញវត្ាុទាំងអស់ ដែលសាិត្
តប្កាម្កាេប្តួ្ត្ពិនិត្យេរស់ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា។ 
២- រនុងរេណើ ប្ររឹះស្ថា នមាននែរូជាមួ្យប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ារ់េងទូតៅ ដែលត្ប្មូ្វឱ្យអតិ្ថិជនទិញ
ធានារ៉ារ់េង ែូចជា អរគិភ័យ ែូចដចងរនុងតគាលនតោបាយឥណទន តត្ើ រ់ព័នធនរងប្រកាស 
តរ៊េងកាសួតេន ឬតទ? 
 ចតម្លើយ៖ តទ លុឹះប្ាដត្ប្ររឹះស្ថា នតធវើអាជើវរម្មតោយដណនាាំអតិ្ថិជនតៅប្រុម្ហ៊េុនធានា
រ៉ារ់េង ឬលរ់ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងតោយខ្លួនឯឯ តហើយរិត្រនប្ម្តសវាេរស់ខ្លួនពើប្រុម្ហ៊េុន
ធានារ៉ា រ់េងតនាឹះ។ 
៣- រនុងរេណើ ប្ររឹះស្ថា នចង់តធវើអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេន តត្ើប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វសុាំកាេអនុញ្ញញ ត្ជាមុ្នពើ
ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា តហើយោរ់ រយតសនើសុាំអាជាា រណណតៅប្រសួងតសែឋរិចច  ឬ អាចតសនើសុាំរនុង
តពលែាំណាលគាន ? 
 ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វសុាំកាេអនុញ្ញញ ត្ជាមុ្នពើធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា។ 
៤- រនុងរេណើ ប្ររឹះស្ថា នសហកាេជាមួ្យប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងតធវើអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេនតៅាម្
ស្ថខាចាំនួន ៣ (រើ) ឬ ៤ (រួន) តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចោរ់ រយតសនើសុាំសេុរ ឬប្ត្ូវតសនើសុាំោច់តោយ
ដែរសប្មារ់ស្ថខានើមួ្យៗ? 



2 

 

  ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នអាចោរ់ រយតសនើសុាំសេុររ៏បាន ឬតសនើសុាំោច់តោយដែរសប្មារ់
ស្ថខានើមួ្យៗរ៏បាន។  
៥- ប្ររឹះស្ថា នបានទទួលអាជាា រណណតរ៊េងកាសួតេនេួចតហើយ រ៉ាុដនតប្ររឹះស្ថា នមានរតប្មាងពប្ងើរ
ឱ្យបាន១៣០ស្ថខារនុងេយៈតពល៥ឆ្ន ាំ ម្រែល់តពលតនឹះតៅសល់៨០ស្ថខាតទៀត្ដែលមិ្ន
ទន់បានតធវើកាេតសនើសុាំ តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចតធវើលិខិ្ត្ជូនែាំណរ ងតៅធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាពើកាេ
ែាំតណើ េកាេស្ថខា ៨០រដនាម្តទៀត្ ឬ ត្ប្ម្ូវ ឱ្យតធវើលិខិ្ត្តសនើសុាំកាេអនុម័្ត្ម្តង ២០ស្ថខាពើ
ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា? 

ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វោរ់ រយតសនើសុាំាម្ដផនកាេប្រចាំឆ្ន ាំជាជាងោរ់ជារញ្ច រ់។ 
៦- មុ្ននរងធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា តចញប្រកាសសតើពើលរខខ្ណឌ សប្មារ់ប្ររឹះស្ថា នធនាគាេនិង
ហេិញ្ញវត្ាុរនុងកាេតធវើអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេន ប្ររឹះស្ថា នតយើងខ្ាុ ាំបានទទួលកាេអនុញ្ញញ ត្ពើធនាគាេ
ជាតិ្ននរម្ពុជា និងពើប្រសួងតសែឋរិចចជាភ្នន រ់ងាេធានារ៉ា រ់េង។ រនាា រ់ពើប្រកាសតចញ ប្ររឹះស្ថា ន
បានោរ់ រយតសនើសុាំតែើងវញិ និងទទួលបានកាេអនុញ្ញញ ត្ប្ត្រម្ដត្ជាភ្នន រ់ងាេដណនាាំពើធនាគាេ
ជាតិ្ននរម្ពុជា សាំណួេេរស់ខ្ាុ ាំ តត្ើប្ររឹះស្ថា នប្ត្ូវដត្ោរ់ រយតៅកាន់និយត័្រេធានារ៉ា រ់េងតទៀត្តទ 
ឬប្ត្រម្ដត្ជប្មារឱ្យែរង ឬោរ់សាំតណើ សុាំអាជាា រណណពើនិយត័្រេធានារ៉ារេ់ង?  

ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នប្ត្ូវោរ់ រយតសនើសុាំជាថមើតទឹះជាម្៉ាូដែលណារ៏តោយ រ៉ាុដនតប្ររឹះស្ថា ន
ប្ត្ូវសុាំកាេរញ្ញា រ់ពើនិយ័ត្រេធានារ៉ា រ់េងចាំត ឹះសុពលភ្នពអាជាា រណណដែលធាល រ់ទទួលបាន
រនលងម្រ។ 
៧- ប្រសិនតរើប្ររឹះស្ថា នោរ់ រយតសនើសុាំជាម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន តត្ើត្ប្មូ្វឱ្យោរ់ រយតសនើ
សុាំអាជាា រណណឬតទ? ឬត្ប្មូ្វសប្មារ់ដត្ប្ររឹះស្ថា នោរ់ រយតសនើសុាំជាម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ? 
ប្រសិនតរើត្ប្មូ្វោរ់ រយតសនើសុាំអាជាា រណណ តត្ើប្ររឹះស្ថា នត្ប្មូ្វឱ្យត្ម្កល់តែើម្ទុនអរបរេមាចាំនួន 
៨០ លានតេៀលសប្មារ់កាេចុឹះរញ្ា ើឬតទ?តោយស្ថេដត្ប្ររឹះស្ថា នមានកាេចុឹះរញ្ា ើតែើម្ទុនផ្ទា ល់
ខ្លួនេចួតហើយ ាម្ត្ប្មូ្វកាេេរស់ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា ដែលតលើសពើកាេចុឹះរញ្ា ើតែើម្ទុនដែល
ប្តូ្វកាេពើនិយត្រេធានារ៉ា រ់េងេចួតហើយ? 

ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វដត្មានតែើម្ទុនត្ម្កល់រដនាម្សប្មារ់អាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេន តប្ ឹះវា
ជាអាជើវរម្មពើេតផេងគាន េវាងប្ររឹះស្ថា ននិងតរ៊េងកាសួតេនតហើយប្ររឹះស្ថា ន រដនាម្រម្មវត្ាុអាជើវរ
ម្ម។  
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៨-  សប្មារ់ម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចសប្ម្រសប្ម្ួលរនុងកាេប្រមូ្លរុពវលាភពើអតិ្ថិ
ជន និងទទួល រណតរ ងពើអតិ្ថិជនតផាើតៅប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងបានឬតទ? 
 ចតម្លើយ៖ អាចតធវើបានតៅាម្រិចចប្ពម្តប្ពៀងេវាងប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង និងប្ររឹះស្ថា ន។ 
៩- ប្រសិនតរើប្ររឹះស្ថា នតប្ជើសតេ ើសម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ តត្ើរុរគលិរប្ររឹះស្ថា នដែលជាអនរលរ់
ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងតនាឹះ អាចលរ់ផលិត្ផលេរស់ប្ររឹះស្ថា នបានដែេឬតទ?  

ចតម្លើយ៖ តទ រុរគលិរប្ររឹះស្ថា នដែលជាអនរលរ់ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េង មិ្នអាចលរ់
ផលិត្ផលេរស់ប្ររឹះស្ថា នបានតទ (ប្រកាេ៩)។ 
១០- តត្ើម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន ប្ររឹះស្ថា នអាចផេពវផាយតៅតលើតរហទាំព័េេរស់ប្ររឹះស្ថា នបាន
ដែេ ឬតទ? 
 ចតម្លើយ៖ មិ្នអនុញ្ញញ ត្តទ តប្ ឹះវាអាចរណាត លឱ្យអតិ្ថិជនប្ចែាំថា ប្ររឹះស្ថា ន និង
ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ារ់េង រឺជាប្រុម្ហ៊េុនដត្មួ្យ ឬសាិត្តប្កាម្ប្រុម្ហ៊េុនតម្ដត្មួ្យ។ 
១១-  តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចរាំណត្់លរខណៈផលិត្ផល និងតសវា េមួ្ទាំងត្នម្លននតសវាធានារ៉ារ់េង ឬ
ប្តូ្វតោងតលើកាេរាំណត់្េរសប់្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ារ់េង? 

