
សុន្ទរកថាបណ្ឌ ិត ហ៊ា ន្ សាហុ៊ីប កនងុអងគសិក្ខា សាលាសត ៊ីព៊ី “កិច្ចពិភាកាស្សែងរកធាតុច្លូសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង៊ីកដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហន្ ទ៊ី ២”   

ថ្ងៃទ៊ី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦     

 ទំព័រទ៊ី 1 

សុន្ទរកថា 

ឯកឧត្ដមបណ្ឌ ិត្ ហ៊ា ន្ សាហុ៊ីប រដ្ឋលេខាធកិារក្កសួងលសដ្ឋកិច្ច និ្ង ហិរញ្ញវត្ថុ  

ន្ិង ជាក្បធាន្ក្កុមការងារក្រប់ក្រងរលក្ោង FMIS 

ថ្លែងកនុងសិកាា សាលាសត៊ីព៊ី  

“កិច្ចពភិាកាថ្សែងរកធាត្ចុ្េូសក្ោប់ការលក្ត្ៀមពក្ង៊ីកដាក់ឱ្យលក្បើក្ាស់ក្បព័ន្ធ FMIS ជំហន្ទ៊ី ២ លៅ

តាមក្កសួង-សាថ ប័ន្”  

តៅសណ្ឋា គារសុខាភ្នំតពញ ថ្ងៃទ៊ី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

 
 

 ឯកឧតដម តលាកជំទាវ តលាក តលាកម្រស៊ី  

 អងគពិធ៊ីទាងំមលូជាទ៊ីតមម្រត៊ី ! 

 

ថ្ងៃតន្េះ គជឺាថ្ងៃចាបត់្ដើមដបំងូ សម្រាបត់ ើងទាងំអសគ់ាន ជាម្រកមុក្ខរងាររបសម់្រកសងួតសដាកចិ្ច ន្ងិ ហរិញ្ញវតថ ុ

រមួន្ិងម្រកមុក្ខរងារម្រគប់ម្រគងគតម្រាង FMIS ាន្ឱ្ក្ខសជបួជុគំាន ផ្ទទ លជ់ាម ួឯកឧតតម តលាកជទំាវ តលាក តលាក

ម្រស៊ីមកព៊ីម្រគបម់្រកសងួ-សាថ បន័្ទាងំអសក់នងុក្ខរពភិាកាគាន  តដើមប៊ីពិភាកាស្សែងរកធាតចុ្លូសម្រាបត់ម្រតៀមពម្រង៊ីកដាក់

ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហន្ទ៊ី២ តៅតាមម្រកសងួ-សាថ បន័្របសរ់ាជរដាា ភ្ាិល ។ ែ្ុតំជឿជាកថ់ាត ើងន្ងឹាន្ 

ឱ្ក្ខសតលើកតម្រក្ខ ជាបន្តបន្ទទ ប់កនុងក្ខរសហក្ខររួមថ្ដគាន អន្ុវតតគតម្រាង FMIS ឱ្យសតម្រមច្ាន្លទធ្ លលអ 

សម្រាបក់្ខរអន្ុវតតតៅម្រកសងួ-សាថ ប័ន្ ។ 

បស្ន្ថមតលើអែ៊ី ស្ដលឯកឧតតមបណ្ឌ តិ វងស ប៊ានុ្ឥន្រ្ទទ វធុ ាន្តលើកត ើង  ែ្ុសំមូរមួច្សំ្ណ្កបងាា ញតៅកនងុព៊ី

សមិទធ្ លថ្ន្គតម្រាង FMIS ព៊ីទិដាភាពថ្ន្ម្រកបែ័ណ្ឌ កមមវិធ៊ីកសំ្ណ្ទម្រមង់របសរ់ាជរដាា ភ្ាិលថា គតម្រាង FMIS 

ាន្តដើរតួន្ទទ៊ីយ៉ា ងសំខាន្ក់នុងក្ខរ្ារភាា ប ់ន្ងិ ជំរញុតលបឿន្ថ្ន្ក្ខរអន្វុតតកមមវិធ៊ីស្កទម្រមងក់្ខរម្រគបម់្រគងហរិញ្ញវតថុ          

