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អគ្គនាយក  អអស ៊ីល៊ីដា  អរេនន៊ីង  អសនធ័រ 

គោរពជូន 

េំណាងសមាជិក សមាជិការកុមរគូ្ហ្វឹកហ្វឺននន នាយកដាា នទ៊ីផ្សារ នាយកដាា នអភិវឌ្ឍន៍ផ្សលិេផ្សល 

ការិយាល័យធនធានមន សស និងការិយាល័យប្រតិរតត ិ
 
 

 

កមមវេថុ : វគ្គហ្វឹកហ្វឺនការងារដំបូងសរមាប់កមមករនិអយាជិេដដលរេវូបានដំអ ើងថ្នា ក់អៅជា របធាន-អន របធាន  

                ភ្នា ក់ងារទ៊ីផ្សារសាខា ធនាគារ អអស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីអិលស ៊ី សាខារាជធាន៊ី-អេេត និងសាខារសុកករមិេ " ក "      

  ( In-Class Training )  

អយាង : - សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ០៩៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៣ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការនូវ 
   សោលការណ៍របរិបរត ិហ្វកឹ្ហ្វឺន និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស ។ 

- អនុេសរណៈថ្នការសោគយល់ោន េតីពី កិ្ចចេហ្របរិបរតិការ និងោាំរទ សលើសេវាហ្វឹក្ហ្វនឺថ្ផៃក្នុងក្មមក្រនិសោជិរ 
 ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ រវាង ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ និង សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ 
 ចុុះថ្ងៃទី១៤ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៣ និងការធ្វើវធិោ្នកមម ចុុះថ្ងៃទ០ី១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ។   
- សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ០៨៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៣ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការនូវ 
កមមវ ិ្ ីហ្វឹកហ្វឺនការងារដាំបូង សម្រាបក់មមករនិធោជិត ខដលម្រតូវបានដាំធ ើងថ្នន ក់និង / ឬផ្លា ស់បតូរមុែតាំខែង ធៅ 
លាំដាប់ោខា ្នាគារ ធេសីុលីដា ភេីិលសីុ ។ 

- សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ១៤១៣/១៤ ចុុះថ្ងៃទី២៥ ខខមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការ 
នូវ កមមវ ិ្ ីហ្វឹកហ្វឺនការងារដាំបូង សម្រាប់កមមករនធិោជិត ខដលម្រតូវបានដាំធ ើងថ្នន ក់និង / ឬផ្លា ស់បតូរមុែតាំខែង 
ធៅោខា ្នាគារ ធេសីុលីដា ភេីិលសីុ ។ 

- សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ១៨៨០/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីការបខនែមសមសរៀន " ផលិរ- 
ផល និងសេវាក្មម " ធៅកនុងកមមវ ិ្ ីហ្វឹកហ្វឺនការងារដាំបូង សម្រាប់កមមករនិធោជតិខដលម្រតូវបានដាំធ ើងថ្នន ក់និង / 
ឬ ផ្លា ស់បតូរមុែតាំខែង ធៅលាំដាប់ោខា ្នាគារ ធេសីុលីដា ភេីិលសីុ ។ 

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

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២១៧៥/១៤ ចុុះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនការងារដាំបូង
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២១៨១/១៤ ចុុះថ្ងៃទី៣០ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនការងារដាំបូង
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

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



- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៣៧៥/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៤ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនការងារដាំបូង
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៣៧៨/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៨ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនការងារដាំបូង
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

  - ររមូវការចាំាច ់សដើមបឲី្យក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវានដាំស ើងថ្នន ក្ ់ឬផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណងទទួលាននូវចាំសណុះ-  
                       ដឹង ជាំនាញ រេបតាមមុខរាំខណង ។ 

            
របតាមក្មមវរែ ុ និងសោងខាងសលើ សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ នឹងមានសរៀបចាំសបើក្វគគហ្វឹក្ហ្វឺនការងារដាំបូង         

( In-Class Training ) េរមាបក់្មមក្រនិសោជិរខដលររូវានដាំស ើងថ្នន ក្ជ់ា របធាន-េនុម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារោខា ធនាោរ 

សអេីុលីដា ភីអិលេីុ សាខារាជធានី-ធែតត និងោខារេុក្ក្រមរិ " ក្ " ដូចមានរាយនាមខាងសរកាម ៖  

