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អគ្គនាយក  អអស ៊ីល៊ីដា  អរេនន៊ីង  អសនធ័រ 

គោរពជូន 

តណំាងសមាជិក សមាជិកាក្កុមក្រូហ្វ ឹកហ្វ ឺននន នាយកដ្ឋា នហ្ិរញ្ញប្បទានពាណិជជកមម 

នាយក នាយិកា ធនាគារ អអស ៊ីល៊ីដា ភីអិលស ី សាខាបឹងរេបបក, សាខាអោមអៅ, សាខាដូនអេញ, 
សាខារកុងអសៀមរាប, សាខាអេេតបាេ់ដំបង, សាខារកុងបាេ់ដំបង, សាខាអេេតរេះស៊ីហន , សាខាអេេតអកាះក ង, 
សាខាអេេតកំេង់សព,ឺ សាខាអេេតតាបកវ, សាខាអេេតបនាា យមានជ័យ, សាខារកុងអបា៉ោ យបប៉ោេ, សាខារកុងភ្នំអេញ, 
សាខាទួលអគាក, សាខាវិមានចេ ម េ, សាខាបរេកអនន , សាខារសុកអងគសនួល-ឃ ំបបកោន, សាខាអេេតកណ្តត ល, 
សាខាទ៊ី១ឫសស៊ីបកវ, សាខាទ៊ី២ឫសស៊ីបកវ, សាខាទ៊ី២សាឹងមានជ័យ, សាខាស ធារស (ផ្សារអ ៊ីអន),សាខាមានជ័យ, 
សាខាផ្សលូវអ ៉ោ អសទ ង (ផ្សារអដើមគ្រ) , សាខាអោធិ៍ចិនេ ង, សាខាផ្សារអដើមថ្កូវ, សាខារសុកអកាះធ-ំឃ ំបរេកថ្ម៊ី, 
សាខារសុកអកៀនសាា យ-ឃ ំគ្គ្៊ីរ, សាខារសុកម េកំេលូ-ឃ ំបរេកអញ្ចា ញ, សាខារសុកសាា ង-ឃ ំបរេកគ្យ, 
សាខារកុងផ្សារអលើ, សាខារសុកេួក-ឃ ំេកួ, សាខារសុកសូរទនិគ្ម-ឃ ំដំបដក, សាខាអេេតអសៀមរាប, 

សាខារសុកេាច់កណ្តត ល-ឃ ំបរេកតាមាក់, សាខារសុកកណ្តត លសាឹង-ឃ ំអនលង់រអមៀេ,  
សាខាអេេតកំេង់ោម, សាខាអេេតកំេេ-បកប និងសាខារសុកឧដ ងគ-ឃ ំវងំោស់  

 

កមមវេថុ : វគ្្គ្ហាឹកហាឺនសត៊ីេ៊ី អគាលការណរ៍បេិបេត ិនិងន៊ីេិវិធ៊ី ភ្េសិនាហិរញ្ញវេថ ុ 

អោង : - សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ០៩៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៣ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការ  
                            នូវ សោលការណ៍របរិបរត ិហ្វកឹ្ហ្វឺន និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស ។ 
                        - អនុេសរណៈថ្នការសោគយល់ោន េតីពី កិ្ចចេហ្របរិបរតិការ និងោាំរទ សលើសេវាហ្វឹក្ហ្វនឺថ្ផទក្នុងក្មមក្រនិសោ-   
                            ជិរ ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ រវាង ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ និង សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័  
                            ចុុះថ្ងៃទី១៤ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៣ និងការធ្វើវធិោ្នកម្ម ច ុះថ្ងៃទ០ី១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ។  
                        - លិខិរសលខ : ក្ធម ៣១០៦/១៤ ចុុះថ្ងៃទី២៥ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ ររមូវការសរៀបចាំសបើក្វគគហ្វកឹ្ហ្វឺនេតីពី  
                            សោលការណ៍របរិបរត ិនិងនីរិវធីិ ភរិេនាហ្រិញ្ញ វរថ ុ។   
                             

របតាមក្មមវរថ ុ និងសោងខាងសលើ សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ នឹងមានសរៀបចាំសបើក្វគគហ្វកឹ្ហ្វឺន េតីពីសោលការណ៍ 
របរិបរត ិ និងនីរិវធីិ ភរិេនាហ្រិញ្ញ វរថ ុដល់របធានខផនក្ឥណទានភរិេនា/រាំណាង ថ្ននាយក្ដាា នហ្ិរញ្ញបបទានពាណិជជក្មម និង 
របធានភ្ននក្់ងារឥណទានសាខា ខែលនឹងរបរពឹរតសៅសៅថ្ថ្ៃទ៊ី២៧ បេ ិ ច្ឆិិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ ជាន់ 

ទ៊ី៣ បនាប់របាសាទអងគរវេត ។ 

 

អារេ័យសហ្រុសនុះ េូមសោក្នាយក្-នាយិកា សមតាត ចារប់ញ្ជូ នក្មមក្រនិសោជិរខែលមានមុខរាំខណងែូចខាងសលើឲ្យចូល 
រមួក្នុងវគគហ្វកឹ្ហ្វឺនតាមកាលបរសិចឆទ និងទីក្ខនលងែូចានជរមាបជូនខាងសលើ ។  

 
 



 
 
េូមសោក្នាយក្-នាយិកា ទទួលនូវការសោរពរាបអ់ានែស៏សាម ុះេ័មរគអាំពីខ្ុ ាំ ។   
 

 

   
 

 

 

   
This is an electronic letter sent by Sovanne Tourt 

 

ភនាំសពញ, ថ្ងៃទី២៥ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិោល័យសិកា និងកិចាការនិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជូនភ្ជ ាប់មកជាមួយ 

កាលវភិ្នគវគគហ្វឹក្ហ្វឺន 
បញ្ជ ីស ម្ ុះនាយក្ដាា ន និងសាខា ខែលររូវចូលរមួ 
ចមលងជូន 
នាយក្របរិបរតិឥណទាន 
នាយក្របរិបរតិហ្ិរញ្ញបបទានពាណិជជក្មម 
នាយក្ការោិល័យរគបរ់គងហានិភយ័ 
នាយក្រគបក់ារោិល័យេវនក្មម 
ជាំនយួការនាយិកាការោិល័យធនធានមនុេស 

ß ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាព័តម៌ាន à

ឯក្សារ-កាលបបវរតិ
 








