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ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ជាធនាគារពាណិជ្ជនាាំមុខក្នុ ងប្រទេសក្មពុ ជា ក្នុ ងការផ្ដល់ទសវាក្មមហិរញ្ញ វត្ថុលអរាំផុ្ត្ ជូ្នដល់សាធារណជ្នប្ររ់មជ្ឈដ្ឋា ន ក្នុ ងសហរមន៍ ។ ធនាគារ 
ទេសុ៊ីល៊ីដ្ឋ ភ៊ីេិលសុ៊ី  រឺជាធនាគារមួយ ដដលបានផ្ដល់ចាំទណេះដឹងរេពិទសាធន៍ការងារជាក់្ដសដង ដល់និសិសត្ទាំងក្នុ ង និងទប្ៅប្រទេស ទដ្ឋយមិនប្រកាន់ពូជ្សាសន៍, សាសនា, 
ពណ៌សមបុរ, ទភេ ឬជាតិ្ក្ាំទណើ ត្ទ ើយ ។  
សម្គា ល់: -  ពាក្យទសនើ សុាំចុេះក្មមសិក្ា អាចទាញយកពីទរហេាំព័រធនាគារ ទេសុ៊ីល៊ីដ្ឋ ភ៊ីេិលសុ៊ី  www.acledabank.com.kh ។  
 - រាល់ការេេួលពាក្យទសនើ សុាំររស់និសិសត្ មិនម្គនន័យថានិសសិត្ប្តូ្វបានេនុញ្ញញ ត្ឲ្យចុេះក្មមសិក្ាជាមួយធនាគារ ទេសុ៊ីល៊ីដ្ឋ ភ៊ីេិលសុ៊ី  ទនាេះទេ ។ 

 

ព័តម៌ានជាមលូដាា នព័តម៌ានជាមលូដាា ន 

 

ទត្ើទោក្-េនក្ធាា រម់ក្ទធវើក្មមសិក្ា ទៅធនាគារ ទេសុ៊ីល៊ីដ្ឋ ភ៊ីេិលសុ៊ី ដដរ ឬទេ ? (សូមរូសជ្ទប្មើសមួយ)  មនិធាា រ,់ ធាា រ,់ ទរើធាា រ់ សូមរញ្ញជ ក្ឲ់្យបានចាស់ោស់
នូវចាំណុចខាងទប្កាម ៖ 
កាលររទិចេេ : ....................................................................................................................................................................................... 
ប្រធានរេ  : ....................................................................................................................................................................................... 
ទៅសាខា / ការយិាល័យ / នាយក្ដ្ឋា ន : ....................................................................................................................................................................................... 
 

 

ចាំនួននិស្សតិច ុះកម្មសិ្កា  ............. នាក្់ 
ទគាលរាំណងននការមក្ចុេះក្មមសិក្ា     :   សរទសរសារណា    សរទសររបាយការណ៍   ទផ្សងៗ (សូមរញ្ញជ ក្)់ ........................................................... 
ប្រធានរេ : ..................................................................................... ភាសាេងទ់រាស.......................................................................... 
ទៅសាខា / ការយិាល័យ / នាយក្ដ្ឋា ន : ....................................................................................................................................................................................... 
 
 

ទពលទវោននការទសនើសុាំចុេះក្មមសិក្ា 
 ចារ់ព៊ីទម្គ៉ោ ង ៧:៣០ នាេ៊ីប្ពកឹ្ ដល់ទម្គ៉ោ ង ១២:០០ នាេ៊ីនងៃប្ត្ង,់  
 ចារ់ព៊ីទម្គ៉ោ ង ១:០០ នាេ៊ីរទសៀល ដល់ទម្គ៉ោ ង ៤:៣០ នាេ៊ីរទសៀល  
 ទផ្សងៗ .................................................................................................................................. 
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ជ្នជាត្ ិ .......................... សញ្ញជ ត្ ិ.......................សាថ នភាពប្រួសារ :  ទៅល៊ីវ   ទរៀរការ   ទផ្សងៗ ............................................. 
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រូរងត្ងម៊ី 
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ក្ប្មិត្វរបធម៌ : ...................................................................... ឆ្ន ាំេ៊ី : .................... ជ្ាំនាញ : .........................................................................................................................  

ទ ម្ េះប្រឹេះសាថ នសិក្ា : ...................................................................................................................................................................................................................................... 