ចតម្លើយ៖ ប្តូ្វតោងាម្កាេរាំណត់្រនុងរិចចប្ពម្តប្ពៀងេវាងប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង និងប្ររឹះ
ស្ថា ន។ 
១២- រនុងប្រកាេ ៣ តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចលរ់ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងតប្ៅពើទើាាំងរនុងប្ររឹះស្ថា នែូច
ជាាម្េយៈ       តអែចិប្តូ្និច ទូេសពា ឬ អុើដម្៉ាល ដែេ ឬតទ? 

ចតម្លើយ៖ ប្រកាសមិ្នបានរប្មិ្ត្វធិើស្ថស្រសតននកាេលរ់តទ វាអាប្ស័យតលើរិចចប្ពម្តប្ពៀងេវាង
ប្ររឹះស្ថា ន និងប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង  រ៉ាុដនតប្តូ្វធានាថាអតិ្ថិជន មិ្នមានកាេភ័នតប្ចែាំថាប្ររឹះស្ថា ន 
និងប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង ជាប្រុម្ហ៊េុនដត្ម្ួយ។ 
១៣- តត្ើ រយតសនើសុាំ និងឯរស្ថេទាំងអស់អាចចុឹះហត្ាតលខាតោយនាយរប្រតិ្រត្តិ (CEO) 
ជាំនួសប្រុម្ប្រររាភិបាល (Board of Director) បានតទ? 

ចតម្លើយ៖ ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាមិ្នទម្ទេឱ្យប្រុម្ប្រររាភិបាល ចុឹះហត្ាតលខាតលើ រយ
តសនើសុាំតទ ដត្ទម្ទេឱ្យមានតសចរតើសតប្ម្ចេរសប់្រុម្ប្រររាភិបាល (Board Resolution) ដែល
អនុញ្ញញ ត្ឱ្យប្ររឹះស្ថា នតធវើអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេន តហើយនាយរប្រតិ្រត្តិអាចចុឹះហត្ាតលខាតលើ
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 រយតសនើសុាំបាន។ ចំព ោះនិយត័ករធានារ៉ា ប់រង  រយតសនើសុាំអាជាា រណណភ្នន រ់ងាេធានារ៉ា រ់េង 
ចាំបាច់ប្តូ្វចុឹះហត្ាតលខាតោយប្រធានប្រុម្ប្រររាភិបាល ឬអភិបាលទទួលសិទធិពើប្រុម្ប្រររាភិ
បាល។ ចាំត ឹះសាំតណើ សុាំកាេអនុញ្ញញ ត្តផេងៗម្រនិយត័្រេធានារ៉ារេង់ អាចចុឹះហត្ាតលខាប្ត្រម្ 
CEO។ 

១៤- តោងាម្ប្រកាសទរ់ទងនរងតរ៊េងកាសួតេន ប្ររឹះស្ថា នដែលបានអនុវត្តម្៉ាូដែលដណនាាំ
អតិ្ថិជន មានេយៈតពលេហូត្ែលចុ់ងឆ្ន ាំរនុងកាេោរ់ រយតសនើសុាំជាថមើ  តហើយតរើសិនប្ររឹះស្ថា ន
តសនើសុាំម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេជាម្ួយនែរូធានារ៉ារ់េង ១ (មួ្យ) រដនាម្តទៀត្ តត្ើប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វោរ់ រយ
តសនើសុាំសប្មារ់ម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជនដែលមានប្ស្ថរ់ ឬ ោរ់ រយថមើដត្ម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ? 
(ប្រកាេ៥) 

 ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វោរ់ រយតសនើសុាំទាំង ២ (ពើេ) រឺម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន និងម្៉ាូដែល
ភ្នន រ់ងាេ។ 

១៥- តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចតសនើសុាំម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជនផង និងម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេផង រនុងតពលដត្
ម្ួយបានតទជាម្ួយប្រមុ្ហ៊េុនធានារ៉ារ់េងដត្ ១ (ម្ួយ)? (ប្រកាេ ៥) 

ចតម្លើយ៖ តទ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វតប្ជើសតេ ើសម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន ឬ ម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេជាម្ួយ
ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ារ់េងដត្ ១ (ម្ួយ)។ 

១៦- ប្រសិនតរើប្ររឹះស្ថា នចង់រតូេពើម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជនតៅម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ តត្ើប្តូ្វតធវើែូចតម្តច? 

ចតម្លើយ៖ ោរ់ រយតសនើសុាំប្សរាម្រញ្ញត្តិននប្រកាសតនឹះ។ 

១៧- តសនើសុាំតៅធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជារនុងកាេពិចេណាអនុញ្ញញ តិ្ឱ្យប្ររឹះស្ថា ន រេណើ មានអតិ្ថិជន
ចរ់អាេម្មណ៍ជាម្ួយតសវាធារ៉ា រ់េង ខាងប្ររឹះស្ថា នអាចតផាើេត ម្ ឹះអតិ្ថិជនដែលចរ់អាេម្មណ៍
ទាំងអស់តនាឹះតៅកាន់ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ារ់េង តោយពុាំចាំបាច់ត្ប្ម្ូវឱ្យមានភ្នន រ់ធានារ៉ារ់េង ប្រចាំ
កាេតៅាម្ស្ថខាមួ្យៗតែើយ។ 

ចតម្លើយ៖ តរើសិនជាកាេដណនាាំធម្មាតោយមិ្នមានរិត្នថលតសវា (charge commission) 
ប្ររឹះស្ថា នអាចតធវើបាន។ 
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១៨- តត្ើម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជនអាចពនយល់មូ្លោឋ នផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េង រនាា រ់អតិ្ថិជន
ចរ់អាេម្មណ៌ទិញតោយមិ្នបានឆ្លងកាត់្រុរគលិរលរ់ធានារ៉ា រ់េងបានដែេេតឺទ?   

ចតម្លើយ៖ រនុងម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន  រុរគលិរអាចដណនាាំតលើទិែឋភ្នពេមួ្ននផលិត្ផល
បាន មុ្ននរងដណនាាំតៅឱ្យរុរគលិរេរស់ប្រុម្ហ៊េុនពនយល់លម្អិត្អាំពើផលិត្ផលនានា។ ប្រុម្ហ៊េុន
ធានារ៉ារ់េងជាអនរតេៀរចាំឯរស្ថេទិញ-លរ់ធានារ៉ារ់េង។ 

១៩- ទរ់ទងនរងកាេោរ់ រយតសនើសុាំកាេអនុញ្ញញ ត្ តត្ើធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាមានរាំេូរនុងកាេ
ោរ់ រយតសនើសុាំឬតទ? ឬប្ររឹះស្ថា នអាចតប្រើជាទប្ម្ង់លិខិ្ត្េែឋបាលាម្ប្ររឹះស្ថា ននើមួ្យៗ
តោយភ្នា រ់នូវឯរស្ថេគាាំប្ទ?      (ប្រកាេ ៥) 

ចតម្លើយ៖  ប្ររឹះស្ថា នតប្រើជាទប្ម្ង់លិខិ្ត្េែឋបាលាម្ប្ររឹះស្ថា ននើមួ្យៗ។  

២០- តត្ើអវើតៅជាកាេសិរាសមិ្ទធិលទធភ្នព (Feasibility Study)? (ប្រកាេ៥) 