សាធារណ្ៈតៅម្រគបដ់ណំ្ឋកក់្ខលគតិចាបតំ់ាងព៊ី  ដ្ណំាកក់ាេទ៊ី១ “ការបលងកើន្ភាពលជឿទកុច្តិ្តាន្នន្លវកិា” 

ន្ងិ ដ្ណំាកក់ាេទ៊ី២ “ការបលងកើន្រណ្លន្យ្យភាពហរិញ្ញវត្ថុ” ។ ក្ខរអន្វុតតបតុរលកាែណ្ឌ កនងុក្ខរកសាងម្របពន័្ធ 

FMIS តាមរ ៈ “យុ្ទធសាន្រ្សតលក្ត្ៀមេកាណ្ៈកនុងការលក្បើក្ាស់ក្បព័ន្ធ FMIS ឬ តៅក្ខត់ថា យុ្ទធសាន្រ្សត   

៣+២” គឺជាទ ហ៊ីករណ៍្ម្រសាប់ ស្ដលាន្ជំរញុឱ្យសតម្រមច្ាន្ន្ូវក្ខរងារគន្្ឹេះជាតម្រច្ើន្របស់កមមវិធ៊ីស្កទម្រមងក់្ខរ

ម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈទាងំព៊ីរដំណ្ឋក់ក្ខល ាន្ជាអាទិ៍ ៖  ក្ខរសម្រមួលន្៊ីតិវិធ៊ីអន្វុតតក្ខរងារបច្ចុបបន្នកនងុ



សុន្ទរកថាបណ្ឌ ិត ហ៊ា ន្ សាហុ៊ីប កនងុអងគសិក្ខា សាលាសត ៊ីព៊ី “កិច្ចពិភាកាស្សែងរកធាតុច្លូសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង៊ីកដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហន្ ទ៊ី ២”   

ថ្ងៃទ៊ី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦     

 ទំព័រទ៊ី 2 

ក្ខរតរៀបច្ ំន្ងិ អន្វុតតងវិក្ខ, ក្ខរពម្រងងឹក្ខរតម្របើម្រាសគ់ណ្ន្៊ីរតន្ទគារជាតតិទាល, ក្ខរពម្រងងឹក្ខរអន្វុតតងវិក្ខកមមវិធ៊ី

សាកលបងតៅតាមបណ្ឋដ ម្រកសួងអាទភិាព, ក្ខរតរៀបច្ំ ន្ងិ អន្ុវតតប្ង់គណ្តន្ យងម៊ី ន្ិង ច្ំណ្ឋតថ់ាន ក់ងវិក្ខ, ក្ខរ

ពម្រងងឹសដងដ់ារគណ្តន្ យ, ក្ខរពម្រងងឹព័តា៌ន្ថ្ន្ក្ខរតកៀគរច្ណូំ្ល ន្ងិ ក្ខរម្រគបម់្រគងសាច្ម់្រាក,់ ក្ខរពម្រងងឹសវន្

កមម ន្ិង  ន្តក្ខរម្រតតួពិន្តិយថ្្ទកនុង ជាតដើម  ។  

តហើ តៅកនុងដំណ្ឋក់ក្ខលបន្ត សមិទធ្ លថ្ន្គតម្រាង FMIS តោលគ ឺ“ក្បពន័្ធ FMIS” ន្ងឹរតឹស្តក្្ខ ជា

ឆ្អងឹែនងដស៏ខំាន្ម់ ួរបសក់មមវិធ៊ីស្កទម្រមងក់្ខរម្រគបម់្រគងហរិញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ ជាពតិសសសម្រាប ់ដ្ណំាកក់ាេទ៊ី៣ 

“ការផ្សារភាា ប់លវកិាលៅន្ងឹលោេន្លោាយ្” ស្ដលជាដំណ្ឋក់ក្ខលទាមទារឱ្យាន្ន្ូវក្ខរច្លូរមួម្របកប 