 

អាសយដ្ឋា នេចិន្នដយ:៍ (យក្តមទសៀវទៅប្រួសារ ឬទសៀវទៅសាន ក្ទ់ៅ) 
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រេពទិសាធនក៍ារងារ : (សូមរូសជ្ទប្មើសមួយ)   គាម ន    ម្គន  (ប្រសិនទរើម្គនសូមសរទសរនូវរេពទិសាធនក៍ារងារ) 
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ការធានាេះអាងការធានាេះអាង 

 

ខ្ុ ាំបាេ / នាងខ្ុ ាំសូមធានាេេះអាងថា រាល់េត្ថន័យ និងឯក្សារក្នុងពាក្យសស្នើសុាំស្វើក្មមសិក្ាទនេះ ពិត្ជាម្គនលក្ខណៈប្ត្មឹប្តូ្វ ប្ររ់ប្គាន់ គាម នការដក្ាងរនាាំទ ើយ ។ 
ក្រណ៊ី មនិពិត្ដូចការេេះអាងទនេះ ទទេះជាប្តូ្វបានចូលទធវើក្មមសិក្ាជាសាថ ពរក្ទ៏ដ្ឋយ ក្៏ខ្ុ ាំបាេ / នាងខ្ុ ាំ យល់ប្ពមឲ្យធនាគារ ទេសុ៊ីល៊ីដ្ឋ ភ៊ីេិលសុ៊ី រញ្ចរ់ការចុេះទធវើ 
ក្មមសិក្ាររស់ខ្ុ ាំបាេ / នាងខ្ុ ាំ ទដ្ឋយគាម នលក្ខខណឌ  ។ 

កាលររទិចេេននការដ្ឋក្ព់ាក្យ: ........................................................   
         ហត្ថទលខា 

 
  

  
                                                                 ទ ម្ េះ ....................................................    

 

ការដាក្ព់ាក្យការដាក្ព់ាក្យ  

 

ក្- ឯកសារដែលត្តវូភ្ជា បម់កជាមយួរមួមាន : 

១- លិខិត្ទសនើសុាំ ទធវើក្មមសិក្ាទចញទដ្ឋយសាោ   ទគារពជូ្ននាយក-នាយកិាប្រតរិតតិ្នធានមនុសស "SVP & Head of Human Resources Division" 
(ចារថ់តចម្លង) 

២- លកខខណ្ឌ ស្វើកម្មសិ្កា (ប្ររ់ស្មាជិកប្កុម្ ដែលដាកព់ាកយប្តូវអានឲ្យយល់ និងច ុះហតថសលខា) 
៣-    ក្ប្មងសាំណួរដដលប្តូ្វប្សាវប្ជាវទក្េ់ងទៅនឹងប្រធានរេដដលទសនើសុាំ (មនិឲ្យទលើស ៣០ សាំណួរ) 
     លិខិតឆ្លងដែន (ចារថ់តចម្លង) ម្ួយចារ ់ដែលមានស្ ពលភាពកន ងអំឡ ងសពលស្វើកម្មសិ្កា (ស្ប្មារនិ់ស្សិតទប្ៅប្រទេស) 

ខ- អា្យដាា នទទួលពាក្យ : 

ស្ញើតាម្រយៈអ ដីម្៉ែល hr.develop@acledabank.com.kh ។ 
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ដ ើម្បឲី្យការដ្វើកម្មសិការបស់និសសតិដៅ្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីិលស ី មានប្បសិទ្ធភាព និងប្បប្ពតឹតដៅដដាយ
រលូន កម្មសិកាការបី្តូវេន វតតតាម្លកខខណ្ឌ  ូចខាងដប្កាម្ ៖ 

 

១. លក្ខខណ្ឌ មុ្នធេលធ វ្ ើក្ម្មសិក្ា 

ប្បធានបទ្ ដ លកម្មសិកាការនីឹងទ្ទ្ួលបានកន ងដពលតប្ម្ងទ់្ិស រមួ្មាន ៖ 
ក. ប្បវតតិ ទ្សសនៈ ដបសកកម្ម វបប្ម្៌ការងារ របស់្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីិលស ី  
ខ. រចនាសម្ព័នធការងាររបស់្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីលិស ី 
គ. ផលិតផល និងដសវាកម្ម ដ ល្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីិលស ី កំព ងដ្វើប្បតបិតតិការ  
ឃ. ការដរៀបចំកាយ វាចា ចិតត ឲ្យបានលអកន ងទ្ីបរដិវណ្ ្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីិលស ី 
ង. វធិានវនិ័យ សណ្តត ប់ធាន ប ់េនាម្័យ កន ងទ្បីរដិវណ្ ្នាគារ ដេស ីលីដា 
ច. ការសិកាប្ាវប្ាវ និងរកាបាននូវសីល្ម្ ៌ស ជីវ្ម្ ៌កន ងទ្បីរដិវណ្ ្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីិលស ី ។ 
 

