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លេខ : អត្រស   ២៤៩៦   /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 ៊ី សាខារាជធាន៊ី-អេេ្េ និងរសុកករមិេ " 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 ០៨៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៣ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីការដាក្ឲ់្យសរបើរាេ់ជាផលូវការនូវ 
កមមវ ិ្ ីហ្វឹកហ្វឺនការងារដាំបូង សម្រាប់កមមករនិធោជិត ខដលម្រតូវបានដាំធ ើងថ្នន ក់និង / ឬផ្លា ស់បតូរមុែតាំខែង ធៅ 
លាំដាប់ោខា ្នាគារ ធេសីុលីដា ភេីិលសីុ ។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៧៣០/១៤ ចុុះថ្ងៃទី០៩ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៨៦០/១៤ ចុុះថ្ងៃទី១៤ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៩៣១/១៤ ចុុះថ្ងៃទី២៤ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ២៩៥៣/១៤ ចុុះថ្ងៃទី២៨ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 

- លិខិរសលខ : ក្ធម ៣០៨៧/១៤ ចុុះថ្ងៃទី២៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
ដល់ក្មមក្រនិសោជិរខដលររូវផ្លល េ់បតូរមុខរាំខណង / ដាំស ើងលាំដាបថ់្នន ក្ ់។ 



- លិខិរសលខ : ក្ធម ៣១១៦/១៤ ចុុះថ្ងៃទី២៥ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ េតីពីររមូវការផតល់ការហ្វកឹ្ហ្វនឺការងារដាំបូង 
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 របធានសវនករថ្ផៃកនុងោខា ធនាោរ សអេីុលីដា ភីអិលេីុ  

ោខារាជធានី-ធែតត និងរេុក្ក្រមរិ " ក្ " ដូចមានរាយនាមខាងសរកាម ៖  

១- អោក សាន់ រណតូ ល  ម្របធានសវនករថ្ផៃកនងុ សាខាសខរតរពុះវហិារ 

២- អោក គហង លុច ម្របធានសវនករថ្ផៃកនងុ សាខាវាិនចតុមុែ 

៣- អោក ឆិល រសម ី ម្របធានសវនករថ្ផៃកនងុ សាខាសោធិ៍ខេនជយ័ (រាំបនស់េដឋកិ្ចចពិសេេភនាំសពញ) 

៤- អោក ម៉្ន សុគម្ធ ម្របធានសវនករថ្ផៃកនងុ សាខារេកុ្អងគរជយ័-ឃុាំភនាំកុ្ង 

៥- អោក នួន ណាត ម្របធានសវនករថ្ផៃកនងុ សាខារេុក្ក្ាំពងរ់តាច-ឃុាំក្ាំពងរ់តាចខាងសក្ើរ 

៦- អោក យយ៉ម្ សា វ ី ម្របធានសវនករថ្ផៃកនងុ សាខារេកុ្គងពិេី-ឃុាំេនាំរក្សពើ 

៧- អោក មិុ្ច ប្សាយ ម្របធានសវនករថ្ផៃកនងុ សាខាផារសដើមងកូវ 
 

ចបពី់នងៃទ៊ី១៥ ដល់នងៃទ៊ី១៩ ដេធនូ ឆ្ា ២ំ០១៤ សៅអអស ៊ីល៊ីដា អរេនន៊ីង អសនធ័រ ជាន់ទ៊ី៣ បនទប់របាសាទបាពួន  ។ 
 

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

- នាយក្របរិបរតិអភវិឌ្ឍនផ៍លិរផល 
        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន " 

- នាយក្-នាយិកា ធនាោរ សអេីុលីដា ោខាធែតតម្រពុះវហិារ, ោខាវាិនចតុមុែ 
ោខាម្រសុកេងគសនួល-ឃុាំខបកចាន, ោខាម្រសុកគងពិសី-ឃុាំសនាំ ម្រកធពើ, 
ោខាផារធដើមងកូវ, ោខាធែតតកាំពត-ខកប និងោខាម្រសុកឈូក-ឃុាំេរវពង   

 

        " ដ ើមបីជូនជ្រជាបជាពត័ម៌ាន នងិចាតប់ញ្ជូន "

- ឯក្សារ-កាលបបវរតិ
 

 

 

ភនាំសពញ,  ថ្ងៃទី២៦  ខខវចិេិកា  ឆ្ន ាំ២០១៤
ជ, អគ្គនាយក 

នាយិកាការិយាល័យសិកា និងកិច្ចការនិសសិេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