តដា បុតរសកមម ន្ិង ភាពជាាច ស់ព៊ីបណ្ឋដ ម្រកសួង-សាថ ប័ន្ទាងំអសថ់្ន្រាជរដាា ភ្ាិល  {ម្របសាសន្ខ៍ាងតម្រៅ “តៅ

ដំណ្ឋក់ក្ខលទ៊ី១ ន្ិង ទ៊ី២ ម្រកសួងតសដាកិច្ច ន្ិង ហិរញ្ញវតថុគឺជាអនកនំ្ទមែុ តហើ ក្ខរងារស្កទម្រមងភ់ាគតម្រច្ើន្គ ឺតៅ

ម្រកសួងតសដាកិច្ច ន្ិង ហិរញ្ញវតថុ ប៉ាុស្ន្តច្លូមកដំណ្ឋកក់្ខលទ៊ី៣ តន្េះ ក្ខរងារភាគតម្រច្ើន្គឺតៅម្រកសួង-សាថ បន័្ 

តដា សារោក់ព័ន្ធន្ឹងក្ខរត្ទរសិទធិទទលួែុសម្រតូវកនុងក្ខរអន្ុវតត ន្ិង ម្រគប់ម្រគងងវកិ្ខ, ជាម ួន្ឹងក្ខរអន្ុវតតងវកិ្ខ 

កមមវធិ៊ី, ន្ងិ ក្ខរបតងកើតអងគភាពងវកិ្ខ ស្ដលាន្ស្តម្រកសងួ-សាថ បន័្សាម៊ីប៉ាតុណ្ឋណ េះ ស្ដលដងឹច្ាសព់៊ីក្ខរងាររបសែួ្់ន្ 

តហើ ម្រកសួងតសដាកចិ្ច ន្ិង ហិរញ្ញវតថុន្ឹងតដើរតនួ្ទទ៊ីជាអនកសម្រមបសម្រមលួវញិ ។”}  ។ តម្រោេះថាម្របពន័្ធ FMIS គឺជា

ឧបករណ៍្ជាមូលដាា ន្ម្រគឹេះ ស្ដលមិន្អាច្ែែេះាន្ ន្ងិ ាន្សារៈម្របតយជន្៍បំ្ តុកនុងក្ខរដាក់ឱ្យអន្ុវតតាតកិ្ខ 

ងវិក្ខងម៊ី, ក្ខរកត់ម្រតាតាមសតង់ដារគណ្តន្ យ ន្ិង ប្ង់គណ្តន្ យងម៊ី,  អងគភាពងវិក្ខ, ក្ខរស្កសម្រមលួ ន្ិង តម្រមង់

ទិសន្៊ីតិវិធ៊ីអន្ុវតត ន្ិង ម្រគបម់្រគងងវិក្ខ, ក្ខរពម្រងងឹគណ្តន្ យភាពហរិញ្ញវតថុ, ក្ខរពម្រងងឹសវន្កមម ន្ងិ ក្ខរម្រតតួពិន្ិ

តយថ្្ទកនងុ, ន្ងិ ជាពតិសសតន្ទេះគឺ ក្ខរពម្រងងឹ ន្ងិ ពម្រង៊ីកម្របព័ន្ធងវិក្ខកមមវិធ៊ីតពញតលញជាជហំន្ៗ កនងុតៅម្រកសងួ-

សាថ ប័ន្ទាងំថាន ក់ជាតិ ន្ិង ថាន ក់តម្រក្ខមជាតិព៊ីឆ្ន ំ២០១៦ ដលឆ់្ន ំ ២០២០ ។  

តាមរ ៈម្របពន័្ធ FMIS សាម៊ីម្រកសងួទាងំអស ់ន្ងឹអាច្តធែើម្របតបិតតកិ្ខររបសែួ្់ន្ តាមរ ៈម្របពន័្ធទតំន្ើបកមម

ម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុ ន្ិង ងវិក្ខម្របកបតដា ភាពសាហរណ្កមម ន្ិង សងគតិភាព ជាមួ ម្រកសួងតសដាកិច្ច ន្ងិ 

