
សុន្ទរកថាបណ្ឌ ិត វង្ស ប ុន្ឥន្រ្តា វុធ កនងុ្អង្គសិក្ខា សាលាសា ីពី “កិច្ចពិភាកាស្សែង្រកធាតុច្លូសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង្កីដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហាន្ ទី ២”   

ថ្ងៃទី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦     

 ទំព័រទី 1 

សុន្ទរកថា 

របស់បណ្ឌ ិត វង្ស ប ុន្ឥន្ទ្រទ វុធ អគ្គរយកនន្អគ្គរយកដ្ឋា ន្រតរគារជាតិ  

ន្ិង្ ជាអន្ុប្បធាន្ប្កុមការងារប្គ្ប់ប្គ្ង្គ្ម្ប្ោង្ FMIS  

ថ្លែង្កនុង្សិកាា សាលាសតីពី  

“កិច្ចពភិាកាថ្សែង្រកធាតចុ្លូសប្ោប់ការម្ប្តៀមពប្ងី្កដ្ឋក់ឱ្យម្ប្បើប្ាស់ប្បព័ន្ធ FMIS ជំហាន្ទី ២ ម្ៅ

តាមប្កសួង្-សាា ប័ន្”  

ម្ៅសណ្ឋា គារសខុាភ្នំម្ពញ នលៃទី ២៦ ថ្ែ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៦ 

 
 

សមូតោរព 

- ឯកឧតដមបណ្ឌ ិត ហា ន្ សាហុីប រដ្ឋតលខាធិក្ខរម្រកសួង្តសដ្ឋកិច្ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ ន្ិង្  

ជាម្របធាន្ម្រកមុក្ខរងារម្ររប់ម្ររង្រតម្រាង្ FMIS  

-  ឯកឧតដម តលាកជំទាវ តលាក តលាកម្រសី  

-  តំណាង្ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន្៍ទាងំ្អស់ 

-  អង្គសិក្ខា សាលាទាងំ្មលូជាទីតោរព ! 
 

ថ្ងៃតន្េះ ែ្ុាំន្តសច្កាីរកីរាយ ស្ដ្លាន្ច្លូរមួកនងុ្សកិ្ខា សាលាសាពី ី“កចិ្ចពភិាកាស្សែង្រកធាតចុ្លូសម្រាប់

តម្រតៀមពម្រង្កីដាកឱ់្យតម្របើម្រាសម់្របព័ន្ធ FMIS ជហំាន្ទ២ី តៅតាមម្រកសងួ្ -សាថ បន័្” ។ រតិមកម្រតមឹថ្ងៃតន្េះ ក្ខរអន្វុតា

រតម្រាង្ FMIS ាន្អាយកុ្ខល ២ ឆ្ន ំ ៤ ស្ែ រាបច់ាបតំ់ាង្ពថី្ងៃស្ដ្លម្របក្ខសដាកឱ់្យអន្វុតារតម្រាង្ម្របពន័្ធពត័ា៌ន្-

 វទ្យទគ្ម្ររប់ម្ររង្ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្  ក្ខលពីថ្ងៃទី២១ ស្ែមករា ឆ្ន ំ២០១៤ តម្រក្ខមវតាាន្ដ្ែ៏ពសែ់ពសរ់បសឯ់កឧតាម

បណ្ឌ ិត អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័តន  តទសរដ្ឋមន្រ្ន្ាី រដ្ឋមន្រ្ន្ាីម្រកសួង្តសដ្ឋកិច្ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ ។  

កនុង្កំឡុង្រយ តពលជាង្ពីរឆ្ន ំតន្េះ ម្រកុមក្ខរងារម្ររប់ម្ររង្រតម្រាង្ FMIS ស្ដ្លាន្ភារីពាក់ព័ន្ធពី 

អរគតយកដាឋ ន្ពាក់ពន័្ធរន្្េឹះជាតម្រច្ើន្កនុង្ម្រកសួង្តសដ្ឋកចិ្ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ ាន្ជនំ្េះក្ខរលំាក ន្ិង្ ឧបសរគតត 

រហតូសតម្រមច្ាន្សមទិធផលររួឱ្យកតស់ាគ ល ់ ជាពតិសសរកឺ្ខរសតម្រមច្តច្ញជារបូរាង្ថ្ន្ម្របពន័្ធ FMIS ស្ដ្លាន្

មុែងារសំខាន្់ៗច្ំន្ួន្៦ រឺ វទ្យភាជន្៍ងវទ្យក្ខ, ក្ខរទិញ,  រណ្ន្ីម្រតូវសង្,  រណ្ន្ីម្រតូវទារ,  ម្ររប់ម្ររង្    សាច្់ម្រាក ់ 