ចតម្លើយ៖ កាេសិរាសមិ្ទធិលទធភ្នព (Feasibility Study) រឺជាកាេសិរាែាំរូងពើលទធភ្នព
អាចែាំតណើ េកាេអាជើវរម្មមុ្ននរងតធវើដផនកាេអាជើវរម្ម (Business Plan) ដែលជាទូតៅទរទ់ង
នរងលទធភ្នពេរប្បារ់ចាំតណញពើ សកាត នុពលទើផាេ កាេប្ររួត្ប្រដជង ឬកាេពារេណ៍តផេងៗតៅ
អនារត្។ 
២១- តត្ើដផនកាេអាជើវរម្មត្ប្មូ្វឱ្យយរ ៣ (រើ) ឆ្ន ាំ ឬ ៥ (ប្បាាំ) ឆ្ន ាំ? (ប្រកាេ៥) 
 ចតម្លើយ៖  ៣(រើ) ឆ្ន ាំ។ 
២២- រនុងប្រកាេ ៦ ប្ររឹះស្ថា នអាចតធវើអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេនជាមួ្យប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងជានែរូ
តប្ចើនរាំផុត្ប្ត្រម្ ៣(រើ) តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចតប្ជើសយរម្៉ាូដែលតផេងគាន បានឬតទ? ឧទហេណ៍៖ 
ម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជនសប្មារ់នែរូធានារ៉ារេ់ង (រ)  ឯម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ សប្មារ់នែរូធានា
រ៉ារ់េង (ខ្) ?  
 ចតម្លើយ៖ សប្មារ់ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងជានែរូទាំង ៣(រើ) រឺប្ររឹះស្ថា នអាចតប្ជើស
តេ ើសម្៉ាូដែលែូចគាន រ៏បាន ឬម្៉ាូដែលតផេងគាន រ៏បាន រ៉ាុដនតប្ត្ូវមានកាេសតប្ម្ចពើប្រុម្ប្រររាភិបា
លរនុងកាេតប្ជើសតេ ើស  ម្៉ាូដែលណាមួ្យឱ្យបានចាស់សប្មារ់នែរូធានារ៉ា រ់េងនើមួ្យៗ។  
២៣- តៅនថៃមុ្ខ្ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា អាចពិចេណាឱ្យធនាគាេតធវើរិចចប្ពម្តប្ពៀងតរ៊េងកាសួ
តេនជាម្ួយប្រុម្ហ៊េុនតលើសពើ៣(រើ)? 
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ចតម្លើយ៖ កាេសតប្ម្ចតផេងតទៀត្ អាចតធវើតៅបានតៅអនារត្ដផអរតលើត្ប្មូ្វកាេជារ់ដសតង
ននទើផាេ។ ធនាគាេជាភ្នន រ់ងាេធានារ៉ារ់េង ប្ត្ូវបានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យចរន់ែរូជាម្ួយប្រមុ្ហ៊េុនធានា
រ៉ា រ់េងតប្ចើនរាំផុត្ ៣ តោយ ១ ជាប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងអាយុជើវតិ្ ១ ជាប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ារ់េង
ទូតៅ និង ១ ជាប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងខាន ត្តូ្ច។ 
២៤- ទរ់ទងនរងប្រកាេ ៦ ប្ររឹះស្ថា នអាចតប្ជើសតេ ើសប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងោ៉ា ងតប្ចើនរាំផុត្ប្ត្រម្ 
៣(រើ)។ តត្ើប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងទាំង ៣(រើ) តនាឹះប្ត្ូវដត្តផេងគាន  ឬែូចគាន ?  (ឧទហេណ៍៖ 
ប្រុម្ហ៊េុនទើ១ ធានារ៉ា រ់េងអាយុជើវតិ្ តហើយប្រុម្ហ៊េុន ២(ពើេ) តទៀត្ ប្តូ្វដត្មិ្នដម្នជាប្រុម្ហ៊េុន
ធានារ៉ា រ់េងអាយុជើវតិ្) ឬ ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងទាំង ៣(រើ) តនាឹះ ប្ត្វូែូចគាន ?   

ចតម្លើយ៖ អាជាា ធេធានារ៉ា រ់េងមិ្នអនុញ្ញញ ត្ឱ្យមាននែរូដែលមានប្រតភទធានារ៉ា រ់េង
ែូចគាន តទ ឧទហេណ៍៖ នែរូមួ្យជាប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងជើវតិ្ តនាឹះនែរូតផេងប្តូ្វដត្ជាប្រតភទ
ធានារ៉ា រ់េងតប្ៅពើធានារ៉ា រ់េងជើវតិ្។ 
២៥- តត្ើតរ៊េងកាសួតេនប្ររណត រ់តៅតលើធានារ៉ា រ់េងអាយុជើវ ើត្ ឬធនារ៉ា រ់េងទូតៅ ឬតត្ើមាន
រាំណត់្ចាំនួនប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងតទតៅតលើប្រតភទតសវារម្មនើមួ្យៗ? 

ចតម្លើយ៖និយត័្រេធានារ៉ា រ់េងរម្ពុជា (IRC) បានតលើរតែើងថារចចុរបននមិ្នទន់មាន
រញ្ញត្តិរាំណត់្ថាអាជាា រណណភ្នន រ់ងាេធានារ៉ា រ់េងតរ៊េងកាសួតេនអាចចរ់នែរូបានរ៉ាុនាម នប្រុម្ហ៊េុន
តនាឹះតទ អាប្ស័យតលើកាេតសនើសុាំនិងកាេវាយត្នម្លជារ់ដសតង។ រ៉ាុដនតជាកាេអនុវត្តរនលងម្រភ្នន រ់ងាេ
តរ៊េងកាសួតេនអាចមានលទធភ្នពតសនើសុាំដត្៣(រើ)តទរឺ  ធានារ៉ា រ់េងអាយុជើវតិ្ ចាំនួន១(ម្ួយ)  
ធានារ៉ារ់េងខាន ត្តូ្ច ចាំនួន១(ម្ួយ) និងធានារ៉ារ់េងទូតៅ ចាំននួ ១(ម្ួយ)។ តោយពិចេណា
តៅតលើ៖ 

១. ភ្នពតស្ថម ឹះប្ត្ង់េវាងភ្នពជានែរូ 
២. ភ្នពខុ្សគាន េវាងរនប្ម្តជើងស្ថ។ 
 

២៦- ប្ររឹះស្ថា នដែលចរ់នែរូជាមួ្យប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងមួ្យតោយលរ់ផលិត្ផលធានា
រ៉ា រ់េងអាយុជើវ ើត្ (Life Insurance) តត្ើប្ររឹះស្ថា នតនាឹះអាចលរ់ដថម្ផលិត្ផលធានារ៉ារេ់ង
ខាន ត្តូ្ច (Micro-Insurance) េរស់នែរូបានដែេឬតទ? 

ចតម្លើយ៖ បាន! តោយស្ថេប្ររឹះស្ថា នចរ់នែរូជាម្ួយប្រុម្ហ៊េុន រ៉ាុដនតរ៏អាប្ស័យតលើរិចច
ប្ពម្តប្ពៀងជានែរូតលើប្រតភទធានារ៉ា រ់េងណាខ្លឹះពើប្រុម្ហ៊េុនដត្មួ្យ។ 
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២៧- តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចោរ់កាលរេតិចេទ និងចាំនួនរុពវលាភ ចូលរនុងារងរង់ប្បារ់រម្ចើបានតទ? 
(ប្រកាេ ៦) 
  ចតម្លើយ៖ ជាែាំរូងប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វេរាទុរចាំនួនរុពវលាភដែលទទួលបានតៅរនុងប្រព័នធ ឬ
េបាយកាេណ៍ តោយដែរ រនាា រ់ម្រប្ររឹះស្ថា នអាចតធវើកាេរញ្ចូ លតៅរនុងារងរង់ប្បារ់រម្ចើបា
ន។ 
២៨- រនុងប្រកាេ ៦ ចាំណុច (ង) “ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វរញ្ញា រ់ពើភ្នពមិ្ន រ់ព័នធគាន េវាងតសវាធនាគាេ 
និងផលិត្ផល ធានារ៉ារ់េង”។ ឧទហេណ៍៖ រនុងតរហទាំព័េេរស់ប្ររឹះស្ថា នមានភ្នា រ់ Link េរស់
ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង ប្រសិន តរើអតិ្ថិជនចង់ែរងពើផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េង រឺអាចចុចតម្ើលរនុង 
Link តនាឹះបាន។ ម្ា៉ាងតទៀត្ ប្ររឹះស្ថា នអាចរងាា ញព័ត៌្មានអាំពើរិចចសហកាេគាន ជាម្ួយប្រុម្
ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងរនុងទាំព័េ Facebook េរស់ប្ររឹះស្ថា ន។ តត្ើប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វរញ្ញា រ់ោ៉ា ងែូចតម្តច
តែើម្បើរុាំឱ្យខុ្សនរងប្រកាេ៦ ចាំណុច (ង)? 

ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វរញ្ញា រ់ជូនអតិ្ថិជនពើកាេទទួលខុ្សប្ត្ូវដែលមិ្ន រ់ព័នធគាន  ជា
ពិតសសកាេទូទត្់សាំណង តហើយប្ររឹះស្ថា ន និងប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង មិ្នដម្នជាប្រុម្ហ៊េុនដត្មួ្
យ។  
២៩- តត្ើកាេតធវើសរម្មភ្នពេមួ្គាន តៅតលើម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ េរស់រុរគលិរប្ររឹះស្ថា ន និងរុរគលិរធានា
រ៉ា រ់េង ែូចជាអងគុយដរបេគាន តៅរនុងរនារ់ VIP អាចចុឹះតៅជួរអតិ្ថិជនតោយជិឹះម្៉ាូតូ្ជាមួ្យគាន  
ផេពវផាយេមួ្គាន  និងតចញជា voucher ជាមួ្យគាន  និងខិ្ត្រណណផេពវផាយេួម្គាន អាចតធវើបាន
តទ? តត្ើអាចតប្រើ Logo េរស់ធនាគាេ និងប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងតលើខិ្ត្រ័ណណសប្មារ់ដចរចយ
ែល់អតិ្ថិជនបានដែេឬតទ? 

