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លិខតិអញ្ជើញ ចលូរួមចំណាបអ់ារមមណ៍ញេញថ្លៃគញរោងកែលមអ ធនាគារ ស្វយ័របវតត ិ 
ធនាគារ ញអស្ ៊ីល៊ីដា ភ៊ីអលិស្ ៊ី 

ធនាគារ លអសីុេីដា ភ្អិីេសីុ  មានកិតតិយសសូមជព្មារជូនដេ់    ព្កុមហ ុនល ៉ៅោរសាង្សង្ទ់ងំ្អស់ឲ្យបានព្ជារថា ធនាគារ នឹង្លធវើោរលព្ជើស
លរ ើសព្កុមហ ុនល ៉ៅោរសាង្សង្ ់លដើមបចូីេរមួលដញថ្ថៃលេើគលព្មាង្លរៀរចំកកេមអោរយិាេ័យ ធនាគារ សវ័យព្រវតតិ កដេមានចំននួ ២៥ ោរយិាេ័យសព្មារ់
ឆ្ន ២ំ០២០ កដេមានអាសយដាា ន ដូចខាង្លព្ោម៖ 

 

១. សាខាលខតតសាវ យលរៀង្ (SVG) : ផ្ៃូវជាតិលេខ១ ភូ្មលិកៀនសំាង្ សង្កា តស់ាវ យលរៀង្ ព្កុង្សាវ យលរៀង្ លខតតសាវ យលរៀង្  
២. សាខាលខតតកណាត េ (KDL) : អគារលេខ១៥ ផ្ៃូវជាតិលេខ២ ព្កុម២ ភូ្មតិាលមៅ  សង្កា តត់ាលមៅ  ព្កុង្តាលមៅ  លខតតកណាា េ 
៣. សាខាលខតតបាតដំ់រង្ (BTB) : ផ្ៃូវលេខ៣ ភូ្មកិមៅករ សង្កា តស់ាវ យលបា៉ៅ  ព្កុង្បាតដំ់រង្ លខតតបាតដំ់រង្ 
៤. សាខាព្សកុអង្គសនួេ ឃុដំំណាកអំ់រិេ (NDA) : ភូ្មថិនេ់ទទឹង្ ឃុំដំណាកអំ់រិេ ព្សុកអង្គសនួេ លខតតកណាា េ 
៥. សាខាដូនលរញ (DPN) : អគារលេខ២៥២ មហាវថីិព្រះមុនីវង្ស សង្កា តរឹ់ង្រាងំ្ ខណ្ឌ ដូនលរញ រាជធានីភ្នលំរញ 
៦. សាខាលខតតកំរង្ស់ពឺ (KSP) : ផ្ៃូវជាតិលេខ៤ ភូ្មសំិណ្ង្ ់សង្កា តរ់ោរធំ ព្កុង្ចារមន លខតតកំរង្ស់ពឺ 
៧. សាខាផ្ារលេើ (PHL) : ផ្ទះលេខ០៣៨១ ផ្ៃូវជាតិលេខ៦ ព្កុម៨ ភូ្មធិៃកអណ្ាូ ង្ សង្កា តស់ៃព្ោម ព្កុង្លសៀមរារ លខតតលសៀមរារ 
៨. សាខាលខតតកំរត-កករ (KPT-KEP) : ផ្ៃូវឯករាជយ ភូ្ម១ិឧសភា សង្កា តកំ់រង្ក់ណាត េ ព្កុង្កំរត លខតតកំរត 
៩. សាខាលោធិ៍កសនជយ័ (តំរនល់សដាកិចចរិលសសភ្នលំរញ PSY) : អគារលេខ១៩, ២១, ២៣ និង្២៥ ផ្ៃូវធំលេខ១ ភូ្មពិ្តោងំ្គេ់  

សង្កា តក់លនាទ ក ខណ្ឌ កំរូេ រាជធានីភ្នលំរញ 
១០. សាខាលោមលៅ (CHC) : ផ្ទះលេខ១៤២,១៤៣ និង្១៤៧ ផ្ៃូវជាតិលេខ៤ ព្កុមទី៣ ភូ្មថិ្ព្រជីសាក ់សង្កា តល់ោមលៅទី៣  