២. លក្ខខណ្ឌ ធេលធ វ្ ើក្ម្មសិក្ា 

ក.  វនិយ័ និងបទ្បញ្ជា   
១. និសសតិប រស ប្តូវកាត់សក ់ដការព កមាត ់ព កចងាា  ឲ្យបានាអ តបាត ។ និសសតិនារ ី ប្តូវដរៀបចំសកក់ាលឲ្យមានរដបៀប

ដរៀបរយ ។ 
២. និសសតិទងំពីរដភទ្ ប្តូវដសលៀកសដម្លៀកបពំាកន់ិសសតិ អាវស ឬផ្ផៃដម្ឃ ផ្ ដវង ឬផ្ ខល ីាម្យួសំពត់បត់ដវង / សំពតខ់លី

ដប្កាម្ជងគង់ពណ៌្ដមម  ឬទ្កឹប កិ (សប្មាប់នារ)ី និងដខាដជើងដវងពណ៌្ដមម  ឬទ្ឹកប ិក (សប្មាបប់ រស) ។ 
៣. និសសតិទងំពីរដភទ្ប្តូវពាក់កាតសមាគ ល់ខលួន ដ លផតល់ដដាយ្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីិលស ី ដៅកន ងបរដិវណ្្នាគារ 

ដេស ីលីដា ភេីិលស ី ។ 
៤. ដប្បើវាចាពីដ ោះ ទ្ឹកម្ ខញញឹម្  ល់ការប្បាប្ស័យ ។ 
៥. ប្តូវដគារពវនិ័យ បទ្បញ្ជា ផ្ផៃកន ងរបស់្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីិលស ី ក៏ ូចាដគាលការណ៍្ និងនីតិវ ិ្ ីសដីពីការដ្វើ

កម្មសិកា ។ 
៦. និសសតិទងំពីរដភទ្ ប្តូវម្កដ្វើកម្មសិកាឲ្យបានដទ្ៀងទត ់តាម្កាលវភិាគដ លបានកំណ្ត ់ ដដាយដ្វើការច ោះវតតមានឲ្យ

បានប្តឹម្ប្តូវ ។ ករណី្មាន  ្រៈឈប់សប្មាក់ ប្តូវស ំចាប់េន ញ្ជា តដដាយជូន ំណឹ្ងតាម្រយៈារដេឡិចប្តូនិក 
(E-mail, SMS …) ម្កប្គូទ្ទ្ួលបនៃ ក ប  ដនត ម្និេន ញ្ជា តឲ្យឈបដ់លើសព ី០៣ (បី) ផ្ងៃ ដឡើយ កន ងេំឡ ងដពលដ្វើកម្ម
សិកា ។ កម្មសិកាការនីងឹម្និទ្ទ្លួបានលិខតិបញ្ជា កក់ម្មសិកាដឡើយ កន ងករណី្ស ំចាបឈ់បស់ប្មាកដលើសរយៈដពល
កណំ្តខ់ាងដលើ ។ 

ខ.  េវតតមានដដាយគាម នចាបេ់ន ញ្ជា ត  
ករណី្កម្មសិកាការេីវតតមានដដាយគាម នចាបេ់ន ញ្ជា ត នាយកដាា ន្នធានម្ន សស្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីលិស ី 

មានសិទ្ធសិដប្ម្ចល បដ ម្ ោះដចញពីបញ្ា ីដ្វើកម្មសិកា និងម្និដចញលិខតិបញ្ជា កក់ម្មសិកាជូនដឡើយ ។ 
 



 

 

គ.  ការស ំដបាោះបងដ់ចាលការដ្វើកម្មសិកា 

គ.១  ម្ នដពលដ្វើកម្មសិកា 

ករណី្កម្មសិកាការមី្ិនទន់បានច ោះដ្វើកម្មសិកា ដ ើយមានបំណ្ងដសនើស ំដបាោះបង់ដចាលការដ្វើកម្មសិកា
កម្មសិកាការបី្តូវជូន ំណឹ្ងតាម្រយៈារដេឡិចប្តូនិក (E-mail, SMS …)  ូចខាងដប្កាម្ ៖ 