ចតម្លើយ៖ មិ្នមានរប្មាម្រនុងកាេដែលរុរគលិរប្ររឹះស្ថា ននិងរុរគលិរធានារ៉ា រ់េងអងគុយដរបេ
គាន  ពិភ្នរាឬចុឹះ field ជាម្ួយគាន តនាឹះតទ រ៉ាុដនតឯរស្ថេប្ត្ូវដរងដចរឱ្យោច់េវាងប្ររឹះស្ថា ន និងប្រុម្
ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង មិ្នឱ្យតប្រើប្បាស់លិខិ្ត្េមួ្គាន ដែលមានLogo េមួ្គាន  ដែលអាចរងកឱ្យមានកាេភន័ត
ប្ចែាំែល់អតិ្ថិជន ថាប្ររឹះស្ថា នឬប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ារ់េង ជាប្រុម្ហ៊េុនដត្ម្ួយឬរុប្ត្សម្ព័នធ។ ចាំត ឹះ
កាេតប្រើខិ្ត្រណណ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វមានកាេអឹះអាងរញ្ញា រ់ឱ្យចាស់ៗថាប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងមិ្នដម្ន
ជាដផនរម្ួយននប្ររឹះស្ថា ន ឬជាសម្ព័នធញាតិ្ននប្ររឹះស្ថា ន រល់ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងជាកាេទទួល
ខុ្សប្តូ្វេរស់ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង មិ្នដម្នប្ររឹះស្ថា នតទ។ 
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៣០- តត្ើប្រកាេ ៧ អនុវត្តសប្មារ់ម្៉ាូដែលទាំង ២ (ពើេ) (ម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន និងម្៉ាូដែល
ភ្នន រ់ងាេ) ដម្នឬតទ? 
 ចតម្លើយ៖ ប្ត្រម្ប្តូ្វ ប្រកាេ ៧ រឺអនុវត្តសប្មារ់ម្៉ាូដែលទាំង២ (ពើេ)។ 
៣១- តត្ើសុពលភ្នពននកាេអនុញ្ញញ ត្ឱ្យតធវើអាជើវរម្មាម្ម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន និងម្៉ាូដែល
ភ្នន រ់ងាេមានេយៈតពល ៣ (រើ)ឆ្ន ាំ ែូចគាន ឬតទ? (ប្រកាេ៧) 

ចតម្លើយ៖ ែូចគាន ។ 
៣២- រនុងរេណើ ប្ររឹះស្ថា នមាននែរូធានារ៉ា រ់េង២ (ពើេ) ឬ ៣ (រើ) តត្ើលិខិ្ត្សុាំអនុញ្ញញ ត្ពើ
ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា ប្តូ្វរង់តស្ថហ៊េុយាម្ចាំនួននែរូធានារ៉ារ់េងដែលប្ររឹះស្ថា នសហកាេ និង
ាម្ចាំនួនស្ថខាេរស់ប្ររឹះស្ថា ននើមួ្យៗដម្នឬតទ? (ប្រកាេ៨) 
 ចតម្លើយ៖ ប្ត្រម្ប្តូ្វ។ 
៣៣- សប្មារ់ម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ កាេរង់តស្ថហ៊េុយប្រចាំឆ្ន ាំរិត្រនុងនែរូ១ (ម្ួយ) ឬរិត្ទាំង៣ (រើ) 
នែរូ? (ប្រកាេ ៨)  
 ចតម្លើយ៖ កាេរង់តស្ថហ៊េុយប្រចាំឆ្ន ាំរឺរិត្រនុងនែរូ១ (មួ្យ) ពើតប្ ឹះធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា
វាយត្នម្លនិងអនុញ្ញញ ត្តៅាម្នែរូ។ 
៣៤- ទរ់ទងនរងប្រកាេ ៨ សប្មារ់ម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចតសនើសុាំដត្មួ្យ
សប្មារ់ស្ថខា     ទាំងអស់ ឬតធវើបានដត្សប្មារ់ស្ថខាដែលបានតសនើសុាំ? 

ចតម្លើយ៖ សប្មារ់ម្៉ាូដែលណារ៏តោយ ប្ររឹះស្ថា នសុាំរដនលងណា រឺតធវើបានដត្រដនលងតនាឹះតទ 
តោយស្ថេ  រ់ព័នធនរងសម្ត្ាភ្នព និងជាំនាញរុរគលិររនុងកាេដណនាាំអតិ្ថិជនអាំពើផលិត្ផល
ធានារ៉ា រ់េង។ ប្រសិនតរើអនុញ្ញញ ត្ឱ្យតសនើសុាំដត្មួ្យ តហើយអនុវត្តបានប្ររ់ស្ថខាទាំងអស់ រឺមិ្ន
អាចធានាថារុរគលិរប្ររឹះស្ថា នមាន រុណវុែឍបិ្ររ់ប្គាន់តនាឹះតទ។ 
៣៥- តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចតសនើសុាំកាេអនុញ្ញញ ត្ពើធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាតធវើម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជនដត្
ម្តង   សប្មារ់ ប្ររ់ស្ថខាទាំងអស់បានដែេឬតទ?  

ចតម្លើយ៖ ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជានរងវាយត្នម្លស្ថា នភ្នពជារ់ដសតងាម្ស្ថខានើមួ្យៗ 
តហើយពិនិត្យតលើកាេរណតុ ឹះរណាត លរុរគលិរប្ររឹះស្ថា នពើប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង។ រនាា រ់ពើទទួល
បានឯរស្ថេប្ររ់ប្គាន់ និង ភសតុាង ពើរុណវុែឍរុិរគលិរប្ររឹះស្ថា ន ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាស
តប្ម្ចផតល់ និងមិ្នផតល់កាេអនុញ្ញញ ត្ដផអរតលើកាេវាយេរស់ខ្លួន។ 
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៣៦- តោងប្រកាេ៩ ពើចាំណុច (រ) ែល់ (ង) តត្ើអនុវត្តសប្មារ់ម្៉ាូដែលអវើ? 
 ចតម្លើយ៖ ទាំង ០២(ពើេ) ម្៉ាូដែល។ 
៣៧- តោងប្រកាេ៩ ប្ររឹះស្ថា នរួេដត្អនុវត្តយនតកាេតនឹះ ចាំត ឹះដត្ម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ តោយដែរ
ចាំត ឹះម្៉ាូដែល ដណនាាំអតិ្ថិជន រុរគលិរប្ររឹះស្ថា នមិ្នរួេត្ប្មូ្វឱ្យពនយល់នូវចាំនុចសាំខាន់ៗននតស
វាធានារ៉ា រ់េងតែើយ? 

ចតម្លើយ៖ តោយស្ថេដត្ប្រកាសរចចុរបនន ម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន រុរគលិរប្ររឹះស្ថា នអាច
មានសិទធិប្ត្រម្ពនយល់ជាលរខណៈសតងខរែល់អតិ្ថិជនពើផលិត្ផលឬតសវាធានារ៉ា រ់េង មុ្នតពល
រញ្ាូ នអតិ្ថិជនតៅែល់រុរគលិរធានារ៉ា រ់េង។ តោយដែរម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ រុរគលិរប្ររឹះស្ថា ន
មានសិទធិលរ់ផលិត្ផល ឬតសវាធានារ៉ា រ់េងជាំនួសឱ្យប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង ែូតចនឹះរុរគលិរទាំង
តនាឹះប្តូ្វដត្មានកាេរណតុ ឹះរណាត លចាស់លាស់ តហើយនិយត័្រេធានារ៉ា រ់េងរម្ពុជាជាអនររាំណត់្
សតង់ោេននកាេរណតុ ឹះរណាត ល។ 

៣៨- កាេផតល់វរគរណតុ ឹះរណាត លចាំត ឹះរុរគលិរប្ររឹះស្ថា ន តត្ើមានកាេរាំណត់្ជាសតង់ោជារ់
លារ់ម្ួយដែេ ឬតទ? ឬកាេរណតុ ឹះរណាត លសាិត្តប្កាម្កាេប្ររ់ប្រងេរស់ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង? 
(ប្រកាេ៩) 
 ចតម្លើយ៖ រុណវុែឍេិរស់រុរគលិរប្ររឹះស្ថា នរនុងកាេលរ់ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងប្តូ្វរាំតពញ
ាម្លរខខ្ណឌ  ត្ប្មូ្វ និងទទួលស្ថគ ល់តោយនិយត័្រេធានារ៉ា រ់េងននប្រសួងតសែឋរិចចនិងហេិញ្ញវ
ត្ាុ។ 
៣៩- រនលងម្រកាេអនុវត្តតរ៊េងកាសួតេនចាំត ឹះម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន រឺប្គាន់ដត្រុរគលិរ
ប្ររឹះស្ថា នដណនាាំ អតិ្ថិជន តៅរុរគលិរធានារ៉ា រ់េងដែលមានទើាាំងរនុងប្ររឹះស្ថា ន តោយមិ្ន
មានកាេពនយល់តលើផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងតែើយ។ តោយដែររនុងប្រកាេ ៩ រឺរុរគលិរប្ររឹះស្ថា ន
អាចដណនាាំពនយល់តលើផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងបាន។ តទឹះមិ្នទន់បានោរ់ រយតសនើសុាំកាេ
អនុញ្ញញ ត្តែើងវញិពើធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា ប្ររឹះស្ថា នរ៏អាចអនុវត្តាម្ប្រកាេ ៩ តនឹះ បានដែេ 
ឬតទ ?  

 ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វអនុវត្តែូចមានដចងរនុងប្រកាសចរ់ពើនថៃប្រកាសចូលជាធេមាន 
តទឹះមិ្នទន់ បានោរ់ រយតសនើសុាំកាេអនុញ្ញញ ត្តែើងវញិពើធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជារ៏តោយ។ 
៤០- រនុងប្រកាេ ៩ ចាំណុច (ខ្) ប្ររឹះស្ថា នមិ្នប្តូ្វរងខិត្រងខាំ ឬរញ្ចុ ឹះរញ្ចូ លអតិ្ថិជនឱ្យទិញ
ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងតែើយ។ ប្រសិនតរើរនុងតគាលនតោបាយឥណទនេរស់ប្ររឹះស្ថា នមានដចង
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អាំពើកាេផតល់ឥណទនទិញផាឹះដែលត្ប្មូ្វឱ្យអតិ្ថិជនទិញធានារ៉ា រ់េងពើប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងណា
មួ្យជារ់លារ់ តត្ើរេណើ តនឹះចត់្ទុរថាជាកាេតលមើសនរងប្រកាេ ៩ រនុងចាំណុច (ខ្) ឬតទ?  
 ចតម្លើយ៖ ប្រសិនតរើរនុងតគាលនតោបាយេរស់ប្ររឹះស្ថា នមានដចងឱ្យអតិ្ថិជនទិញ
ធានារ៉ា រ់េងពើប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងណាមួ្យជារ់លារ់ ែូតចនឹះ រនុងរេណើ តនឹះ អតិ្ថិជនប្តូ្វ
តគាេពាម្តគាលនតោបាយឥណទនេរស់ប្ររឹះស្ថា ន។  
៤១- រនុងរេណើ ដែលអតិ្ថិជនមិ្នប្ពម្ទិញតសវាធានារ៉ា រ់េងេរស់ប្រុម្ហ៊េុនជានែរូ ថាតត្ើពួរ
គាត់្អាចទិញពើប្រុម្ហ៊េុនែនទតទៀត្បានតទ? 

ចតម្លើយ៖ បាន! អតិ្ថិជនមានសិទធិរនុងកាេទិញធានារ៉ា រ់េងពើប្រុម្ហ៊េុននែរូ ឬ មិ្នដម្នជា
ប្រុម្ហ៊េុននែរូេរស់ប្ររឹះស្ថា ន។ ប្ររឹះស្ថា នមិ្នមានសិទធិរនុងកាេរងខាំអតិ្ថិជនឱ្យទិញធានារ៉ា រ់េងពើ
ប្រុម្ហ៊េុនជានែរូេរស់ខ្លួន។ 
៤២-  រ់ព័នធនរងប្រកាេ ៩ តៅរនុងម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ មានរុរគលិរទទួលរនាុរលរ់ផលិត្ផល
ធានារ៉ារ់េងជូនអតិ្ថិជន។ ជាធម្មាតែើម្បើលរ់ផលិត្ផល អនរលរ់ដត្ងដត្រញ្ចុ ឹះរញ្ចូ លអតិ្ថិជន
ឱ្យទិញផលិត្ផល តត្ើតលមើស នរងប្រកាេ ៩  ចាំណុច (ខ្) ដែេ ឬតទ? 
 ចតម្លើយ៖ កាេរញ្ចុ ឹះរញ្ចូ លដែលចត់្ទុរថាតលមើសនរងប្រកាេ ៩ ចាំណុច (ខ្) រឺកាេនិោយ
រញ្ចុ ឹះរញ្ចូ ល តប្ចើនែងែដែលៗ ដែលរងកជាកាេេ ាំខានែល់អតិ្ថិជន។ 
៤៣- តត្ើអតិ្ថិជនប្ររឹះស្ថា នអាចោរ់ រយតសនើសុាំតប្រើប្បាស់តសវាធានារ៉ា រ់េងាម្ប្រព័នធែើជើថល 
(Digital) បានដែេឬតទ? 

ចតម្លើយ៖ ប្រកាសមិ្នបានរប្មិ្ត្តៅតលើកាេតប្រើប្បាស់ប្រព័នធែើជើថល តែើម្បើសប្មួ្លែល់
អតិ្ថិជនតនាឹះតទ ែូតចនឹះប្ររឹះស្ថា នអាចតេៀរចាំតោយខ្លួនឯងបាន។ (ប្រសិនតរើធនាគាេ មានរាំណង
ផតល់តសវាធានារ៉ា រ់េងាម្ប្រព័នធែើជើថល ប្តូ្វតសនើសុាំកាេអនុញ្ញញ ត្ជាមុ្នពើនិយត័្រេធានារ៉ា រ់េង) 

 
៤៤- តត្ើអតិ្ថិជនអាចយរមួ្យដផនរននប្បារ់រម្ចើតែើម្បើទូទត់្តៅតលើតសវាធានារ៉ា រ់េងបានដែេ
ឬតទ? 
     ចតម្លើយ៖ អាប្ស័យតៅតលើកាេប្ពម្តប្ពៀងេរស់អតិ្ថិជនជាមួ្យនរងប្ររឹះស្ថា ន។ 

៤៥- សប្មារ់កាេទូទត្់ធានារ៉ារ់េង តត្ើអតិ្ថិជនអាចតធវើកាេទូទត់្ប្រចាំដខ្បានដែេឬតទ? 
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ចតម្លើយ៖ ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា មិ្នបានរាំណត់្តៅរនុងប្រកាសតទ។ រ៉ាុដនតប្ររឹះស្ថា នមិ្ន
មានសិទធិកាត់្យរកាេទូទត់្ពើអតិ្ថិជនតោយមិ្នមានកាេយល់ប្ពម្ពើអតិ្ថិជនតែើយ។  
៤៦- តត្ើប្ររឹះស្ថា ន អាចរង់រុពវលាភមុ្នតៅឱ្យធានារ៉ា រ់េងប្រចាំឆ្ន ាំ េចួតហើយប្រមូ្លជាប្រចាំដខ្ពើ
អតិ្ថិជនវញិបានដែេឬតទ? 

ចតម្លើយ៖ ដផអរតលើរិចចប្ពម្តប្ពៀងេវាងប្ររឹះស្ថា នជាមួ្យប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង និងកាេយល់
ប្ពម្េរស់អតិ្ថិជន។ 
៤៧- តរើរនុងរេណើ អតិ្ថិជនរង់េ ាំលស់េយៈតពល ០១ឆ្ន ាំ តហើយគាត់្តទើរដត្អនុវត្តរនុងរិចចប្ពម្
តប្ពៀងបានដត្ ៦ដខ្ រនាា រ់ម្រគាត់្រង់ផ្ទត ច់ (Paid Off) ែូតចនឹះប្បារ់ដែលតៅសល់ននកាេធានា
រ៉ា រ់េងេរស់អតិ្ថិជន អាច Return ឱ្យម្រជាប្បារ់ចាំណូលេរស់ប្រុម្ហ៊េុនបានតទ? 

ចតម្លើយ៖ រួេអនុវត្តប្សរាម្សតង់ោេរណតនយយជាធេមាន។ មិ្នដម្នជាចាំណូលប្រុម្
ហ៊េុនតទ  

៤៨- សូម្ពនយល់រញ្ញា រ់រនុងប្រកាេ ៩ ចាំណុច (ង)  ដែលដចងថា” យនតកាេរិចចកាេ េអតិ្ថិជន 
និងតោឹះប្ស្ថយ រណតរ ងសម្ប្សរ រ់ព័នធនរងធានារ៉ា រ់េងោច់តោយដែរ ប្តូ្វបានោរ់ឱ្យអនុ
វត្តប្រររតោយប្រសិទធភ្នព”។ 

ចតម្លើយ៖ តរើសិនជាមានរណតរ ងណាមួ្យ រ់ព័នធដផនរតរ៊េងកាសួតេន រឺប្តូ្វមានអនរ
ទទួលរនាុរតោឹះប្ស្ថយរនុងដផនរតនឹះោច់តោយដែរ។ សប្មារ់កាេរយកាេណ៍ម្រធនាគាេជាតិ្នន
រម្ពុជា រឺប្តូ្វរយកាេណ៍ សេុរជាមួ្យដផនរតោឹះប្ស្ថយរណតរ ងេរស់ប្ររឹះស្ថា ន តោយមិ្នរយ
កាេណ៍ោច់តោយដែរតនាឹះតទ។  
៤៩-  តត្ើកាេដត្ងាាំងរុរគលិររតងាគ ល រុរគលិរតផេងតទៀត្ និង Chinese wall  តប្រើប្បាស់
សប្មារដ់ត្ម្៉ាូដែល “ភ្នន រ់ងាេ” ដម្នឬតទ? (ប្រកាេ៩) 
 ចតម្លើយ៖ ប្ត្រម្ប្តូ្វ រឺសប្មារ់ដត្ម្៉ាូដែល “ភ្នន រង់ាេ” តទ។ 
៥០- រនុងរេណើ រុរគលិររតងាគ លប្តូ្វបានដត្ងាាំង តត្ើរុរគលិរដែលទទួលបានកាេរណតុ ឹះរណាត
លែនទតទៀត្ អាចតេៀរចាំឯរស្ថេ ឬផេពវផាយបានដែេ ឬតទ? (ប្រកាេ ៩) 