ខណ្ឌ លោធិ៍កសនជយ័ រាជធានីភ្នលំរញ 
១១. សាខាព្សកុលកៀនសាវ យ-ឃុគំគីរ (KSV) : ផ្ៃូវជាតិលេខ ១ ព្កុម៥០ខនង្ទី៥ ភូ្មគិគីរ ឃុំគគីរ ព្សុកលកៀនសាវ យ លខតតកណាត េ 
១២. សាខាផ្ារលដើមថាូវ (PDT) : អគារលេខ៦០៦ ផ្ៃូវលេខ២៧១ ភូ្មសិនសកុំសេ៣ សង្កា តរឹ់ង្ទំរនទី់១ ខណ្ឌ មានជយ័  រាជធានីភ្នលំរញ 
១៣. សាខាលខតតកំរង្ឆ់្ន ងំ្ (KCG) : ភូ្មពិ្តោងំ្រី សង្កា តផ់្ារឆ្ន ងំ្ ព្កុង្កំរង្ឆ់្ន ងំ្ លខតតកំរង្ឆ់្ន ងំ្ 
១៤. សាខាទី១ឫសសកីកវ (RSK1) : អគារលេខ៤៨២ ព្កុមទី៦ ភូ្មសិាព នខពស់ សង្កា តគី់ឡូកម៉ៅព្តលេខ៦ ខណ្ឌ ឫសសកីកវរាជធានីភ្នលំរញ 
១៥. សាខាចារអំលៅ (CAP) : អគារលេខ៣៨ ផ្ៃូវជាតិលេខ១ ព្កុមទី៣ ភូ្មលិដើមអំរិេ សង្កា តច់ារអំលៅទី១ ខណ្ឌ ចារអំលៅ រាជធានីភ្នលំរញ 
១៦. សាខាព្កងុ្លសៀមរារ (SRP-KB) : ផ្ទះលេខ០៦ ផ្ៃូវជាតិលេខ៦ ព្កុមទី៧ ភូ្មសិាលាកកនសង្ សង្កា តស់ាវ យដង្គំ ព្កុង្លសៀមរារ លខតតលសៀមរារ 
១៧. សាខាលខតតតាកកវ (TKO) : ផ្ៃូវជាតិលេខ២ ភូ្មឡូិរ ីសង្កា តរ់ោកនុង្ ព្កុង្ដូនកកវ លខតតតាកកវ 
១៨. សាខាព្សកុព្តាកំក-់ឃុអំង្គតាលសាម (TRK) : ផ្ៃូវជាតិលេខ៣ ភូ្មថិ្ព្ររលំដង្ ឃុំអង្គតាលសាម ព្សុកព្តាកំក ់លខតតតាកកវ 
១៩. សាខាលខតតថ្ព្រកវង្ (PVG) :  ភូ្ម៧ិ សង្កា តកំ់រង្ល់ាវ ព្កុង្ថ្ព្រកវង្ លខតតថ្ព្រកវង្ 
២០. សាខាលខតតលោធិ៍សាត ់(PUR) : ផ្ៃូវជាតិលេខ០៥ ព្កុមទី០៤ ភូ្មសិាា នីយ ៍សង្កា តស់ាវ យអាត ់ព្កុង្លោធិ៍សាត ់លខតតលោធិ៍សាត ់
២១. សាខាព្សកុឧដុង្គ-ឃុវំងំ្ោស់ (ODG) : ផ្ៃូវជាតិលេខ៥ ភូ្មឧិដុង្គ ឃុំវងំ្ោស់ ព្សុកឧដុង្គ លខតតកំរង្ស់ពឺ 
២២. សាខាលខតតកំរង្ធំ់ (KTM)  : ផ្ៃូវជាតិលេខ៦ ព្កុមទី១ ភូ្មរិេៃ័ង្ាេិច សង្កា តដំ់រជីានខ់ាៃ  ព្កុង្សទឹង្កសន លខតតកំរង្ធំ់ 
២៣. សាខាលខតតកំរង្ោ់ម (KCM) : អគារលេខ១៨ ផ្ៃូវជាតិលេខ៧ ភូ្មទីិ៦ សង្កា តវ់េវង្ ់ព្កុង្កំរង្ោ់ម លខតតកំរង្ោ់ម 
២៤. សាខាព្កងុ្លបា៉ៅ យករ៉ៅត (PPT) : ផ្ទះលេខ០១-០៥ ព្កុមទី៩ ភូ្មបិាេិលេយយ សង្កា តល់បា៉ៅ យករ៉ៅត ព្កុង្លបា៉ៅ យករ៉ៅត លខតតរនាទ យមានជយ័ 
២៥. Outdoor Self Service 1  :  រាជធានីភ្នលំរញ 
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អាព្ស័យដូចបានជព្មារជូនខាង្លេើ ព្កុមហ ុនល ៉ៅោរសាង្សង្ទ់ងំ្អស់ កដេមានចំណារអ់ារមៅណ៍្ អាចដាកេិ់ខិតចំណារអ់ារមៅណ៍្ចូេរមួ
លដញថ្ថៃលេើគលព្មាង្កកេមអោរយិាេ័យ ធនាគារ សវ័យព្រវតតិ ររស់ធនាគារ លអសីុេីដា ភ្អិីេសីុ និង្ព្តូវភាជ រម់កជាមយួនូវតព្មូវោរឯកសារមយួចំននួដូច
ខាង្លព្ោម៖ 

