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ការយិាលយ័កណ្តា ល 

អគារលេខ៥០ ផលូវលេខ៥១៦ កែង៣៣៥ ភូមិ៦ សង្កា ត់បឹងែែ់១ ខណ្ឌ ទួេលគាែ រាជធានីភនំលពញ  ព្ពះរាជាណាចព្ែែមពុជា   
#50, Corner of Street 516 and 335, Phum 6, Sangkat Beung Kak I, Khan Tuol Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. 
ទូរស័ពទTel: +855 (0) 23 999 944 / 881 790,   ទូរសារFax: +855 (0) 23 999 979 / 881 780,   ព្បអប់សំបុព្ត P.O.Box: 1149 
E-mail: info@acledatrainingcenter.com.kh,    Website: www.acledatrainingcenter.com.kh,    SWIFT Code: ACLBKHPP 

លេខ : អត្រស   ២១០៥   /១៤ 
អគ្គនាយក អអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ 

គោរពជូន  

េំណាងសមាជិក-សមាជិការកុមរគូ្ហ្វឹកហ្វឺននន នាយកដាា នអភិវឌ្ឍន៍ផលិេផល, ការិយាល័យរដ្ាបាល,  
ការិយាល័យវិសវកមម, ការិយាល័យពធិ៊ីការ និងការិយាល័យធនធានមន សស 

 
 

កមមវេថុ :        វគ្គហ្វឹកហ្វឺនការងារដ្ំបូងសរមាប់កមមករនិអយាជេិដដ្លរេវូបានដ្ំអ ើងថ្នា ក់អៅជា របធាន-អន   

របធានជំនួយការបម្រើអតិថិជនសាខា ធនាគារ មអស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីអិលស ៊ី សាខារាជធាន៊ី និង  

សាខារសុកករមិេ  " ក " ( Off-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 ច ុះថ្ងៃទ០ី១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ។  
- សេចក្តីេសរមចសលខ : អររេ ០៨៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៣ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការនូវ 
ក្មមវធីិហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង េរាបក់្មមក្រនិសោជិរ ខដលររូវានដាំស ើងថ្នន ក្ ់ និង/ឬផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង សៅ 
លាំដាបស់ាខា ធនាោរ សអេីុលីដា ភអិីលេីុ ។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៥៤០/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៥៩៤/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

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

    

របតាមក្មមវរថ ុ និងសោងខាងសលើ សអេីុលីដា សររននីង សេនធរ័ នឹងានសរៀបចាំសបើក្វគគហ្វឹក្ហ្វនឺការងារដាំបូង       
( Off-Class Training ) េរាបក់្មមក្រនិសោជិរខដលររូវានដាំស ើងថ្នន ក្ជ់ា របធាន-អនុរបធានជាំនួយការបធ្ម្ើអតិងិជនោខា 
ធនាោរ សអេីុលីដា ភីអិលេីុ សាខារាជធានី និងសាខារេុក្ក្រមរិ " ក្ "  ដូចានរាយនាមខាងសរកាម ៖  

 
 

 
 
 

១- អោក ជមឹ ស ផាន់ណា របធានជាំនួយការបសរមើអរិងិជន         សាខា្សុកែាច់កណ្តា ល-ឃ ាំខ្ែកតាមាក ់

២- អោក ស ខ ដាណែល  របធានជាំនួយការបសរមើអរិងិជន សាខា្សុកពាម្រក៍-ឃ ាំខ្ែកែាយ " ខ " 

៣- អោក អ ៊ី សារ  ន  របធានជាំនួយការបសរមើអរិងិជន សាខាទី១ឫសសខីកវ 
 



៤- អោក រ ិច ស ខយ ៉ូន  របធានជាំនួយការបសរមើអរិងិជន      សាខាទួលសោក្ 

៥- អោក ហ ក វីចិ្ា  របធានជាំនួយការបសរមើអរិងិជន      សាខារេកុ្សាងឫេស-ីឃុាំោរ 
 

សៅនាយកដាា នអភិវឌ្ឍន៍ផលិេផល ការិយាល័យរដ្ាបាល ការិយាល័យវិសវកមម ការិយាល័យធនធានមន សស និងការិយា- 

ល័យពិធ៊ីការ ចបពី់នងៃទ៊ី០១ ដ្ល់នងៃទ៊ី០៣ ដែត លា ឆ្ា ២ំ០១៤ ។ 

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

- នាយក្របរិបរតិអភវិឌ្ឍនផ៍លិរផល
      " ដ ើមបីជ្រជាបជាពត័ម៌ាន " 

- នាយក្-នាយិកា ធនាោរ សអេីុលីដា សាខារេកុ្មុខក្ាំពូល-ឃុាំខរពក្អញ្ចច ញ,
 សាខារេុក្ពាមរក្-៍ឃុាំខរពក្ខាយ " ខ ",  សាខាទី១ឫេសខីក្វ, សាខាទួលសោក្
 និងសាខារេុក្សាងឫេស-ីឃុាំោរ 

" ដ ើមបីជ្រជាបជាពត័ម៌ាន នងិចាតប់ញ្ជូន " 

- ឯក្សារ-កាលបបវរតិ
 

 

 

ភនាំសពញ,  ថ្ងៃទី១៩  ខខក្ញ្ចា   ឆ្ន ាំ២០១៤
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិយាល័យសិកា និងកិច្ចកានិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