ន្ងិ្ មែុងារតសៀវតៅធ ំស្ដ្លវាតដ្ើរតតួទយី៉ា ង្សខំាន្ស់ម្រាបក់មមវទ្យធសី្កទម្រមង្ក់្ខរម្ររបម់្ររង្ហរិញ្ញវតថសុាធារណ្ ថ្ន្

រាជរដាឋ ភាិលកមពុជា កនុង្បណំ្ង្ធាតឱ្យាន្តា្ភាព, ម្របសិទធភាព, ន្ិង្ សង្គតភិាពតលើក្ខរម្ររបម់្ររង្ច្ំណូ្ល-

ច្ំណាយរបស់ម្រកសងួ្-សាថ បន័្ ។  



សុន្ទរកថាបណ្ឌ ិត វង្ស ប ុន្ឥន្រ្តា វុធ កនងុ្អង្គសិក្ខា សាលាសា ីពី “កិច្ចពិភាកាស្សែង្រកធាតុច្លូសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង្កីដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហាន្ ទី ២”   

ថ្ងៃទី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦     

 ទំព័រទី 2 

ឯកឧតដម ម្លាកជទំាវ ម្លាក ម្លាកប្សី  ! 

សមិទធផលថ្ន្ម្របព័ន្ធ FMIS ាន្សម្រមលួ ន្ងិ្ បតង្កើន្ម្របសទិធភិាពម្របតបិតាកិ្ខរហរិញ្ញវតថុរបសស់ាមមី្រកសងួ្-

សាថ ប័ន្ ជាមយួម្រកសួង្តសដ្ឋកិច្ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ ជាពិតសសចាប់តំាង្ពកី្ខរដាក់ឱ្យតម្របើម្រាសម់្របពន័្ធ FMIS (Go-Live 1) 

តៅថាន ក់កណាា លរបស់ទីសាកី្ខរម្រកសួង្តសដ្ឋកិច្ច ន្ិង្ ហរិញ្ញវតថុ រួមាន្អរគតយកដាឋ ន្រតតោរជាតិ,  អរគតយក

ដាឋ ន្ងវទ្យក្ខ,  អរគតយកដាឋ ន្ហិរញ្ញវតថុរដ្ឋាលថាន កត់ម្រក្ខមជាតិ,  អរគតយកដាឋ ន្សវន្កមមថ្ផទកនងុ្ ក្ខលព ីស្ែកកកដា 

ឆ្ន ំ ២០១៥ ។ តលើសពីតន្េះតៅតទៀត ក្ខរម្ររបម់្ររង្ហរិញ្ញវតថុជាមយួរដ្ឋាលតែតា ន្ងិ្ ថាន កត់ម្រក្ខមជាតកិក៏្ខន្ស់្តាន្

ភាពរហ័ស ន្ិង្ ម្របសទិធភាព តម្រក្ខយពកី្ខរដាកឱ់្យតម្របើម្រាសម់្របពន័្ធ FMIS តៅតាមរតតោររាជធាន្-ីតែតាទាងំ្ ២៥ 

ក្ខលពសី្ែ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ ។  

រិតម្រតឹមស្ែ តមសា ឆ្ន ំ ២០១៦ ម្របព័ន្ធ FMIS ម្រតូវាន្បញ្ជប់ ន្ងិ្អាច្ផលតិរាយក្ខរណ៍្សខំាន្់ៗ  ស្ដ្ល

ជំន្ួសឱ្យក្ខរផលតិរាយក្ខរណ៍្តដាយថ្ដ្ ន្ងិ្តដាយម្របពន័្ធតផសង្ៗតៅកនងុ្ម្រកសងួ្តសដ្ឋកចិ្ច ន្ងិ្ ហរិញ្ញវតថុតតពល

កន្្ង្មក។ ម្របព័ន្ធ FMIS ក៏ាន្លកាណ្ ម្ររបម់្រោន្ស់ម្រាបត់ម្រតៀមដាកឱ់្យតម្របើម្រាសត់ៅតាមម្រកសងួ្-សាថ បន័្តត

ផង្ស្ដ្រ ជាមួយមុែងារសំខាន្់ៗដ្ូច្ជា៖ ១) មុែងារវទ្យភាជន្៍ងវទ្យក្ខ សំរាប់ម្រតតួពិន្តិយង វទ្យក្ខស្ដ្លាន្អន្ុមត័ ន្ិង្

ងវទ្យក្ខស្ដ្លតៅសល់, ២) មែុងារទញិ សម្រាប់ម្ររប់ម្ររង្ក្ខរតសន ើសុំធាតច្ំណាយ, ៣) មុែងាររណ្ន្ីម្រតូវសង្ ស្ដ្ល