ហិរញ្ញវតថុតដា ផ្ទទ លត់លើក្ខរងារម្របចំាថ្ងៃដូច្ជា ក្ខរធាន្ទច្ំណ្ឋ , ក្ខរទូទាត់អណ្តតិ, ក្ខរតធែើ វិភាជន្៍ ត្ទរ/ន្ ិត័ 

ងវិក្ខ ន្ងិ តាមដាន្ឥណ្ទាន្ងវិក្ខ, ក្ខរម្របមលូច្ណូំ្ល, ក្ខតប់ន្ថ ក្ខរតម្របើម្រាសម់្រកដាសតម្រច្ើន្, សម្រមលួកនងុក្ខរ

រកាទុក ន្ិង ស្សែងរកឯកសារ, បតងកើន្ម្របសិទធភាពកនុងក្ខរម្រគបម់្រគងសាច្ម់្រាក់,  ពតន្្ឿន្ក្ខរទូទាតច់្ំណ្ឋ  ន្ិង

ក្ខរងារលទធកមម,  សម្រមលួដលក់្ខរតរៀបច្រំា ក្ខរណ៍្ាន្តលឿន្ ម្រតមឹម្រតវូ ន្ងិ ាន្សងគតភិាព, ន្ងិ សម្រមលួដល ់



សុន្ទរកថាបណ្ឌ ិត ហ៊ា ន្ សាហុ៊ីប កនងុអងគសិក្ខា សាលាសត ៊ីព៊ី “កិច្ចពិភាកាស្សែងរកធាតុច្លូសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង៊ីកដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហន្ ទ៊ី ២”   

ថ្ងៃទ៊ី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦     

 ទំព័រទ៊ី 3 

ក្ខរអន្ុវតតងវិក្ខកមមវិធ៊ី តាមសកមមភាព ច្តងាក មសកមមភាព អន្ុកមមវិធ៊ី ន្ងិ កមមវិធ៊ី្ារភាា ប់ជាម ួច្ំណ្ឋត់ថាន ក់

តសដាកចិ្ច ន្ងិ ច្ណំ្ឋតថ់ាន ករ់ដាាល ។ ក្ខរងារគន្្េឹះដចូ្ាន្តរៀបរាបម់កតន្េះន្ងឹច្លូរមួច្សំ្ណ្កតដា ផ្ទទ លក់នងុក្ខរ

បតងកើន្ម្របសិទធភាពថ្ន្ក្ខរតម្របើម្រាស់ងវិក្ខជាតិ, ក្ខរវិន្ិតយគសាធារណ្ៈាន្ច្ំទិសតៅ, ស័កដិសិទធិភាពកនុងក្ខរតធែើ 

អាទភិាវូបន្៊ី កមមថ្ន្កមមវិធ៊ីតាមតគាលន្តយា ជាកស់្សដងរបសរ់ាជរដាា ភ្ាិល ស្ដលន្ងឹធាន្ទាន្ន្វូក្ខរអភ្វិឌ្ឍ 

ន្ិង កំតណ្ើន្ម្របកបតដា ច្៊ីរភាពជូន្ម្របជាជន្កមពុជា តាមច្កុាវិស ័ ន្ងិ ក្ខរតបដជ្ាច្តិតដម៏េុះមតុរបស ់សលមតច្អរគ

មហលសទបត្៊ីលត្លជា ហ៊ានុ្ ថ្សន្ ទយ្ករដ្ឋមន្រ្ន្ត៊ី នន្ក្ពះរាជាណាច្ក្កកមពុជា ។ 

ឯកឧត្ដម លលាកជទំាវ លលាក លលាកក្ស៊ី ! 

