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អគ្គនាយក អអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ 

គោរពជូន  

     -   េំណាងសមាជិក-សមាជិការកុមរគូ្ហ្វឹកហ្វឺន នននាយដាា ន ទ៊ីផ្សារ ឥណទាន អភិវឌ្ឍន៍ផ្សលិេផ្សល 

          ររេិរេតិការ ហ្ិរញ្ញរបទានពាណិជជកមម ហិរញ្ញវត្ថ ុការិយាល័យធនធានមន សស ការិយាល័យវិវាទ  
 

         ការិយាល័យន៊ីេិកមម ការិយាល័យអលខាធិការរកុមហ្  ន ការិយាល័យររេិរេត ិការិយាល័យរដ្ាបាល  

        ការិយាល័យលទ្ធកម្ម ការិយាល័យពធិ៊ីការ   និងរកុមហ្  នអអស ៊ីល៊ីដា  ស ៊ីឃ្យួរធឹ៊ី  ភ៊ីអិលស ៊ី    

      -   នាយិកា  ធនាគារ  អអស ៊ីល៊ីដា  ភ៊ីអិលស ៊ី សាខាទួលអគាក 
 

 
 

កមមវេថុ  :      សត៊ីព៊ីវគ្គហ្វ ឹកហ្វឺនកមមករនិអយាជិេថ្ម៊ីសរមារ់  ម ខេំណណង ß រ គ្គលិកណផ្សែកអភិបាលរដ្ាបាលការងារ 

                        ជំនួយការរដ្ាបាល  គ្ណអនយយករ ជំនួយការគ្ណអនយយករ  និងភ្នែ ក់ងារឥណទាន à 

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

                       សោលការណ៍របរិបរត ិហ្វកឹ្ហ្វឺន និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស ។ 
 

- អនុេសរណៈថ្នការសោគយល់ោន េតីពី កិ្ចចេហ្របរិបរតិការ និងការោាំរទ 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 ៣០៣៨/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការសរៀបចាំសបើក្វគគ ហ្វកឹ្ហ្វឺន  

ក្មមក្រនិសោជិរងមី  ។ 

- អីុខម៉ែល  របេ់ការោិល័យធនធានមនុេស  សៅថ្ងៃទី១៤ ខខវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
            

សេចក្តីដូចានជរាបជូនក្នុងក្មមវរថុ និងសោងខាងសលើ សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ នឹងសរៀបចាំសបើក្វគគហ្វកឹ្ហ្វឺន

ក្មមក្រនិសោជិរងម ី ខដលនឹងរបរពឹរតសៅចាបពី់នថ្ៃទ៊ី២០ ណខវិច្ឆ ិកា  ដល់នថ្ៃទ៊ី១១ ណខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៤ សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង 

អសនធ័រ ( ជាន់ទ៊ី៣ រនទរ់ របាសាទបាពួន ) ខដលានទីតាំងេថិរសៅ អោរសលខ៥០ ផលូ វសលខ៥១៦ ខក្ង៣៣៥ ភូម៦ិ 
េង្កា របឹ់ងក្ក្១់ ខណឌ ទួលសោក្  រាជធានីភនាំសពញ ។ 

 
 

 



               សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ េូមអស ជ្ ើញេាជិក្-េាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វឺន ថ្ននាយក្ដាា ន ទីផារ ឥណទាន 
អភវិឌ្ឍនផ៍លិរផល របរិបរតិការ ហ្រិ ញ្ បបទានពាណិជជក្មម ហិរញ្ញ វត្ថ ុការោិល័យធនធានមនុេស ការោិល័យវវិាទ ការោិល័យ
នីរិក្មម ការោិល័យសលខាធិការរកុ្មហ្ ុន ការោិល័យរបរិបរត ិការោិល័យរដាាល  ការោិល័យលទធក្មម  ការោិល័យពីធីការ 
រកុ្មហ្ ុន សអេីុលីដា  េីុឃយរួធីឹ   ភអិីលេីុ  និងសាខាទលួសោក្ សដើមបចូីលរមួដឹក្នាាំសមសរៀនតមក្មមវធីិដូចានជូនភ្ជជ បម់ក្ជាមយួ ។ 

 
 

               អារេ័យសហ្រុសនុះ េូមរាំណាងេាជិក្-េាជិការកុ្មរគូហ្វកឹ្ហ្វនឺថ្ននាយក្ដាា ន ការោិល័យ សាខា និងរកុ្មហ្ ុន
ខាងសលើសមតត ចារខ់ចងឲ្យរកុ្មរគូហ្វកឹ្ហ្វនឺសរៀបចាំ ឯក្សារសមសរៀនសផញើមក្ខផនក្ហ្វឹ ក្ហ្វនឺខាងក្នុង  សដើមបសីរៀបចាំងរចមលង ឯក្សារឲ្យ
ានទាន់សពល ។ 

 

               សដាយក្តសីោរពរាបអ់ានដស៏សាម ុះេម័រគអាំពីខញុ ាំ ។ 
  

 

                             
                                                                                  

                                                                                     
This is an electronic letter sent by Sovanne Tourt 

 

ភនាំសពញ,  ថ្ងៃទី១៤  ខខវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១៤
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិយាល័យសិកា និងកិច្ចការនិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជូនភ្ជា ប់មកជាមួយ  : 

- កាលវភិាគហឹវកហឺវន 

ចមលងជូន  : 

- ទីប្រឹកាធអសីុលីដា ធប្ត្ននីង ធសន្រ័ 
- នាយិកាប្រត្ិរត្តិទីផ្សារ 
- នាយិកាប្រត្ិរត្តិហិរញ្ញ វត្ថុ 
- នាយកប្រត្ិរត្តិឥណទាន 

- នាយកប្រត្ិរត្តិអភវិឌ្ឍនផ៍្សលិត្ផ្សល 

- នាយកប្រត្ិរត្តិប្រត្ិរត្តិការ 
- នាយកប្រត្ិរត្តិហិរញ្ញ របទានពាណិជ្ជកម្ម 
- នាយិកាការយិាល័យទាំនាកទ់ាំនងអត្ិងិជ្ន 

- នាយិកាការយិាល័យប្គរប់្គងរណ័ណ ធអឡិចប្ត្ូនិក 
 

ß ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាព័ត៌មាន  à 

- ឯកោរ - កាលរបវត្តិ 

 
