ចតម្លើយ៖ រុរគលិរដែលទទួលបានកាេរណតុ ឹះរណាត លែនទតទៀត្អាចតេៀរចាំឯរស្ថេ ឬ
ផេពវផាយបាន តប្កាម្កាេប្តួ្ត្ពិនិត្យេរស់រុរគលិររតងាគ ល។ 
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៥១- តត្ើប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វមានរុរគលិរទទួលខុ្សប្តូ្វដត្១ (ម្ួយ)េូរ សប្មារ់នែរូទាំង៣ (រើ) បាន
ឬតទ? ឬរ៏ប្តូ្វ មាន ១ (ម្ួយ) េូរ សប្មារ់នែរូធានារ៉ារ់េង១ (មួ្យ)? (ប្រកាេ ៩) 

ចតម្លើយ៖ អាប្ស័យតៅតលើប្ររឹះស្ថា ន រនុងកាេវាយត្នម្លតលើសម្ត្ាភ្នពរុរគលិររតងាគ លរនុង
កាេចត្់ដចង កាេងាេតនាឹះ រ៉ាុដនតោ៉ា ងតោចណាស់រ៏ប្ត្ូវមានរុរគលទទួលខុ្សប្ត្ូវ ឬ រុរគល
រតងាគ ល ១េូរ ដែេ។ 
៥២-  តត្ើកាេចត់្ាាំងរុរគលិររតងាគ ល ១ (ម្ួយ) េូរ សប្មារ់ ១ (ម្ួយ) ស្ថខា ឬ ១ (មួ្យ) 
េូរ សប្មារ់ប្ររឹះស្ថា នទាំងមូ្ល? (ប្រកាេ៩) 
 ចតម្លើយ៖  ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វដត្ងាាំងរុរគលិររតងាគ ល ១(មួ្យ) េូរ ដែលមានរុណវុែឍបិ្ររ់
ប្គាន់ សប្មារ ់ទទួលខុ្សប្តូ្វតលើអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេន តហើយប្ររឹះស្ថា នអាចដត្ងាាំងរុរគលិរ
តផេងតទៀត្តៅាម្ស្ថខានើមួ្យៗ រនុងកាេតធវើប្រតិ្រត្តិកាេអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេន រ៉ាុដនតប្ររឹះស្ថា ន
ប្ត្ូវធានាថារុរគលិរទាំងតនាឹះប្តូ្វសាិត្ តៅតប្កាម្កាេប្ររ់ប្រងេរស់រុរគលិររតងាគ លដែលបាន
ដត្ងាាំង។ 
៥៣- តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចផតល់ជារនប្ម្តជើងស្ថេ ឬប្បារ់តលើរទររចិត្តសប្មារ់រុរគលិររនុងស្ថខា
មានស្ថន នែរនុងប្រតិ្រត្តិកាេអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេនដែេឬតទ? 

ចតម្លើយ៖ ជាតគាលកាេណ៍នផារនុង រ៉ាុដនតប្ររឹះស្ថា នប្ត្ូវធានាថា រុរគលិរេរស់ខ្លួនអនុវត្តាម្
រញ្ញត្តិទរ់ទង នរងរិចចកាេកាេ េអតិ្ថិជន និងកាេោម្ឃាត្់ែូចមានរាំណត្់ ជាពិតសសរនុង
ប្រកាេ៩ ចាំណុច (ខ្) ។ 
៥៤- តោយស្ថេប្ររឹះស្ថា នដែលតប្ជើសយរម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេត្ប្មូ្វឱ្យមានប្រព័នធោច់តោយដែរ 
តត្ើប្ររឹះស្ថា ន អាចមាន underwriting tool of insurance product សប្មារ់ប្ររឹះស្ថា នតប្រើប្បាស់
ឬតទ? 

ចតម្លើយ៖  តទ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វបានោម្ឃាត់្ពើកាេទទួលោនិភ័យ រ់ព័នធនរងកាេអភិវែឍ 
ឬោរ់លរ ់ ផលិត្ផលដែលអាចមានោនិភ័យ  តប្ ឹះប្ររឹះស្ថា នអាចចូលេមួ្ដត្រនុងសរម្មភ្នព
ដែលផតល់រនប្ម្តជើងស្ថេែល់ខ្លួនដត្រ៉ាុតណាណ ឹះ។ 
៥៥-  តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចលរ់ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងឱ្យអតិ្ថិជនតផេងតប្ៅពើអតិ្ថិជន ដែល
មានឥណទន ជាមួ្យប្ររឹះស្ថា នបានដែេឬតទ? 
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ចតម្លើយ៖ អាជើវរម្មាម្ម្៉ាូដែលភ្នន រ់ងាេ រឺជាកាេផេពវផាយ និងលរ់ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េង 
ែូតចនឹះ ប្ររឹះស្ថា នអាចលរ់ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងតៅឱ្យអតិ្ថិជនេរស់ខ្លួនតប្ៅពើអតិ្ថិជនឥណ
ទនបាន។ 
៥៦- សូម្ជួយពនយល់តលើ រយ Chinese wall? 
 ចតម្លើយ៖ Chinese Wall មានន័យថា កាេរត់្ប្ាព័ត៌្មាន ឬកាេតប្រើប្បាស់ប្រព័នធ 
(System) រនុងអាជើវរម្ម     តរ៊េងកាសួតេន មិ្នប្តូ្វឱ្យែូរែាំជាមួ្យប្រតិ្រត្តិកាេ ឬដផនរ 
(business unit) តផេងៗេរស់ប្ររឹះស្ថា ន។ តលើសពើតនឹះ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វធានាថា ព័ត៌្មានេរស់
អាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេនមានប្ររ់ប្គាន់ និងអាចផតល់ជូនអាជាា ធេាម្កាេតសនើសុាំ។ 
៥៧- តត្ើេបាយកាេណ៍ប្ត្ើមាសដែលប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វតផាើម្រមានរាំេូឬតទ? តត្ើធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា
អាចនរងមានតចញជាទប្ម្ង់រយកាេណ៍ព័ត៌្មានសតង់ោេមួ្តទ (Report Template) ឬ 
(Standard Template)?  (ប្រកាេ១១) 

ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នតេៀរចាំរាំេូេបាយកាេណ៍តោយខ្លួនឯង។ ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា (NBC) 
មិ្នមាន ទប្ម្ង់រយកាេណ៍ព័ត៌្មានសតង់ោេមួ្តទ តោយស្ថេដត្ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា ចង់ឱ្យមាន
ភ្នពរត្់ដរនសប្មារ់ប្ររឹះស្ថា ននើមួ្យៗរនុងកាេរយកាេណ៍ព័ត៌្មានម្រធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា។ 
រ៉ាុដនតប្រសិនតរើជាមានត្ប្មូ្វកាេេរស់វស័ិយធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជានរងពិចេណារតងកើត្ទប្ម្ង់រយ
កាេណ៍ព័ត៌្មានសតង់ោេមួ្ សប្មារ់ប្ររឹះស្ថា នធនាគាេ និងហេិញ្ញវត្ាុដែលតធវើអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេ
ន។ 
៥៨- តោងប្រកាេ១១ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វតផាើេបាយកាេណ៍ប្ត្ើមាសេមួ្មាន េបាយកាេណ៍សរម្មភ្នពតរ៊េ
ងកាសួតេន(ចាំនួនប្រតិ្រត្តិកាេចាំនួនប្បារ់រុពវលាភរនប្ម្តជើងស្ថជាតែើម្) និង េបាយកាេណ៍
ហិេញ្ញវត្ាុ េបាយកាេណ៍តស្ថធនភ្នពនិងេបាយកាេណ៍សនានើយភ្នពេរស់ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង។ 
រនុងន័យតនឹះ នែរូតរ៊េងកាសួតេន រឺស្ថា រ់តសាើេរនុងកាេដចរេ ាំដលរេបាយកាេណ៍សមាៃ ត្់តៅកាន់ធ
នាគាេ។  

ចតម្លើយ៖ រល់ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងទាំងអស់ប្តូ្វជារម្មវត្ាុ ននកាេតធវើសវនរម្មឯររជយពើ
ប្រុម្ហ៊េុនសវនរម្មជាប្រចាំឆ្ន ាំ តហើយប្តូ្វផេពវផាយជាស្ថធាេណៈែូតចនឹះេបាយកាេណ៍ហេិញ្ញវត្ាុ
ប្រចាំឆ្ន ាំមិ្នមានអវើប្តូ្វលារ់បាាំងតនាឹះតទ តលើរដលងដត្េបាយកាេណ៍ប្រចាំប្ត្ើមាសដែលអាជាា ធ
េទាំងពើេអាចរនតពិភ្នរាតែើម្បើតោឹះប្ស្ថយរញ្ញា តនឹះ។  

៥៩- តត្ើប្ររឹះស្ថា នរួេតេៀរចាំទើាាំងតធវើអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេនេតរៀរណា? 
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ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វតេៀរចាំតោយខ្លួនឯងប្សរាម្ទាំហាំអាជើវរម្មេរស់ខ្លួន។   
៦០- តត្ើមានដត្ប្ររឹះស្ថា នដែលបានទទួលកាេលិខិ្ត្អនុញ្ញញ ត្េចួតហើយ ឬមានដត្ប្ររឹះស្ថា ន
ដែលបានទទួលលិខិ្ត្អនុញ្ញញ ត្ជាថមើ ដែលប្តូ្វតផាើេបាយកាេណ៍ម្រធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា? 
(ប្រកាេ១១)។ តរើសប្មារ់ប្ររឹះស្ថា នដែលបានទទួលលិខិ្ត្អនុញ្ញញ ត្េចួតហើយ តត្ើេបាយ
កាេណ៍ប្តូ្វតផាើម្រធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាតៅប្ត្ើមាសរនាា រ់ដម្ន ឬតទ? 

