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ការយិាលយ័កណ្តា ល 

អគារលេខ៥០ ផលូវលេខ៥១៦ កែង៣៣៥ ភូមិ៦ សង្កា ត់បឹងែែ់១ ខណ្ឌ ទួេលគាែ រាជធានីភនំលពញ  ព្ពះរាជាណាចព្ែែមពុជា   
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លេខ : អត្រស   ២១៤៨   /១៤ 
 

អគ្គនាយក  អអស ៊ីល៊ីដា  អរេនន៊ីង  អសនធ័រ 

គោរពជូន 

េំណាងសមាជិក សមាជិការកុមរគូ្ហ្វឹកហ្វឺននន នាយកដាា នអភិវឌ្ឍន៍ផលិេផល  

ការិយាល័យធនធានមន សស ប្រតិរតតិ សវនកម្មគោលការណ៍ និងរបាយការណ៍ សវនកម្មហិរញ្ញវតថុ  

សវនកម្មប្បាក់រគញ្ញើ និងគទេរប្បាក ់អភិវឌ្ឍន៍សវនកម្មផ្ទេកនុង សវនកម្មឥណទាន នីតិកម្ម វិវាទ 

និងសវនកម្មប្រព័នធព័ត៌មាន វិទា  

 
 

 

កមមវេថុ : វគ្គហ្វឹកហ្វឺនការងារដំបូងសរមាប់កមមករនិអយាជេិដដលរេវូបានដំអ ើងថ្នា ក់អៅជា របធានសវនករផ្ទេកនុង  

                 សាខា ធនាគារ អអស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីអិលស ៊ី សាខាអេេត និងរសុកករមិេ " ក " ( In-class Training )  

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

- អនុេសរណៈថ្នការសោគយល់ោន េតីពី កិ្ចចេហ្របរិបរតកិារ 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 សម្រាប់កមមករនិធោជិត ខដលម្រតូវបានដាំធ ើងថ្នន ក់និង / ឬផ្លា ស់បតូរមុែតាំខែង ធៅ 
លាំដាប់ោខា ្នាគារ ធេសីុលីដា ភេីិលសីុ ។ 

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

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

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២២៨៥/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៣៧៨/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៨ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់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 របធានសវនករថ្ផៃកនុងោខា ធនាោរ សអេីុលីដា ភីអិលេីុ  

ោខាធែតត និងរេុក្ក្រមរិ " ក្ " ដូចមានរាយនាមខាងសរកាម ៖  

១- អោក លឹង ចន្ថថ    ម្របធានសវនករថ្ផៃកនុង      សាខាសខរតររនគិរ ី

២- អោក  រិន ររិទធ   ម្របធានសវនករថ្ផៃកនុង      សាខាម្រសុកងមពួក-ឃុាំងមពួក 

៣- អោក អឹម្ ជីវ័ន   ម្របធានសវនករថ្ផៃកនុង      សាខារេុក្បរសេដឋ-ឃុាំសាវ យរ ាំពារ 
 

ចបពី់នងៃទ៊ី០៦ ដល់នងៃទ៊ី១០ ដេតុលា ឆ្ា ២ំ០១៤ សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ ជាន់ទ៊ី២ បនទប់របាសាទប្កវា៉ា ន់  ។ 
 

អារេ័យសហ្រុសនុះ េូមរាំណាងេមាជិក្-េមាជិការកុ្មរគូហ្វកឹ្ហ្វឺន សមតាត ចរខ់ចងបណត ល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺដល់ក្មមក្រ- 
និសោជិរខដលមានមុខរាំខណងដូចានសរៀបរាបខ់ាងសលើតាមកាលបរសិចេទ និងទីក្ខនលងដូចានជរមាបជូន ។ 

 

េូមរាំណាងេមាជិក្-េមាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វឺន ទទួលនូវការសោរពរាបអ់ានដស៏សាម ុះេម័រគអាំពីខ្ុ ាំ ។ 
  

   

 

 

  

 

   
 

This is an electronic letter sent by Sopisey Kim 

  ជូនភ្ជ ាប់មកជាមួយ  

- កាលវភិាគវគគហ្វឹក្ហ្វឺន   
  ចមលងជូន

- នាយក្របរិបរតិអភវិឌ្ឍនផ៍លិរផល 
        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន " 

- នាយក្ ធនាោរ សអេីុលីដា ោខាធែតតរតនគិរ,ី ោខាម្រសុកងមពួក-ឃុាំងមពួក 
និងសាខារេុក្បរសេដឋ-ឃុាំសាវ យរ ាំពារ 
     " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន នងិចាតប់ញ្ជូន " 

- ឯក្សារ-កាលបបវរតិ
 

 

 

ភនាំសពញ,  ថ្ងៃទី០១  ខខរុលា  ឆ្ន ាំ២០១៤
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិយាល័យសិកា និងកិច្ចការនិសសិេសត៊ីទ៊ី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








