សុន្ទរកថា
របស់បណ្ឌិត វង្ស បុន្ឥន្ទ្រទវុធ អគ្គ រយកនន្អគ្គ រយកដ្ឋាន្រតរគារជាតិ
ន្ិង្ ជាអន្ុប្បធាន្ប្កុមការងារប្គ្ប់ប្គ្ង្គ្ម្ប្ោង្ FMIS
ថ្លែង្កនុង្សិកាាសាលាសតីពី
“កិច្ចពភា
ិ កាថ្សែង្រកធាតុច្ូលសប្ោប់ការម្ប្តៀមពប្ង្ីកដ្ឋក់ឱ្យម្ប្បើប្ាស់ប្បព័ន្ធ FMIS ជំហាន្ទី ២ ម្ៅ
តាមប្កសួង្-សាាប័ន្”
ម្ៅសណ្ឋ
ា គារសុខាភ្នំម្ពញ នលៃទី ២៦ ថ្ែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦


សូមតោរព
-

ឯកឧតដមបណ្ឌិត ហាន្ សាហុីប រដ្ឋតលខាធិក្ខរម្រកសួង្តសដ្ឋកិច្ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ ន្ិង្
ុ ក្ខរងារម្ររប់ម្ររង្រតម្រាង្ FMIS
ជាម្របធាន្ម្រកម

-

ឯកឧតដម តលាកជំទាវ តលាក តលាកម្រសី

-

តំណាង្ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន្៍ទាង្
ំ អស់

-

អង្គសិក្ខាសាលាទាំង្មូលជាទីតោរព !
ថ្ងៃតន្េះ ែ្ា
ំ ុ ន្តសច្កាីរក
ី រាយ ស្ដ្លាន្ច្ូលរួមកនង្
ុ សិក្ខាសាលាសា ព
ី ី “កិច្ព
ច ភា
ិ កាស្សែ ង្រកធាតុច្ល
ូ សម្រាប់

ី ដាក់ឱ្យតម្របម្រើ ាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហាន្ទី២ តៅតាមម្រកសួង្ -សាថប័ន្” ។ រិតមកម្រតឹមថ្ងៃតន្េះ ក្ខរអន្ុវតា
តម្រតៀមពម្រង្ក
រតម្រាង្ FMIS ាន្អាយុក្ខល ២ ឆ្នំ ៤ ស្ែ រាប់ចាប់តាង្
ំ ពីថ្ងៃស្ដ្លម្របក្ខសដាក់ឱ្យអន្ុវតារតម្រាង្ម្របព័ន្ធពត
័ ា
៌ ន្វទ្យទគ្ម្ររប់ម្ររង្ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ ក្ខលពីថ្ងៃទី២១ ស្ែមករា ឆ្នំ២០១៤ តម្រក្ខមវតាាន្ដ្៏ែពសែ
់ ពសរ់ បស់ឯកឧតាម
បណ្ឌិត អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័តន តទសរដ្ឋមន្រ្ន្ាី រដ្ឋមន្រ្ន្ាីម្រកសួង្តសដ្ឋកិច្ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ ។
កនុ ង្ កំ ឡុ ង្ រយ តពលជាង្ពី រ ឆ្នំ តន្េះ ម្រកុ ម ក្ខរងារម្ររប់ ម្ររង្រតម្រាង្ FMIS ស្ដ្លាន្ភារី ពា ក់ ព័ ន្ធ ពី
អរគតយកដាឋន្ពាក់ពន្
័ ធរន្្េះឹ ជាតម្រច្ើន្កនុង្ម្រកសួង្តសដ្ឋកច្
ិ ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ ាន្ជំន្េះក្ខរលំាក ន្ិង្ ឧបសរគតត
រហូតសតម្រមច្ាន្សមិទផ
ធ លរួរឱ្យកត់សាគល់ ជាពិតសសរឺក្ខរសតម្រមច្តច្ញជារូបរាង្ថ្ន្ម្របព័ន្ធ FMIS ស្ដ្លាន្
មុែងារសំខាន្់ៗច្ំន្ួន្៦ រឺ វទ្យភាជន្៍ង វទ្យក្ខ, ក្ខរទិញ, រណ្ន្ីម្រតូវសង្, រណ្ន្ីម្រតូវទារ, ម្ររប់ម្ររង្

សាច្់ម្រាក់

ទ្យ ស្ី កទម្រមង្់ក្ខរម្ររប់ម្ររង្ហិរញ្ញវតថសា
ន្ិង្ មុែងារតសៀវតៅធំ ស្ដ្លវាតដ្ើរតួតទីយ៉ាង្សំខាន្់សម្រាប់កមម វធ
ុ ធារណ្ ថ្ន្
រាជរដាឋភិាលកមពុជា កនុង្បំណ្ង្ធាតឱ្យាន្តា្ភាព, ម្របសិទភា
ធ ព, ន្ិង្ សង្គតភា
ិ ពតលើក្ខរម្ររប់ម្ររង្ច្ំណ្ូលច្ំណាយរបស់ម្រកសួង្-សាថប័ន្ ។
ី ដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហាន្ ទី ២”
សុន្ទរកថាបណ្ឌិត វង្ស បុន្ឥន្រ្តាវុធ កនង្
ុ អង្គសិក្ខាសាលាសា ីពី “កិច្ចពិភាកាស្សែ ង្រកធាតុច្ូលសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង្ក
ថ្ងៃទី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៦
ទំព័រទី 1

