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អគ្គនាយក  អអស ៊ីល៊ីដា  អរេនន៊ីង  អសនធ័រ 

គោរពជូន 

េំណាងសមាជិក សមាជិការកុមរគូ្ហ្វឹកហ្វឺននន នាយកដាា នររេិរេតិការ នាយកដាា នរេនាភិបាល 

នាយកដាា នអភិវឌ្ឍន៍ផលិេផល ការិយាល័យធនធានមន សស និងការិយាល័យររេិរេត ិ

 
 

 

កមមវេថុ : វគ្គហ្វឹកហ្វឺនការងារដំរូងសរមារ់កមមករនិអយាជេិដដលរេវូបានដំអ ើងថ្នា ក់អៅជា ររធាន-អន ររធាន  

                អរឡាធិការសាខា ធនាគារ អអស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីអិលស ៊ី សាខារាជធាន៊ី និងសាខារសុកករមិេ " ក "   

  ( In-Class Training ) 

អយាង : - សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ០៩៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៣ ខខមក្រា ឆ្ៅ ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការ 
   នូវសោលការណ៍របរិបរត ិហ្វកឹ្ហ្វឺន និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស ។ 

- អនុេសរណៈថ្នការសោគយល់ោៅ េតីពី កិ្ចចេហ្របរិបរតិការ និងោាំរទ សលើសេវាហ្វឹក្ហ្វនឺថ្ផៃក្ៅុងក្មមក្រនិសោជិរ 
 ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ រវាង ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ និង សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ 
 ចុុះថ្ងៃទី១៤ ខខមក្រា ឆ្ៅ ាំ២០១៣ និងការធ្វើវធិោ្នកម្ម ចុុះថ្ងៃទ០ី១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ។   
- សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ០៨៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៣ ខខម្ករា ឆ្ៅ ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការនូវ 
កម្មវ ិ្ ីហ្វឹកហ្វឺនការងារដាំបងូ សម្រាប់កម្មករនិធោជិត ខដលម្រតូវបានដាំធ ើងថ្នន ក់និង / ឬផ្លា ស់បតូរម្ុែតាំខែង ធៅ 
លាំដាប់ោខា ្នាគារ ធេសីុលីដា ភេីិលសីុ ។ 

- សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ១៨៨០/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្ៅ ាំ២០១៤ េតីពីការបខនែមសមសរៀន " ផលិរ- 
ផល និងសេវាក្មម " ធៅកនុងកម្មវ ិ្ ីហ្វឹកហ្វឺនការងារដាំបូង សម្រាប់កម្មករនិធោជិតខដលម្រតូវបានដាំធ ើងថ្នន ក់និង / 
ឬ ផ្លា ស់បតូរម្ុែតាំខែង ធៅលាំដាប់ោខា ្នាគារ ធេសីុលីដា ភេីិលសីុ ។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ១៩៧២/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០២ ខខកកកដា ឆ្ៅ ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនការងារដាំបូង
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នៅ ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២០៤៩/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៥ ខខកកកដា ឆ្ៅ ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនការងារដាំបូង
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នៅ ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២២៣២/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០១ ខខសីហា ឆ្ៅ ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនការងារដាំបូង
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នៅ ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៣០០/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០៨ ខខសីហា ឆ្ៅ ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនការងារដាំបូង
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នៅ ក្ ់។ 

  - ររមូវការចាំាច ់សដើមំឲី្យក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវានដាំស ើងថ្នៅ ក្ ់ឬផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណងទទួលាននូវចាំសណុះ-  
                       ដឹង ជាំនាញ រេបតាមមុខរាំខណង ។ 

            
 



 

របតាមក្មមវរែ ុ និងសោងខាងសលើ សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ នឹងមានសរៀបចាំសបើក្វគគហ្វឹក្ហ្វឺនការងារដាំបូង         
( In-Class Training ) េរមាបក់្មមក្រនិសោជិរខដលររូវានដាំស ើងថ្នៅ ក្ជ់ា របធាន-េនុម្របធានធបឡា្ិការោខា ធនាោរ សអេីុ- 
លីដា ភីអិលេីុ សាខារាជធានី និងោខាម្រសុកកម្រម្ិត " ក្ " ដូចមានរាយនាមខាងសរកាម ៖  

 

១- អោក យ៊ី ស ធា   ម្របធានធបឡា្ិការ  សាខារេុក្រេីេនោរ-ឃុាំខរពក្សោធិ៍ 

២- អោក អោន វណ្ណន៊ី   ម្របធានធបឡា្ិការ  សាខារេកុ្ងមពកួ្-ឃុាំងមពកួ្ 

៣- អាករស៊ី ហុង ថាវី   អនុម្របធានធបឡា្ិការ សាខាខម្រែកធនន  

៤- អាករស៊ី ស ខ ថ្នវ ី   អនុម្របធានធបឡា្ិការ សាខាានជ័យ 

៥- កញ្ញា  ោង ស វណ្ណដា  អនុម្របធានធបឡា្កិារ សាខាវាិនចតុម្ុែ 

៦- អាករស៊ី គឹ្ម ស ៊ីណា   អនុម្របធានធបឡា្ិការ សាខាដូនធែញ 
 

 

ចបពី់នងៃទ៊ី២៥  ដល់នងៃទ៊ី២៩  ដខសីហា  ឆ្ា ២ំ០១៤ សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ ជាន់ទ៊ី២ រនទរ់របាសាទក្រវ៉ា ន់  ។ 
 

[អារេ័យសហ្រុសនុះ េូមរាំណាងេមាជិក្-េមាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វឺន សមតាត ចរខ់ចងបណត ល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនដល់ក្មមក្រ- 
និសោជិរខដលមានមុខរាំខណងដូចានសរៀបរាបខ់ាងសលើតាមកាលបរសិចេទ និងទីក្ខនលងដូចានជរមាបជូន ។ 

 

េូមរាំណាងេមាជិក្-េមាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វឺន ទទួលនូវការសោរពរាបអ់ានដស៏សាម ុះេម័រគអាំពីខ្ុ ាំ ។ 
  

   

 
  

        

        
         

This is an electronic letter sent by Sovanne Tourt 
  ជូនភ្ជ ាប់មកជាមួយ  

- កាលវភិាគវគគហ្វឹក្ហ្វឺន   
  ចមលងជូន

-  នាយក្ម្របតិបតតិម្របតិបតតិការ 
-  នាយក្ម្របតិបតតិអភវិឌ្ឍនផ៍លិរផល 
 

        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន " 

-  នាយក្-នាយិកា ធនាោរ សអេីុលីដា ោខាខម្រែកធនន , សាខាមានជយ័,  
   សាខាវមិានចរុមុខ, សាខាដូនសពញ, សាខារេុក្រេីេនោរ-ឃុាំខរពក្សោធិ៍  
   និងសាខាសខរតបនាៃ យមានជយ័ 
 

        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន នងិចាតប់ញ្ជូន "

- ឯក្សារ-កាលបំវរតិ
 

 

 

ភៅាំសពញ,  ថ្ងៃទី២០  ខខេីហា  ឆ្ៅ ាំ២០១៤
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិយាល័យសិកា និងកិច្ចការនិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