១- អោក អមៀន រសម៊ី  ម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខារេុក្ងមពកួ្-ឃុាំងមពកួ្ 

២- អោក វិ ិនវ ៊ុនន ៀងង ម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាម្រសុកគិរវីង់-ឃុាំម្រពុះបាទជាន់ជុាំ 

៣- អោក   ងរវរតនាវ  ម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាម្រសុកពាមរក៍-ឃុាំខម្រពកែាយ " ខ " 

៤- អោក ច័នទ ប  នណា  ម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាម្រសុកបធសដឋ-ឃុាំោវ យរ ាំធពរ 

៥- អាករស៊ី មាស សាអលឿន ម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាផាូវធ ៉ៅ ធសទុង ( ផារធដើមគរ ) 

៦- អាករស៊ី សួន ឡាល៊ីន  អនុម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាវាិនចតុមុែ 

៧- អោក អ ង ប  នឃ៊ីន  អនុម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាម្រសុកធោោ ង-ឃុាំកាំពង់ចិនតបងូ 

៨- អាករស៊ី វ៉ា េ បូល៊ីដា  អនុម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាធែតតមែឌ លគិរ ី

៩- អោក ង៊ីម ដារ៉ា ង  អនុម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាម្រសុកសាំធៅលូន-ឃុាំសនតិភ្នព 

១០- អោក រគុ្យ ស  យអហ្ង អនុម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាធែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

១១- អោក សំ បូរនិ  អនុម្របធានភ្នន ក់ងារទីផារ      សាខាម្រសុកកាំពង់ម្រតឡាច-ឃុាំពានី 

ចបពី់នងៃទ៊ី២៥  ដល់នងៃទ៊ី២៩  ដេ ីហា  ឆ្ា ២ំ០១៤  សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ ជាន់ទ៊ី២ បនទប់របាសាទបាយ័ន ។ 
 

[អារេ័យសហ្រុសនុះ េូមរាំណាងេមាជិក្-េមាជិការកុ្មរគូហ្វកឹ្ហ្វឺន សមតាត ចរខ់ចងបណត ល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺដល់ក្មមក្រ- 
និសោជិរខដលមានមុខរាំខណងដូចានសរៀបរាបខ់ាងសលើតាមកាលបរសិចេទ និងទីក្ខនលងដូចានជរមាបជូន ។ 

 

េូមរាំណាងេមាជិក្-េមាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វឺន ទទួលនូវការសោរពរាបអ់ានដស៏សាម ុះេម័រគអាំពីខ្ុ ាំ ។ 
  

 
This is an electronic letter sent by Sovanne Tourt 

  ជូនភ្ជ ាប់មកជាមួយ  

- កាលវភិាគវគគហ្វឹក្ហ្វឺន   
  ចមលងជូន

- នាយិការបរិបរតិទីផារ 
- នាយក្របរិបរតិអភវិឌ្ឍនផ៍លិរផល 

 

        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន " 

- នាយក្-នាយិកា ធនាោរ សអេីុលីដា សាខាធែតតបនាោ យានជយ័, សាខាវាិនចតុមុែ, 
    សាខាម្រសុកធោោ ង-ឃុាំកាំពងច់ិនតបងូ, សាខាធែតតមែឌ លគិរ,ី សាខាម្រសុកកាំពងម់្រតឡាច-ឃុាំពានី, 
សាខាម្រសុកគិរវីង-់ឃុាំម្រពុះបាទជានជុ់ាំ, សាខាម្រសុកពាមរក-៍ឃុាំខម្រពកែាយ " ខ ",   

    សាខាម្រសុកគងពិសី-ឃុាំសនាំ ម្រកធពើ, សាខាផាូវធ ៉ៅ ធសទុង ( ផារធដើមគរ ),  
សាខាម្រសុកសាំធៅលូន-ឃុាំសនតិភ្នព និងសាខាធែតតកាំពងឆ់្ន ាំង  

 

        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន នងិចាតប់ញ្ជូន "

- ឯក្សារ-កាលបបវរតិ
 

 

 

ភនាំសពញ,  ថ្ងៃទី២១  ខខេីហា  ឆ្ន ាំ២០១៤
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិយាល័យសិកា និងកិចចការនិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 