ក្ខរតធែើដំតណ្ើរតលើ្ ្ូវដ៏ស្វងឆ្ៃ  ទាងំអសម់និ្ស្មន្សទុធស្តម្របម្រពតឹតតៅតដា រលនូ្ ន្ងិ គាម ន្ឧបសគគតន្ទេះតទ 

តយងតាមក្ខរអន្វុតតគតម្រាង FMIS ជហំន្ទ៊ី១ តៅម្រកសងួតសដាកចិ្ច ន្ងិ ហរិញ្ញវតថ ុាន្ជបួម្របទេះន្វូបញ្ហា ម្របឈម

ជាតម្រច្ើន្ ស្ដលទាមទារឱ្យម្រកុមក្ខរងារម្រគបម់្រគងគតម្រាង FMIS ន្ិង អនកោក់ព័ន្ធទាងំអស់ ជាពិតសសថាន ក់ដកឹនំ្ទ

ម្រកសងួតសដាកចិ្ច ន្ងិ ហរិញ្ញវតថមុ្រតវូសហក្ខរ, ែតិែពំេុះោរ, ពាយមតដាេះម្រសា អសព់៊ីកា្ងំក្ខ ច្តិត ន្ងិ បញ្ហញ

សាម រត៊ី តដើមប៊ីសតម្រមច្ាន្ន្វូសមទិធ្ លជាម្របពន័្ធ FMIS ងម៊ីម ួដចូ្បច្ចុបបន្ន សម្រាបត់ម្របើម្រាសជ់ាឆ្អងឹែនងថ្ន្កមមវិធ៊ី

ស្កទម្រមងក់្ខរម្រគបម់្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ ។  

ឆ្្ងតាមក្ខរអន្វុតតកន្្ងមក ត ើងាន្ទទលួាន្ន្វូបទពតិសាធន្ជ៍ាតមតរៀន្លអៗ កនងុក្ខរបន្តឈាន្តឆ្ព េះតៅ 

ក្ខន្ក់្ខរអន្ុវតតជំហន្ទ៊ី២ កនងុន្ទមែ្ុជំាអនកដកឹនំ្ទគតម្រាង FMIS តៅជហំន្ទ៊ី១ តដា ផ្ទទ ល ់សមូច្លូរមួ្ដលន់្វូ

រតបៀន្គន្្េឹះម ួច្នំ្នួ្ោកព័់ន្ធតៅន្ងឹក្ខរម្រគបម់្រគងក្ខរផ្្ទសប់ដូរ តដើមប៊ីឱ្យក្ខរអន្វុតតគតម្រាងតៅតាមម្រកសងួ-សាថ បន័្ 

អាច្តច្ៀសចាក្តុជាអតិបរាន្ូវបញ្ហា ម្របឈម ន្ិង ច្ណំ្ចុ្ែែេះខាត ស្ដលាន្អន្វុតតកន្្ងមក ដូច្តតៅ ៖ 

1> សកិាឱ្យាន្ច្ាសអ់ពំ៊ីតម្រមវូក្ខរន្ទន្ទកនងុក្ខរតម្របើម្រាសម់្របព័ន្ធ ន្ងិ តម្រតៀមែួ្ន្កនងុក្ខរសម្រមលួក្ខត់

បន្ថ  ន្ងិ តម្រមងទ់សិន្៊ីតិវិធ៊ីក្ខរងារបច្ចុបបន្នរបសម់្រកសងួ-សាថ បន័្ ឱ្យាន្ជាអតបិរា តដើមប៊ីបន្្ុ៊ី

តាមន្៊ីតិវិធ៊ីឧតតាន្ុវតតន្៍របស់ម្របព័ន្ធ FMIS ។ 

2> តលើកកមពសស់មតថភាព ន្ងិ ច្តំណ្េះដងឹកនងុសាថ បន័្ តាមរ ៈក្ខរកសាងស្្ន្ក្ខរបណ្ដុ េះបណ្ឋដ លថ្្ទ

កនុងស្ដលាន្លកាណ្ៈតឆ្្ើ តបតាមតម្រមូវក្ខរជាក់ស្សដងរ ៈតពលែ្៊ី, មធយម ន្ងិ រ ៈតពលស្វង 

តដា ស្ អ្កតលើតម្រមូវក្ខរថ្ន្ក្ខរបណ្ដុ េះបណ្ឋដ លជាក់ស្សដងម្របកបតដា បច្ចុបបន្នភាព តដា តផ្ទដ ត



សុន្ទរកថាបណ្ឌ ិត ហ៊ា ន្ សាហុ៊ីប កនងុអងគសិក្ខា សាលាសត ៊ីព៊ី “កិច្ចពិភាកាស្សែងរកធាតុច្លូសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង៊ីកដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហន្ ទ៊ី ២”   