អាច្តម្របើសម្រាបក់្ខរបតង្កើតអាណ្តាិ  ក្ខរទទូាតត់ៅឱ្យអនកផគត់ផគង្ ់ ក្ខរទទូាត់បុតរម្របទាន្ ន្ិង្ រជជតទយយ     បុតរម្របទាន្, 

៤) មែុងាររណ្ន្ីម្រតូវទារ ស្ដ្លអាច្កត់ម្រតាច្ំណូ្លងិវក្ខជាតិ  បស្ង្ែរងវទ្យក្ខរណ្ន្បីតណាា េះអាសន្នតៅក្ខន្់ច្ណូំ្ល

ងវទ្យក្ខជាត,ិ  ន្ងិ្ ៥) មែុងារតសៀវតៅធសំ្ដ្លសម្រមលួក្ខរបទិ ន្ងិ្ តបើកក្ខរទ្យយបរទ្យតច្េទរណ្តន្យយ  ន្ងិ្ តរៀបច្រំាយ

ក្ខរណ៍្ហិរញ្ញវតថុ ។ 

ែ្ុំាន្ជំតន្ឿយ៉ា ង្មតុាចំ្តិាថា ម្របពន័្ធ FMIS ន្ឹង្បតម្រមើម្របតយជន្៍ ន្ិង្ ត្្ើយតបតៅន្ឹង្តម្រមូវក្ខររបស់

ម្រកសួង្-សាថ បន័្ កនុង្ម្របតិបតាកិ្ខរហិរញ្ញវតថុរវាង្សាមមី្រកសងួ្ ជាមួយម្រកសួង្តសដ្ឋកចិ្ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ សំតៅបតង្កើន្

ម្របសិទធភាពក្ខរម្ររបម់្ររង្ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្  ។ ក្ខរអន្វុតារតម្រាង្  FMIS រជឺាក្ខរសតម្រមច្ច្តិារមួរបសរ់ាជរដាឋ - 

ភិាល កនុង្បំណ្ង្ជំរុញ ន្ងិ្ បតង្កើន្កំតណ្ើន្តសដ្ឋកចិ្ចជាតិ ។ តជារជ័យថ្ន្ក្ខរអន្វុតារតម្រាង្ FMIS ន្ឹង្មិន្អាច្

សតម្រមច្តៅាន្ម្របសនិ្តបើ ពុាំន្កចិ្ចសហក្ខរពមី្រកសងួ្-សាថ បន័្ទាងំ្ឡាយ ។ ដ្ចូ្តន្េះ តយើង្ម្រតវូរមួដ្តំណ្ើរជាមយួោន  

តធែើក្ខរជាមួយោន ម្របកបតដាយភាពអត់ធមត់,  ្ ន្ទ , ន្ងិ្ សាម រតែីពស ់តដ្ើមបសីតម្រមច្ន្វូវតថុបណំ្ង្រមួថ្ន្រាជរដាឋ ភាិល

របស់តយើង្។ ែ្ុំសូមសំណូ្មពរដ្ល់ឯកឧតាម តលាកជទំាវ តលាក តលាកម្រស ីតមតាា ច្លូរមួបតញ្ចញតយបលឱ់្យាន្

សកមមកនុង្កិច្ចពិភាកា ក៏ដ្ូច្ជាពគ្យមស្សែង្យល់អំពីម្របព័ន្ធ FMIS ស្ដ្លន្ឹង្បងាា ញជូន្តដាយមន្រ្ន្ាីជំតញ ។  



សុន្ទរកថាបណ្ឌ ិត វង្ស ប ុន្ឥន្រ្តា វុធ កនងុ្អង្គសិក្ខា សាលាសា ីពី “កិច្ចពិភាកាស្សែង្រកធាតុច្លូសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង្កីដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហាន្ ទី ២”   

ថ្ងៃទី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦     

 ទំព័រទី 3 

ជាទបីញ្ចប ់ែ្ុសំមូស្ង្ង្អណំ្ររណុ្ដ្ល ់ឯកឧតាម តលាកជទំាវ តលាក តលាកម្រស ីស្ដ្លែតិែចំ្ណំាយតពល

តវលាច្លូរួមកនុង្សកិ្ខា សាលាតថ្ងៃតន្េះ ។ ែ្ុំសូមតោរពជនូ្ពរដ្ល់ ឯកឧតាម តលាកជំទាវ តលាក តលាកម្រសី ម្រពម

ទាងំ្តភៀ្វជាត ិន្ងិ្ អន្ារជាត ិសមូាន្ម្របកបតដាយសែុភាពលអ ន្ងិ្ សតម្រមច្ាន្តជារជ័យដ្ម៏្រតច្េះម្រតច្ង្ក់នងុ្ម្ររប់
ភារកិច្ច ។ 

សូមអរគុ្ណ្ ! 

 


