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អគ្គនាយក  អអស ៊ីល៊ីដា  អរេនន៊ីង  អសនធ័រ 

គោរពជូន 

នាយក នាយិកា ធនាគារ អអស ៊ីល៊ីដា ភីអិលស ី សាខាអេេតបាេ់ដំបង, សាខាអេេតអោធិ៍សាេ,់ សាខាអេេតកំពង់សព,ឺ 

សាខារសុកអសាោ ង-ឃ ំកំពង់ចនិេបងូ, សាខាផ្សារអដើមថ្កូវ, សាខាមានជ័យ, សាខារកុងភ្នំអពញ, សាខាអេេតសោឹងត្រេង, 

សាខាអេេតរេនគិ្រ,ី សាខារសុកបាទ៊ី-ឃ ំរេោងំសាប, សាខារសុកឈកូ-ឃ ំសេវពង, សាខារសុកអមមេ-់ឃ ំអមមេ,់ 

សាខារសុកបអវល-ឃ ំបអវល, សាខារកុងបាេ់ដំបង, សាខាអេេតកំពង់ឆ្ន ងំ, សាខារសុកអរូងំឳ-ឃ ំអំពលិតាពក, 

សាខាអោមអៅ, សាខារសុកសូរទនិគ្ម-ឃ ំដំត្ដក, សាខាអេេតតាត្កវ, សាខាទ៊ី១ឫសស៊ីត្កវ, សាខាអេេតកំពង់ធ,ំ 

សាខាដូនអពញ, សាខាអេេតអកាោះក ង, សាខាអេេតរកអចោះ, សាខាត្រពកអនន , សាខាផ្សលូវអ ៉ៅ អសទ ង ( ផ្សារអដើមគ្រ ),  

សាខាអេេតរពោះស៊ីហន , សាខាអេេតកំពេ-ត្កប, សាខាអេេតសាវ យអរៀង, សាខាបឹងរេត្បក, សាខាអេេតអសៀមរប, 

សាខារសុកឧដ ងគ-ឃ ំវងំោស់, សាខារសុកបាកាន-ឃ ំរេោងំជង, សាខាអេេតកណ្តត ល, សាខាអេេតកំពង់ោម,  

សាខារសុកកណ្តត លសោឹង-ឃ ំអនលង់រអមៀេ, សាខារសុកគ្ងពិស៊ី-ឃ ំសនំរកអពើ, សាខារសុកបារយណ-៍ឃ ំបលល័ងគ, 

សាខាអេេតេបូងឃំុ្, សាខាអេេតព្រពត្វង, សាខាអេេតអោធិ៍ចិនេ ង, សាខារសុកម េកំពលូ-ឃ ំត្រពកអញ្ចញ, 

សាខាអេេតមណឌ លគិ្រ,ី សាខារកុងអសៀមរប និងសាខារសុករេនមណឌ ល-ឃ ំអតត    

 

កម្វេថុ : វគ្គបំោក់បំប៉ៅន សត៊ីព៊ីការពរងឹងសមេថភាពកនុងការអដាោះរសាយបំណ ល  

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 ។ 

- ខផនការហ្វកឹ្ហ្វនឺរបេ់នាយក្ដាា នឥណទានឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៧៣១/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០៩ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការសរៀបចាំសបើក្វគគបាំពាក្ប់ាំបន៉  

                           េតីពីការពរងឹងេមរថភាពក្នុងការសដាុះរាយបាំណុល ។   
                             

របតាមក្មមវរថ ុ និងសោងខាងសលើ សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ នឹងមានសរៀបចាំសបើក្វគគបាំពាក្ប់ាំបន៉ េតីពីការពរងឹង 
េមរថភាពក្នងុការសដាុះរាយបាំណុល ដល់ភាន ក្់ងារសដាុះរាយបាំណុល ខែលនឹងរបរពឹរតសៅចាបពី់ព្ថ្ៃទ៊ី២៧ ដល់ព្ថ្ៃទ៊ី២៨ ត្េេ លា 

ឆ្ន ២ំ០១៤ សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ ជាន់ទ៊ី៣ បនោប់របាសាទអងគរវេត ។  
 

 

អារេ័យសហ្រុសនុះ េូមសោក្នាយក្-នាយិកា សមតាត ចារប់ញ្ជូ នក្មមក្រនិសោជិរខែលមានមុខរាំខណងែូចខាងសលើឲ្យចូល 
រមួក្នុងវគគបាំពាក្ប់ាំបន៉តាមកាលបរសិចឆទ និងទីក្ខនលងែូចានជរមាបជូន ។  

 
 



េូមសោក្នាយក្-នាយិកា ទទួលនូវការសោរពរាបអ់ានែស៏ាម ុះេ័មរគអាំពីខ្ុ ាំ ។   
 

 

   

 
This is an electronic letter sent by Sovanne Tourt 

ជូនភ្ជ ាប់មកជាមួយ 

កាលវភិាគវគគបាំពាក្ប់ាំបន៉ 
បញ្ជ ីស ម្ ុះាខា 
ចមលងជូន 
នាយក្របរិបរតិឥណទាន 
ទីរបឹក្ា សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ 
នាយិកាការោិល័យវវិាទ 
នាយក្រគបក់ារោិល័យេវនក្មម 
ជាំនយួការនាយិកាការោិល័យធនធានមនុេស 

ß ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន à

ឯក្ារ-កាលបបវរតិ
 

 

ភនាំសពញ, ថ្ងៃទី១៤ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិោល័យសិកា និងកិចចការនិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 