ថ្ងៃទ៊ី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦     

 ទំព័រទ៊ី 4 

តលើជនំ្ទញស្ ន្កម្រគបម់្រគង ន្ងិ អន្ុវតតងវិក្ខ, ក្ខរកតម់្រតាគណ្តន្ យ ន្ិង ក្ខរតម្របើម្រាស់ាតកិ្ខ

ងវិក្ខងម៊ី, ន្ិង ច្ំតណ្េះដឹងស្ ន្កកុំពយូទ័រជាមលូដាា ន្ ។ 

3> បតងកើត ន្ិង ពម្រងឹងជំន្ទញស្្នកម្រគបម់្រគង ន្ិង វិភាគតលើក្ខរតរៀបច្ំ ន្ិង តធែើស្្ន្ក្ខរងវិក្ខ, ក្ខរ

ម្រគប់ម្រគង ន្ិង ក្ខរតាមដាន្ក្ខរអន្ុវតតងវិក្ខ ន្ិង ក្ខរងារហិរញ្ញវតថុ,  ន្ិង ក្ខរវា តថ្ម្សមិទធកមម, 

ន្ងិ ក្ខរងារសវន្កមម តម្រោេះតៅតពលតម្របើម្រាសម់្របពន័្ធ FMIS ក្ខរងារកតម់្រតាម្របតបិតតកិ្ខរហរិញ្ញវតថុ

ន្ឹងម្រតូវតធែើត ើងតដា តម្របើម្រាស់ធន្ធាន្មន្ុស្តិច្ ន្ងិ ពំុម្រតូវក្ខរន្៊ីតិវិធ៊ី ឬ ជំហន្ម្រតតួពិន្តិយ 

តដា មន្ុស្តម្រច្ើន្ត ើ  ។ 

4> ក្ខរពម្រងឹងភាពជាាច ស់តលើក្ខរតម្របើម្រាសម់្របព័ន្ធ ន្ងិ ក្ខរសម្រមបសម្រមលួបស្ម្ងក្ខរងារតម្រៅម្របពន័្ធ

ឱ្យមកជាក្ខរងារតៅកនុងម្របព័ន្ធ FMIS តដើមប៊ីតធែើអតិបរាកមមតលើក្ខរទាញ ក្លម្របតយជន្៍ព៊ី

សែ ័ ម្របវតតិកមមរបស់ម្របពន័្ធ ។ 

អែ៊ីស្ដលម្រកសួង-សាថ ប័ន្ាន្ភ្័ពែសំណ្ឋងជាងម្រកសួងតសដាកិច្ច ន្ិង ហិរញ្ញវតថុតន្ទេះគឺ ម្រកសងួតសដាកចិ្ច ន្ងិ 

ហិរញ្ញវតថុាន្កសាងរួច្ជាតម្រសច្ន្ូវម្របពន័្ធ FMIS ម ួស្ដលអាច្បតម្រមើាន្តាមសណូំ្មពរ ថ្ន្ក្ខរម្រគប់ម្រគង ន្ងិ 

អន្ុវតតងវិក្ខតៅកមពុជាមួ ជំហន្តហើ  ដូតច្នេះម្រកសួង-សាថ បន័្ពុចំំាាច្ច់ាបត់្ដើមត ើងព៊ីាតថ្ដទតទត ើ  តម្រោេះ

ម្រកសួង-សាថ បន័្ាន្ឱ្ក្ខសកនុងក្ខរត ើញ ន្ិង តម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធតដា ផ្ទទ ល់ ។ ពិតសសតលើសព៊ីតន្េះគាឺន្គឺម្រកុម

ក្ខរងារម្រគបម់្រគងគតម្រាង FMIS ន្ងិ មន្តន្ត៊ីមកព៊ីបណ្ឋដ អគគន្ទ កដាា ន្ ន្ងិ ន្ទ កដាា ន្ោកព់ន័្ធ ស្ដលាន្ឆ្្ងក្ខត់