 ចតម្លើយ៖ ប្រកាសតនឹះមានប្រសិទធភ្នពអនុវត្តតហើយ ែូតចនឹះ ប្ររឹះស្ថា នដែលទទួលបានកាេ
អនុញ្ញញ ត្ពើមុ្នរនុងកាេតធវើអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេនប្ត្ូវអនុវត្តាម្ប្រកាសតរ៊េងកាសួតេនថមើតនឹះ 
តហើយប្តូ្វោរ់ រយតសនើកាេ អនុញ្ញញ ត្ជាថមើម្រធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាបានមុ្នែាំណាច់ឆ្ន ាំ
២០២១។ ទនារម្តនឹះ ប្ររឹះស្ថា នដែលបានទទួល លិខិ្ត្អនុញ្ញញ ត្េចួតហើយ ប្តូ្វតផាើេបាយកាេណ៍
ម្រធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាតៅប្ត្ើមាសរនាា រ់។ 
៦១- ទរ់ទងនរងេបាយកាេណ៍ តត្ើប្ររឹះស្ថា នប្តូ្វតផាើេបាយកាេណ៍ទាំងម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន 
និងម្៉ាូដែល ភ្នន រ់ងាេដម្ន ឬតទ? (ប្រកាេ១១) 

 ចតម្លើយ៖ ប្ត្រម្ប្តូ្វ តទឹះជាប្ររឹះស្ថា នតប្ជើសយរម្៉ាូ ដែលដណនាាំអតិ្ថិជន ឬម្៉ាូ ដែ
លភ្នន រ់ងាេ   េបាយកាេណ៍ប្ត្ើមាសប្តូ្វតផាើម្រធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាែូចមានដចងរនុងប្រកា
ស។ 
៦២- រនុងប្រកាេ ១១ ប្រសិនតរើតផាើេបាយកាេណ៍ហេិញ្ញវត្ាុប្រចាំឆ្ន ាំដែលបានតធវើសវនរម្មេរស់
ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងយតឺ្ តត្ើមានកាេពិន័យប្ររឹះស្ថា ន ឬ ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង? 

ចតម្លើយ៖ ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាមិ្នអាចពិន័យប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងតទ ពើតប្ ឹះប្រុម្ហ៊េុន
ធានារ៉ា រ់េងសាិត្តៅតប្កាម្កាេប្តួ្ត្ពិនិត្យពើនិយត័្រេធានារ៉ា រ់េង។ ចាំត ឹះកាេតផាើេបាយកាេណ៍
យតឺ្ ប្ររឹះស្ថា ន ប្តូ្វទទួលេងកាេផ្ទរពិន័យចាំនួន ១(មួ្យ) លានតេៀល រនុង ១(មួ្យ) នថៃ ែូចមាន
ដចងរនុងប្រកាេ ១៤ ចាំណុច រ។  
៦៣- តត្ើធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាមានរាំណត់្ប្រុម្ហ៊េុនសវនរម្មតលើប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង ឬតទ? 
  ចតម្លើយ៖ ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាមិ្នរាំណត់្ប្រុម្ហ៊េុនសវនរម្មតលើប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង
បានតទ   វាជាកាេសតប្ម្ចេរស់និយ័ត្រេធានារ៉ា រ់េង។ 
៦៤- តរើប្ររឹះស្ថា នចូលេួម្រនុងកាេផតល់ម្តិ្តោរល់តៅតលើផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងថមើ តត្ើខុ្ស
នរងប្រកាស       តរ៊េងកាសួតេនឬតទ? 
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ចតម្លើយ៖ ប្ររឹះស្ថា នអាចផតល់ម្តិ្តោរល់តៅតលើផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងថមើ តែើម្បើឱ្យប្តូ្វ
នរងត្ប្មូ្វកាេេរស់អតិ្ថិជន រ៉ាុដនតប្ររឹះស្ថា នមិ្នទទួលខុ្សប្តូ្វតលើោនិភ័យផលិត្ផលធានា
រ៉ា រ់េងតែើយ។ 

អំពីនយិត័្ករ្នារ៉ា  ់រងក្ពុជា 
៦៥- តោយស្ថេដត្និយត័្រេធានារ៉ា រ់េងអនុម័្ត្បានដត្២ស្ថខារនុង១សបាត ហ៍រនុងកាេរដនាម្ស្ថ
ខា។ តត្ើប្ររឹះស្ថា នអាចតប្រើប្បាស់ព័ត៌្មានទើប្រររាហេិញ្ញវត្ាុដែលមានប្ស្ថរ់រនុងកាេតសនើេសុាំបាន
តទ?តៅតពលដែលអនុម័្ត្េចួតទើរតប្ជើសតេ ើសថមើ? 

ចតម្លើយ៖ រេណើ តនឹះ មិ្នអនុញ្ញញ ត្តនាឹះតទ។ ជារតណាត ឹះអាសនន និយត័្រេធានារ៉ា រ់េង 
មានលទធភ្នពអនុញ្ញត្ែាំតណើ េកាេស្ថខាបានដត្ ២ រនុងមួ្យសាំតណើ  តោយស្ថេចាំនួនម្ស្រនតើមិ្ន
ប្ររ់ប្គាន់។ ោ៉ា ងណារ៏តោយ រល់សាំតណើ សុាំែាំតណើ កាេស្ថខាប្តូ្វភ្នា រ់នូវឯរស្ថេរញ្ញា រ់រុណ
វុែឍេិរស់ភ្នន រ់ងាេប្រចាំស្ថខាតនាឹះ មិ្នអាចមានដត្ត ម្ ឹះតនាឹះតទ។ 
៦៦- រញ្ញា រ់ពើែាំតណើ េកាេននអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេន៖ រនាា រ់ពើធនាគាេបានទទួលកាេយល់ប្ពម្
ពើ និយត័្រេធានារ៉ា រ់េង (IRC) ជាអាជាា រណណភ្នន រ់ងាេធានារ៉ា រ់េង តត្ើមានត្ប្មូ្វកាេតផេងតទៀត្
សប្មារ់ធនាគាេរនុងកាេោរ់ឯរស្ថេរដនាម្តទៀត្ែូចជាអត្តសញ្ញញ ណរណណ ប្រវត្តិេូរសតងខរ និង
រិចចសនាកាេងាេ វញិ្ញញ រនរប្ត្វរគសិរាជាមូ្លោឋ នេរស់ធនាគាេដែេឬតទ សប្មារ់រុរគលិរ
ធនាគាេចរ់តផតើម្ប្រតិ្រត្តិកាេតរ៊េងកាសួតេន? ប្រសិនតរើរនុងរេណើ តនឹះ តត្ើវាប្ត្ូវកាេតពលតវលា
រ៉ាុនាម ន? 