១. រទរិលសាធនោ៍រង្ករកដេមានេកខណ្ៈដូច ឬព្រហាកព់្រកហេនឹង្ោរង្ករររស់គលព្មាង្ ឲ្យបានរីគលព្មាង្សព្មាររី់ឆ្ន ចុំង្លព្ោយ ។ 
២. ឯកសារផ្ៃូវចាររ់រស់ព្កុមហ ុនល ៉ៅោរ និង្កិចចសនាកដេធាៃ រល់ធវើជាមយួព្កុមហ ុនលផ្សង្លេើគលព្មាង្ព្រហាកព់្រកហេលនះ យា៉ៅ ង្តិចមយួចារ ់។ 
៣. ចំណូ្េជាមធយមព្រោឆំ្ន រំរស់ព្កុមហ ុន (លរើមាន) ។ 
 

ព្កុមហ ុនកដេមានចំណារអ់ារមៅណ៍្អាចលផ្ញើឯកសារមក ធនាគារ លអសីុេីដា ភ្អិីេសីុ ោរយិាេ័យកណាត េ កដេមានអាសយដាា ន អគារលេខ
៦១ មហាវថីិព្រះមុនីវង្ស សង្កា តព់្សះចក ខណ្ឌ ដូនលរញ រាជធានីភ្នលំរញ ឬអាចសាកសួររត័ម៌ានេំអិត តាមរយៈ ៖  
 កផ្នកេទធកមៅ ទកទ់ង្នឹង្ ឯកសារព្សរចារ ់៖ 
 ល ៅ្ ះ ឱក លសាភ្ណ័្ឌ  ទូរស័រទលេខ ០៨៧ ៧០០ ៨៤៧ / ០៧១ ៣៤៤ ៥៤៤៤ ឬ អីុកម៉ៅេ ok.sophorn@acledabank.com.kh 
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ទទេួោកយោររី់ថ្ថៃជូនដំណឹ្ង្លនះតលៅ លរៀង្រាេ់ថ្ថៃចនទ ដេ់ថ្ថៃសុព្ក ោររី់លមា៉ៅ ង្ ៨ ព្រឹក ដេ់លមា៉ៅ ង្ ៤ រលសៀេ ។ 

ោេររលិចេទឈរទ់ទេួេិខិតចំណារអ់ារមៅណ៍្ ព្តឹមថ្ថៃទី១៣ កខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ លវលាលមា៉ៅ ង្ ៤ រលសៀេ ។ 

លព្ោយរញ្ចរោ់េររលិចេទ ទទេួេិខិតចំណារអ់ារមៅណ៍្ចូេរមួោរលដញថ្ថៃគលព្មាង្ខាង្លេើ តំណាង្ធនាគារ លអសីុេីដា ភ្អិីេសីុ នឹង្ចុះផ្ទទ េ់
ដេ់ព្កុមហ ុនទងំ្អស់ កដេបានដាកោ់កយចូេរមួ លដើមបលីធវើោរវយតថ្មៃរីេកខណ្ៈសមបតតិររស់ព្កុមហ ុននីមយួៗ។ ចំលោះព្កុមហ ុនលដញថ្ថៃគលព្មាង្កដេ
មានេកខណ្ៈសមបតតិព្គរព់្គាន ់ព្តូវបានអលញ្ជ ើញឲ្យចូេរមួដាកោ់កយលដញថ្ថៃទងំ្២៥សាខា ឬ សាខាខៃះកនុង្ចំលណាម សាខាទងំ្អស់ខាង្លេើ អាព្ស័យលៅ
តាមោរវយតថ្មៃររស់គណ្ៈកមាៅ ធិោរេទធកមៅ ។ ចំលោះព្កុមហ ុនកដេមនិមានេកខណ្ៈសមបតតិព្គរព់្គាន ់ធនាគារ លអសីុេីដា ភ្អិីេសីុ នឹង្មនិអលញ្ជ ើញ
ចូេរមួកនុង្ោរលដញថ្ថៃគលព្មាង្លនះលទ ។ 

សំគាេ់៖ ចំកណ្កឯកសារចូេរមួលដញថ្ថៃ ធនាគារ មនិព្រគេ់ជូនវញិលឡើយ ។ 
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