ន្ូវបទពិតសាធន្៍, ច្ំតណ្េះដងឹ ន្ិង ក្ខរអន្ុវតត ន្ិង ម្រគបម់្រគងងវិក្ខផ្ទទ ល ់តធែើជាម្រគបូតម្រងៀន្បតងាគ លតដា តម្របើម្រាស់

ភាសាស្ែមរ តដើមប៊ីបណ្ដុ េះបណ្ឋដ លបន្តជូន្មន្តន្ត៊ីតៅតាមម្រកសងួ-សាថ បន័្ ។ 

ឯកឧត្ដម លលាកជទំាវ លលាក លលាកក្ស៊ី ! 

កនុងន្ទមែ្ុំជាម្របធាន្ម្រកុមក្ខរងារម្រគប់ម្រគងគតម្រាង FMIS ែ្ុំាន្សងឃឹមថាសកិ្ខា សលិាកនុងថ្ងៃតន្េះន្ឹង

ម្របមលូាន្ន្ូវធាតុច្លូសខំាន្់ៗ ន្ិង ាន្សារៈម្របតយជន្៍ សម្រាប់តម្រតៀមពម្រង៊ីកដាកឱ់្យតម្របើម្រាសម់្របព័ន្ធ FMIS 

ជំហន្ទ៊ី ២ តៅតាមម្រកសងួ-សាថ ប័ន្ ន្ិង អងគភាពងវិក្ខ ។  

កនុងន្័ តន្េះ ែ្ុំសមូតលើកទកឹច្ិតតដល ់ឯកឧតតម តលាកជទំាវ តលាក តលាកម្រស៊ី តមតាត ច្លូរមួឱ្យាន្សកមម

តៅកនងុកចិ្ចពភិាកាថ្ន្សកិ្ខា សាលាតន្េះ, ្ ដលធ់ាតចុ្លូសខំាន្់ៗ ជាគន្្េឹះជាកស់្សដង, ស្ច្ករសំ្លកច្តំណ្េះដងឹ ន្ងិ ក្ខរ

ារមភអំព៊ីបញ្ហា ម្របឈម ន្ិង សំណូ្មពរ តដើមប៊ីទាញ ក្លម្របតយជន្៍ព៊ីម្របព័ន្ធ FMIS ជាអតបិរាកនងុក្ខរបតងកើន្



សុន្ទរកថាបណ្ឌ ិត ហ៊ា ន្ សាហុ៊ីប កនងុអងគសិក្ខា សាលាសត ៊ីព៊ី “កិច្ចពិភាកាស្សែងរកធាតុច្លូសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង៊ីកដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហន្ ទ៊ី ២”   

ថ្ងៃទ៊ី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦     

 ទំព័រទ៊ី 5 

ម្របសិទធក្ខរងាររបស់សាម៊ីម្រកសួង-សាថ ប័ន្របស់ែួ្ន្ កដ៏ចូ្ជារមួច្ំស្ណ្កផ្ទទ ល់កនងុក្ខរងារស្កទម្រមង់ក្ខរម្រគប់ម្រគង 

ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈឱ្យសតម្រមច្ាន្តជាគជ័ តាមតគាលតៅ ។  

ជាទ៊ីបញ្ចប ់តាងន្ទមឯកឧតតមបណ្ឌ តិ អនូ្ ពន័្ធមុន្៊ីរត័្ន  តទសរដាមន្តន្ត៊ី រដាមន្តន្ត៊ីម្រកសងួតសដាកចិ្ច ន្ងិហរិញ្ញវតថ ុ

ែ្ុំសូមតគារពជនូ្ពរដល់ ឯកឧតតម តលាកជទំាវ តលាក តលាកម្រស៊ី ម្រពមទាងំតភ្ៀ្វជាតិ ន្ិង អន្តរជាតិ សូមាន្

ម្របកបតដា សុែភាពលអ កា្ងំពលំាមំួន្ ន្ងិ សតម្រមច្ាន្តជាគជ័ ដ៏ម្រតច្េះម្រតច្ង់កនុងម្រគបភ់ារកិច្ច ។ 

 

សូមអររុណ្ !  