- ច ោះដ្វើកម្មសិកាដៅការយិាល័យកណ្តត ល ឬាខាជ វំញិ ជធានីភនដំពញ ឬប្កមុ្   នប ប្តសម្ពន័ធកន ងប្បដទ្ស ប្តូវជូន ំណឹ្ង
ម្កដផនកេភវិឌ្ឍន៍្ នធានម្ន សស ផ្ននាយកដាា ន្នធានម្ន សស ឲ្យបានម្ នកាលបរដិចេទ្ច ោះដ្វើកម្មសិកា ។ 

- ច ោះដ្វើកម្មសិកាដៅលំដាប់ាខា ប្តូវជូន ំណឹ្ងម្ករ ាបាលាខា “ ក ” ផ្នទ្ីកដនលងដ លាម្ដីសនើស ំច ោះដ្វើកម្មសិកា
ឲ្យបានម្ នកាលបរដិចេទ្ច ោះដ្វើកម្មសិកា ។ 

គ.២ ដពលដ្វើកម្មសិកា 

ករណី្កម្មសិកាការកីពំ ងដ្វើកម្មសិកា ដ ើយមានបំណ្ងដសនើស ំដបាោះបង់ដចាលការដ្វើកម្មសិកា កម្មសិកាការ ី
ប្តូវជូន ំណឹ្ងតាម្រយៈារដេឡិចប្តូនិក (E-mail, SMS …) ម្កប្គូទ្ទ្ួលបនៃ កបងាា ត់បដប្ងៀនផ្ទៃ ល់ ផ្នទ្ីកដនលង
ដ លាម្ីច ោះដ្វើកម្មសិកា ឲ្យបានម្ នកាលបរដិចេទ្ស ំឈប ់។ 

ឃ.  ការដប្បើប្បាស់ឯការ 

កម្មសិកាការ ីប្តូវបានេន ញ្ជា តឲ្យដ្វើការសិកាប្ាវប្ាវ តាម្រយៈការអាន ឬកត់ប្តាតាម្ដសៀវដៅដគាលការណ៍្ 
នីតិវ ិ្  ី ដសចកតដីណ្នា ំ និងឯការដផសងៗរបស់្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីិលស ី ឬប្កុម្   នប ប្តសម្ព័នធកន ងប្បដទ្សដត
ប  ដណ្តណ ោះ (រកានូវអាង៌កំបាងំវាិា ជីវៈ) ។ ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី មិនេន ញ្ញាតឲ្យកមមសិកាការីយកឯកសារ 
ដែលបានអរៀបរាប់ខាងអលើអេញព៊ីបរិអេណធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី / ក្ក មហ  នប ក្តសមព័នធកនងុក្បអេស ឬអធវើការ
ថតេមលង តាមរយៈេរូសព័ទ, កាាំអមរា៉ា ... បានអ ើយ អលើកដលងដតឯកសារសក្ាបផ់្សពវផ្ាយជាសាធារណៈ ។ 

 

៣. លក្ខខណ្ឌ ធរោយធេលធ វ្ ើក្ម្មសិក្ា 

ក. ដប្កាយដពលបញ្ចប់កម្មសិកា កម្មសិកាការបី្តូវប្បគល់នូវគំរូពប្ងាងដសៀវដៅារណ្ត / របាយការណ៍្សដងខបេំពី
ចំដណ្ោះ ងឹ ដ លកម្មសិកាការបីានទ្ទ្លួ កន ងេឡំ ងដពលដ្វើកម្មសិកា ម្កប្គទូ្ទ្ួលបនៃ កកម្មសិកាការ ីដ ើម្បវីាយតផ្ម្ល
ចំដណ្ោះ ងឹ ។ 

ខ. កម្មសិកាការបី្តូវប្បគល់ដសៀវដៅារណ្ត ឬរបាយការណ៍្ ដ លការពារាបា់ាា ពរម្ក្នាគារ ដេស ីលីដា ភេីលិស ី 
ចំននួ ០១ (ម្យួ) កាល  (ចាប់ងតចម្លង) ។ 

 ខ្ ំបាទ្ / នាងខ្  ំបានអាន យល់ និងសនាថា េន វតតឲ្យបានតាម្លកខខណ្ឌ  ូចបានដចងខាងដលើ ។ 
                                                                                                   

                                                              ផ្ងៃ..................... ............. ដខ .............. ឆ្ន  ំ...... ........ ព.ស. ........                                                                                                     

                                                                                     .................... ផ្ងៃទ្ី......... ដខ........... ឆ្ន .ំ......... 

                                                                                                            ហត្ថធលខា  

 
                                          
                                                                                        ដ ម្ ោះ........................ 
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