ចតម្លើយ៖ រនាា រ់ពើធនាគាេទទួលបានអាជាា រណណប្រុម្ហ៊េុនភ្នន រ់ងាេធានារ៉ា រ់េងេចួតហើយ 
ធនាគាេប្តូ្វតសនើសុាំកាេអនុញ្ញញ ត្ពើនិយត័្រេធានារ៉ា រ់េងរម្ពុជា តែើម្បើោរ់ឱ្យែាំតណើ កាេអាជើវរម្មតរ៊េ
ងកាសួតេនតៅកាេោិល័យរណាត ល/ាម្ស្ថខា តោយភ្នា រ់ឯរស្ថេគាាំប្ទេមួ្មាន៖  

- ឯរស្ថេសតើពើេចនាសម្ពន័ធប្ររ់ប្រងអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេនតៅកាេោិល័យរណាត
ល/ាម្ស្ថខានើមួ្យៗ  

- ារងរញ្ា ើត ម្ ឹះេរស់រុរគលិរធនាគាេដែលទទួលរនាុរអាជើវរម្មតរ៊េងកាសួតេន 
ភ្នា រ់ជាម្ួយឯរស្ថេថត្ចម្លងតោយមានប្ាធនាគាេេមួ្មាន៖ អត្តសញ្ញញ ណរណណ 
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ប្រវត្តិេូរសតងខរ រិចចសនាកាេងាេ និងវញិ្ញញ រនរប្ត្វរគរណតុ ឹះរណាត លមូ្លោឋ ន 
និងឯរតទស  

- ារងរញ្ា ើត ម្ ឹះេរស់រុរគលិរប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងនែរូដែលប្តូ្វទទួលរនាុរ
លរ់តៅកាេោិល័យរណាត ល/ាម្រណាត ស្ថខានើមួ្យៗ ភ្នា រ់ជាមួ្យឯរស្ថេថត្
ចម្លងតោយមានប្ាប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ារ់េងនែរូេមួ្មាន៖ អត្តសញ្ញញ ណរណណ 
ប្រវត្តិេូរសតងខរ រិចចសនាកាេងាេ និងវញិ្ញញ រនរប្ត្វរគរណតុ ឹះរណាត លមូ្លោឋ ន 
និងឯរតទស។ 

 

៦៧- ប្រសិនតរើធនាគាេតប្ជើសតេ ើសcorporate agent model,តត្ើរុរគលិរធនាគាេដែលជាអនរ
លរ់ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងតនាឹះ អាចលរ់ផលិត្ផលេរស់ធនាគាេបានដែេឬតទ?  

ចតម្លើយ៖  អាចលរ់បាន។ 
 

៦៨- សប្មារ់រុរគលិរធនាគាេដែលបានចូលេមួ្វរគរណុ្ឹះរណ្ាល basic and special ជាម្ួយ
ប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងនែរូមួ្យតហើយ ថាតត្ើត្ប្មូ្វឲ្យគាត់្ប្តូ្វដត្ចូលេមួ្ជាមួ្យនែរូតផេងតទៀត្ដែេ
តទ? 

ចតម្លើយ៖ រុរគលិរតនាឹះប្តូ្វចូលេមួ្ដត្វរគរណតុ ឹះរណាត លឯរតទស រ៉ាុតណាណ ឹះជាមួ្យនែរូ
តផេង តោយផលិត្ផលខុ្សគាន ។ 

៦៩- After granting approval from NBC, a bancassurance business packs has 
been submitted to IRC, with “a minor error on its pack”, however it has been 
formally (issued letter) reject this pack and to resubmit without stating any error 
that BFI should have done to correct on its letter itself. 

ចតម្លើយ៖  Applicant has to double check his/her application with IRC’s 
requirement checklist before submitting proposal. 
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៧០- Could you provide the justification behind on how IRC would support or 
fasten the Bancassurance Business process by rejection the submission rather 
than communicate with owner to fulfill the missing part? 

ចតម្លើយ៖ Applicants must be professional and comply with IRC’s checklist. 

៧១- តត្ើតរ៊េងកាសួតេនមានរាំណត់្វស័ិយតៅរនុងកាេធានារ៉ា រ់េងដែេ ឬ តទ? រេណើ ជាធនាគាេ
ដែលតផ្្ទត្តលើវស័ិយរសិរម្ម តត្ើមាន request form សប្មារក់ាល យជាភ្នន រ់ងាេេរស់ តរ៊េងកាសួតេ
នតោយដែរ ឬ ដត្ម្យួ? 

ចតម្លើយ៖ ពុាំមានតទ។ បានទទួលអាជាា រណណភ្នន រ់ងាេធានារ៉ារ់េង ធនាគាេអាចលរ់
ផលិត្ផលធានារ៉ា រ់េងទាំងអស់េរស់នែរូមិ្នចាំត ឹះតលើវស័ិយណាមួ្យតទ។ 

៧២- តត្ើតយើងប្តូ្វោរ់ រយតសនើសុាំមុ្នតៅធនាគាេជាតិ្ ឬតៅនិយត័្រេធានារ៉ា រ់េងមុ្ន 
ប្រសិនតរើធនាគាេតប្ជើសតេ ើសម្៉ាូដែលដណនាាំអតិ្ថិជន?តប្ ឹះថាតៅរនុងឯរស្ថេត្ប្មូ្វេរស់
ធនាគាេជាតិ្ មានត្ប្មូ្វរិចចសនាជាមួ្យនរងប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង ខ្ណៈដែលនិយត័្រេធានា
រ៉ា រ់េង ទម្ទេប្ត្រម្តសចរតើតប្ពៀងននរិចចសនាជាមួ្យប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េង។ 

ចតម្លើយ៖ ធនាគាេប្តូ្វោរ់តសនើសុាំតៅធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាមុ្ន តោយស្ថេធនាគាេសាិត្
តៅតប្កាម្កាេប្ររ់ប្រងេរស់ធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជា។ 

៧៣- តត្ើរុរគលិរប្ររឹះស្ថា នម្ើប្រូហេិញ្ញវត្ាុដែលមាន referral Agent ត្ប្មូ្វប្តូ្វទទួលបានវរគរ
ណតុ ឹះរណាត ល fundamental ពើ IRC ឬអាចទទួរបានកាេរណតុ ឹះរណាត លពើ ប្រុម្ហ៊េុនធានា
រ៉ារ់េងជានែរូ? 

ចតម្លើយ៖ ប្តូ្វទទួលវរគរណតុ ឹះរណាត លមូ្លោឋ នពើប្រុម្ហ៊េុនធានារ៉ា រ់េងនែរូដែលសហ
កាេជាមួ្យសមារម្ធានារ៉ា រ់េងននរម្ពុជា ។ 
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៧៤- តត្ើទើប្រររាធានារ៉ា រ់េង អាចប្រចាំកាេតលើសពើ មួ្យស្ថខាធនាគាេបានដែេ ឬ តទ? តត្ើរល់
កាេផ្ទល ស់រតូេទើប្រររាធានារ៉ា រ់េង ចាំបាច់ប្តូ្វជូនែាំណរ ងតៅកាន់ និយត័្រេធានារ៉ា រ់េងដែេ ឬ 
តទ? 

ចតម្លើយ៖ ទើប្រររាធានារ៉ា រ់េងមួ្យេូរអាចប្រចាំកាេបានដត្មួ្យស្ថខាដត្រ៉ាុតណាណ ឹះ េ ើឯកាេ
ផ្ទល ស់រតូេប្តូ្វមានកាេជូនែាំណរ ងម្រIRC។ 

៧៥- In IRC checklist of Insurance Agent License, regarding item #5 - Collateral 
(ឯរស្ថេរញ្ញា រ់ចាំនួនទររប្បារ់ត្ម្កល់អាជើវរម្មាម្ចារ់ត្ប្មូ្វ), How much shall the 
collateral be? and Shall the collateral be paid before or after submission of the 
application pack?  

ចតម្លើយ៖ ឯរស្ថេរញ្ញា រ់ចាំនួនទររប្បារ់ត្ម្កល់អាជើវរម្មាម្ចារ់ត្ប្មូ្វមានចាំនួន 
១០០០០ (មួ្យមឺុ្ន)ែុលាល េអាតម្េរិ។ ទររប្បារ់តនឹះប្តូ្វរង់រនុងែាំណារ់កាលតសនើសុាំអាជាា រណណ 
ាម្េយៈែើកាអម្េរស់ ន.ធ.រ.។ 

សាំណូម្ពេ៖ 

១- សាំណូម្ពេតៅកាន់ IRC and IAC មានជាេបាយកាេណ៍លម្អិត្ពើ insurance industry ោរ់
ជាស្ថធាេណៈជាប្រចាំដខ្ ប្ត្ើមាស និងប្រចាំឆ្ន ាំ។ (មានេបាយកាេណ៍តៅរនុងតរហទាំព័េេរស់  

និយត័្រេធានារ៉ា រ់េងរម្ពុជា (www.irc.gov.kh ) 

តផេងៗ 

១-និយត័្រេធានារ៉ា រ់េងតចញអាជាា រណណដត្មួ្យរត់្រឺ អាជាា រណណភ្នន រ់ងាេធានារ៉ារ់េង 
(Insurance Agent)។ តប្កាយទទួលបានអាជាា រណណពើនិយត័្រេធានារ៉ា រ់េង មានកាេដរងដចរ
ជា Referral េ ឺcorporate agentជាសម្ត្ារិចចេរស់ប្ររឹះស្ថា នធនាគាេជាតិ្ននរម្ពុជាជាអនររាំណ
ត់្។ 

 

http://www.irc.gov.kh/


19 

 

 

សប្មារ់ព័ត៌្មានរដនាម្ សូម្ទរ់ទង៖ 

១/- តលារ សុខ្ ចន់ នាយររេោិរននហេិញ្ញវត្ាុ ននសមារម្ធនាគាេតៅរម្ពុជា ០៩២ ៦៨៣ ៣៣០ 

២/- តលារប្សើ ជា ោលើ អរគតលខាធិកាេ សមារម្ធនារ៉ា រ់េងរម្ពុជា ០៧៨ ៩២០ ៦២០ 

 
 

 


