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លេខ : អត្រស   ២០០១   /១៤ 
អគ្គនាយក  អអស ៊ីល៊ីដា  អរេនន៊ីង  អសនធ័រ 

គោរពជូន 

េំណាងសមាជិក សមាជិការកុមរគូ្ហ្វឹកហ្វឺននន នាយកដាា នហ្ិរញ្ញវេថ ុររេិរេតិការ ឥណទាន ទ៊ីផ្សារ 

ហ្ិរញ្ញរបទានពាណិជជកមម អភិវឌ្ឍន៍ផ្សលិេផ្សល ការិយាល័យធនធានមន សស រដ្ឋបាល នីតិកម្ម  

អភិវឌ្ឍន៍សវនកម្មផ្ទៃកនុង និងប្រតិរតតិ  
 
 

 

កមមវេថុ : ការកកសរមួលកាលវិភាគ្វគ្គហ្វឹកហ្វឺនការងារដំរូងសរមារ់កមមករនិអយាជេិកដលរេវូបានដំអ ើង  

           ថ្នា ក់អៅជា ជំនួយការនាយក-នាយិកាសាខា ធនាគារ អអស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីអិលស ៊ី សាខារាជធាន៊ី-អេេត និង  

                 សាខារកុង ( In-Class Training ) 

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

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

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២១៤០/១៤ ចុុះថ្ងៃទី២៣ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២២៦០/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០៥ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២០៤៥/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៥១៩/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 

ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 
  - ររមូវការចាំាច ់សដើមបឲី្យក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវានដាំស ើងថ្នន ក្ ់ឬផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណងទទួលាននូវចាំសណុះ-  
                       ដឹង ជាំនាញ រេបតាមមុខរាំខណង ។  
 
 
 



            

របតាមក្មមវរថ ុនិងសោងខាងសលើ សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ េូមសធវើខក្េរមួលកាលវភិាគវគគហ្វឹក្ហ្វឺនការងារដាំបូង 
( In-Class Training ) េរាបក់្មមក្រនិសោជិរខដលររូវានដាំស ើងថ្នន ក្ជ់ា ជាំនួយការនាយក្-នាយិកាោខា ធនាោរ សអេីុ- 
លីដា ភីអិលេីុ សាខារាជធានី-សខរត  និងោខារកុ្ង  ដូចានរាយនាមខាងសរកាម ៖  

 

១- អោក ឆន សុខល ី  ជាំនួយការនាយក      សាខាសខរតររនគិរ ី

២- អោក គឹម្ វុធ  ជាំនួយការនាយក      សាខាសុធារស ( ផារេុីេន ) 

៣- អោក ពប្រឿង រិទ្ធ ី  ជាំនួយការនាយក      សាខាសុធារស ( ផារេុីេន ) 

៤- អោក ស ុ៊ុំ សុវណ្ណា   ជាំនួយការនាយក      សាខាធែតតថ្ប៉ៃលិន 

៥- អោក ហម្ កុកថា  ជាំនួយការនាយិកា      សាខាម្រកុងផារធលើ 
 

 

ចបពី់នងៃទ៊ី០៨ ដល់នងៃទ៊ី១២ កេកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៤  សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ ជាន់ទ៊ី២ រនទរ់របាសាទរន្ទៃ យកត ី ។ 
 

 រញ្ជជ ក់ : សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ េូមសាឃភាពសលើលិខិរសលខ : អររេ ១៩៩៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០៤ ខខក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤  
                  េតី ពីវគគហ្វឹក្ហ្វឺនការងារដាំបូងេរាបក់្មមក្រនិសោជិរខដលររូវានដាំស ើងថ្នន ក្ស់ៅជា ជាំនួយការនាយក្សាខា ធនាោរ  
                  សអេីុលីដា ភីអិលេីុ សាខារាជធានី និងសាខាសខរត ( In-Class Training ) ។ 

 

អារេ័យសហ្រុសនុះ េូមរាំណាងេាជិក្-េាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វឺន សមតាត ចរខ់ចងបណត ល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺដល់ក្មមក្រ- 
និសោជិរខដលានមុខរាំខណងដូចានសរៀបរាបខ់ាងសលើតាមកាលបរសិចេទ និងទីក្ខនលងដូចានជរាបជូន ។ 

 

េូមរាំណាងេាជិក្-េាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វឺន ទទួលនូវការសោរពរាបអ់ានដស៏សាម ុះេម័រគអាំពីខ្ុ ាំ ។ 
  

   

 

 
       
This is an electronic letter sent by Sovanne Tourt 

  ជូនភ្ជ ាប់មកជាមួយ  

- កាលវភិាគវគគហ្វឹក្ហ្វឺន   
  ចមលងជូន

-  េនុម្របធាននាយកម្របតិបតតិ និងជាគែៈម្របធាននាយកម្របតិបតតិេភបិាលកិចច 
-  នាយក្-នាយិការបរិបរតិហ្ិរញ្ា វរថុ, ទីផារ, របរិបរតិការ, ឥណទាន, អភវិឌ្ឍនផ៍លិរផល  
   និងហ្ិរញ្ាបបទានពាណិជជក្មម 
-  ជាំនួយការនាយិកាការោិល័យធនធានមនុេស 
 

        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន "

- នាយក្-នាយិកា ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ សាខាសខរតររនគិរ,ី សាខាេុធារេ ( ផារអីុអន ) 
    សាខារកុ្ងផារសលើ  និងសាខាសខរតថ្ប៉ៃលិន 
 

        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន នងិចាតប់ញ្ជូន "

- ឯក្សារ-កាលបបវរតិ
 

 

 

ភនាំសពញ,  ថ្ងៃទី០៥  ខខក្ញ្ញា   ឆ្ន ាំ២០១៤
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិយាល័យសិកា និងកិច្ចការនិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


