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អគ្គនាយក អអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធរ័ 

គោរពជូន  

តំណាងសមាជិក-សមាជិកា ក្កុមក្រហូឹ្វកហឹ្វននននាយកដា្ឋ ន ទីផ្សារ អភិវឌ្ឍន៍ផ្សលិតផ្សល ការិយាល័យនីតិកមម 

ការិយាល័យលលខាធិការក្កុមហឹ ៊ុន ការិយាល័យធនធានមន៊ុសស ការិយាល័យពិធីការ និងស៊ុខ៊ុមាលភាព 

ការយិាល័យរដ្ឋបាល និងក្កុមហឹ ៊ុន លអស៊ុីលីដា្ ស៊ុីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ុ ី

 
 

កម្មវេថុ  :      សត៊ីព៊ីវគ្គហ្វ ឹកហ្វឺនកម្មករនិអោជិេថ្ម៊ីសរាប់ ម្ ខេំណែង ß ជំនួយការបអរម្ើអេិថ្ិជន អនកសំអាេ 
 

                   និងអនកអបើកបររថ្យនត  à 
                            

អោង : - សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ០៩៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៣ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការនូវ 
 

    សោលការណ៍របរិបរត ិហ្វកឹ្ហ្វឺន និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស ។ 

- អនុេសរណៈថ្នការសោគយល់ោន េតីពី កិ្ចចេហ្របរិបរតិការ និងោាំរទ សលើសេវាហ្វឹក្ហ្វនឺថ្ផទក្នុងក្មមក្រនិសោជិរ 
 ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ រវាង ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ និង សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ 
 ចុុះថ្ងៃទី១៤ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៣  និងការធ្វើវធិោ្នកម្ម ចុុះថ្ងៃទ០ី១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ។  
- សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ២៨៤៧/១៣ ចុុះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការនូវ 

ក្មមវធីិហ្វកឹ្ហ្វនឺក្មមក្រនិសោជិរងម ីរបេ់ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ ។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៤៤០/១៤ ចុុះថ្ងៃទី២៦ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការសរៀបចាំសបើក្វគគហ្វកឹ្ហ្វឺនក្មមក្រ

និសោជិរងម ី។ 
           

សេចក្តីដូចានជរាបជូនក្នុងក្មមវរថុ និងសោងខាងសលើ សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ នឹងសរៀបចាំសបើក្វគគហ្វកឹ្ហ្វឺន

ក្មមក្រនិសោជិរងម ី ខដលនឹងរបរពឹរតសៅចាបពី់ថ្ថ្ៃទ៊ី០៥ ដល់ថ្ថ្ៃទ៊ី១១ ណខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៤ សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ 

( ជាន់ទ៊ី៣ បនទប់រាសាទរពះខ័ន ) ខដលានទីតាំងេថិរសៅ អោរសលខ៥០ ផលូ វសលខ៥១៦ ខក្ង៣៣៥ ភូម៦ិ េង្កា របឹ់ងក្ក្១់ 
ខណឌ ទួលសោក្  រាជធានីភនាំសពញ ។ 

 

               សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ េូមអស ជ្ ើញេាជិក្-េាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វឺន ថ្ននាយក្ដាា ន ទីផារ អភវិឌ្ឍន៍ - 
ផលិរផល ការោិល័យនីរិក្មម  ការោិល័យសលខាធិការរកុ្មហ្ ុន  ការោិល័យធនធានមនុេស  ការោិល័យ ពិធីការ  និង 
េុខុាលភាព  ការោិល័យរដាាល   និងរកុ្មហ្ ុន  សអេីុលីដា  េីុឃយរួធីឹ  ភអិីលេីុ    សដើមបចូីលរមួ ដឹក្នាាំសមសរៀនតមក្មមវធីិ
ដូចានជូនភាជ បម់ក្ជាមយួ ។ 

 

                



 

                   អារេ័យសហ្រុសនុះ េូមរាំណាងេាជិក្-េាជិការកុ្មរគូហ្វកឹ្ហ្វឺនថ្ននាយក្ដាា ន ការោិល័យ និងរកុ្មហ្ ុនខាងសលើ
សមតត ចារខ់ចងឲ្យរកុ្មរគូហ្វកឹ្ហ្វឺន  សរៀបចាំឯក្សារសមសរៀនសផញើមក្ខផនក្ហ្វកឹ្ហ្វនឺខាងក្នុង  សដើមបសីរៀបចាំងរចមលង ឯក្សារឲ្យានទាន់
សពល ។ 

 

               សដាយក្តសីោរពរាបអ់ានដស៏សាម ុះេម័រគអាំពីខញុ ាំ ។ 
  

   
 

This is an electronic letter sent by Sovanne Tourt 

 

ភនាំសពញ,  ថ្ងៃទី២៧  ខខេីហា  ឆ្ន ាំ២០១៤
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិោល័យសិកា និងកិច្ចកានិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជូនភ្ជា ប់មកជាមួយ  : 

- កាលវភិាគហឹឹវកហឹឺវន 

ចមលងជូន  : 

- ទីប្រឹកាធេសីុលីដា ធប្េននីង ធសន្រ័ 
- នាយិកាប្រេិរេតិទីផ្សារ 
- នាយកប្រេិរេតិេភវិឌ្ឍនផ៍្សលិេផ្សល 

- នាយិកាការយិាល័យទាំនាកទ់ាំនងេេិងិជន 
 

ß ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាព័ត៌មាន  à 

- ឯកោរ - កាលរបវេតិ 

 


