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អគ្គនាយក  អអស ៊ីល៊ីដា  អរេនន៊ីង  អសនធ័រ 

គោរពជូន 

េំណាងសមាជកិ-សមាជិការកុមរគូ្ហ្វឹកហ្វឺននន នាយកដាា នហ្ិរញ្ញវេថុ នាយកដាា នអភិវឌ្ឍន៍ផលិេផល 

និងការិយាល័យធនធានមន សស  

 
 

 

កមមវេថុ : វគ្គហ្វឹកហ្វឺនការងារដំបូងសរមាប់កមមករនិអយាជេិដដលរេវូបានដអំ ើងថ្នា ក់អៅជា  របធានភ្នា ក់ងារ     

  រេួេពនិិេយអផទៀងផ្ទទ េ់គ្ណន៊ីសាខា ធនាគារ អអស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីអិលស ៊ី សាខាអេេត និងសាខារសុកករមិេ  

   " ក " ( 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 និងការធ្វើវធិោ្នកមម ចុុះថ្ងៃទ០ី១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ។   
- សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ២៥៩/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០៣ ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការនូវ 
កមមវ ិ្ ីហ្វឹកហ្វឺនការងារដាំបូង សរាប់កមមករនិធោជិត ខដលរតូវបានដាំធ ើងថ្នន ក់និង/ឬ ផ្លល ស់បតូរមុែតាំខែង 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 ២៣៧៨/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៨ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វឺនការងារដាំបូង 

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

      
របតាមក្មមវរថ ុ និងសោងខាងសលើ សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ នឹងមានសរៀបចាំសបើក្វគគហ្វឹក្ហ្វឺនការងារដាំបូង        

( In-Class Training ) េរមាបក់្មមក្រនិសោជិរខដលររូវានដាំស ើងថ្នន ក្ជ់ា របធានភ្នន ក់ងាររតួតពិនិតយធផទៀងផ្លទ ត់គែនោីខា 
ធនាោរ សអេីុលីដា ភីអិលេីុ សាខាសខរត និងសាខារេុក្ក្រមរិ " ក្ " ដូចមានរាយនាមខាងសរកាម ៖  

 
 
 



 
 

១- អោក នប៉ៃ ពិស៊ីរដា របធានភ្នន ក្ង់ារររួរពិនិរយសផទៀងផ្លទ រគ់ណនី សាខាសខរតក្ណ្តត ល 

២- អាករស៊ី ដសន ចាន់ន៊ី របធានភ្នន ក្ង់ារររួរពិនិរយសផទៀងផ្លទ រគ់ណនី សាខាសខរតក្ាំពងេ់ព ឺ

៣- កញ្ញញ  ភុន ភារ ី របធានភ្នន ក្ង់ារររួរពិនិរយសផទៀងផ្លទ រគ់ណនី សាខារេកុ្គងពិេី-ឃុាំេនាំរក្សពើ 
 

ចបពី់នងៃទ៊ី១៥ ដល់នងៃទ៊ី១៨ ដេកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៤ សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ ជាន់ទ៊ី២ បនទប់របាសាទបាយ័ន ។ 
 

អារេ័យសហ្រុសនុះ  េូមរាំណ្តងេមាជិក្-េមាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វនឺ  សមតាត ចរខ់ចងបណត ល់ការហ្វឹក្ហ្វនឺដល់ក្មមក្រ- 
និសោជិរខដលមានមុខរាំខណងដូចានសរៀបរាបខ់ាងសលើតាមកាលបរសិចេទ និងទីក្ខនលងដូចានជរមាបជូន ។ 

 

េូមរាំណ្តងេមាជិក្-េមាជិការកុ្មរគូហ្វឹក្ហ្វឺន ទទួលនូវការសោរពរាបអ់ានដស៏សាម ុះេម័រគអាំពីខ្ុ ាំ ។ 
  

   
 

 

        

 
        

This is an electronic letter sent by Sovanne Tourt 

  ជូនភ្ជ ាប់មកជាមួយ  

- កាលវភិ្នគវគគហ្វឹក្ហ្វឺន   
  ចមលងជូន

- នាយិការបតិបតតិហ្ិរញ្ញ វតថុ 
- នាយករបតិបតតិេភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល 
 

        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន "

- នាយក្ ធនាោរ សអេីុលីដា ោខាធែតតកណ្តត ល, ោខាធែតតកាំពងស់ពឺ   
និងោខារសុកគងពិសី-ឃុាំសនាំ រកធពើ 

 

        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន នងិចាតប់ញ្ជូន "

- ឯក្សារ-កាលបបវរតិ
 

 

 

ភនាំសពញ,  ថ្ងៃទី០៥  ខខក្ញ្ញា   ឆ្ន ាំ២០១៤
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិយាល័យសិកា និងកិច្ចការនិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