ឯកឧតដម ម្លាកជំទាវ ម្លាក ម្លាកប្សី !
សមិទផ
ធ លថ្ន្ម្របព័ន្ធ FMIS ាន្សម្រមួល ន្ិង្ បតង្កន្
ើ ម្របសិទភា
ិ ធ ពម្របតិបតាក្ខ
ិ រហិរញ្ញវតថុរបស់សាមីម្រកសួង្សាថប័ន្ ជាមួយម្រកសួង្តសដ្ឋកិច្ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ ជាពិតសសចាប់តាំង្ពីក្ខរដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS (Go-Live 1)
តៅថានក់កណា
ា លរបស់ទីសាក្ខ
ី រម្រកសួង្តសដ្ឋកិច្ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ រួមាន្អរគតយកដាឋន្រតតោរជាតិ, អរគតយក
ដាឋន្ងវទ្យក្ខ, អរគតយកដាឋន្ហិរញ្ញវតថុរដ្ឋាលថានក់តម្រក្ខមជាតិ, អរគតយកដាឋន្សវន្កមមថ្ផទកង្
ុន ក្ខលពី ស្ែកកកដា
ឆ្នំ ២០១៥ ។ តលើសពីតន្េះតៅតទៀត ក្ខរម្ររប់ម្ររង្ហិរញ្ញវតថុជាមួយរដ្ឋាលតែតា ន្ិង្ ថានក់តម្រក្ខមជាតិកក្ខ
៏ ន្់ស្តាន្
ភាពរហ័ស ន្ិង្ ម្របសិទភា
ធ ព តម្រក្ខយពីក្ខរដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS តៅតាមរតតោររាជធាន្ី-តែតាទាង្
ំ ២៥
ក្ខលពីស្ែ មករា ឆ្នំ ២០១៦ ។
រិតម្រតឹមស្ែ តមសា ឆ្នំ ២០១៦ ម្របព័ន្ធ FMIS ម្រតូវាន្បញ្ជ ប់ ន្ិង្អាច្ផលិតរាយក្ខរណ្៍សខា
ំ ន្់ៗ ស្ដ្ល
ជំន្ួសឱ្យក្ខរផលិតរាយក្ខរណ្៍តដាយថ្ដ្ ន្ិង្តដាយម្របព័ន្ធតផសង្ៗតៅកនង្
ុ ម្រកសួង្តសដ្ឋកច្
ិ ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុតតពល
កន្្ង្មក។ ម្របព័ន្ធ FMIS ក៏ាន្លកាណ្ ម្ររប់ម្រោន្់សម្រាប់តម្រតៀមដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់តៅតាមម្រកសួង្-សាថប័ន្តត
ផង្ស្ដ្រ ជាមួយមុែងារសំខាន្់ៗដ្ូច្ជា៖ ១) មុែងារវទ្យភាជន្៍ង វទ្យក្ខ សំរាប់ម្រតួតពិន្ត
ិ យង វទ្យក្ខស្ដ្លាន្អន្ុមត
័ ន្ិង្
ងវទ្យក្ខស្ដ្លតៅសល់, ២) មុែងារទិញ សម្រាប់ម្ររប់ម្ររង្ក្ខរតសន ើសុំធាតច្ំណាយ, ៣) មុែងាររណ្ន្ីម្រតូវសង្ ស្ដ្ល
អាច្តម្របើសម្រាប់ក្ខរបតង្កត
ើ អាណ្តាិ ក្ខរទូទាត់តៅឱ្យអនកផគត់ផគង្់ ក្ខរទូទាត់បុតរម្របទាន្ ន្ិង្ រជជតទយយ

បុតរម្របទាន្,

៤) មុែងាររណ្ន្ីម្រតូវទារ ស្ដ្លអាច្កត់ម្រតាច្ំណ្ូលងិវក្ខជាតិ បស្ង្ែរងវទ្យក្ខរណ្ន្ីបតណា
ា េះអាសន្នតៅក្ខន្់ច្ណ្
ំ ូល
ទ្យ ជាតិ, ន្ិង្ ៥) មុែងារតសៀវតៅធំស្ដ្លសម្រមួលក្ខរបិទ ន្ិង្ តបើកក្ខរទ្យយបរទ្យតច្េទរណ្តន្យយ ន្ិង្ តរៀបច្ំរាយ
ងវក្ខ
ក្ខរណ្៍ហិរញ្ញវតថុ ។
ែ្ំា
ុ ន្ជំតន្ឿយ៉ាង្មុតា ំច្ិតាថា ម្របព័ន្ធ FMIS ន្ឹង្បតម្រមើម្របតយជន្៍ ន្ិង្ ត្្ើយតបតៅន្ឹង្តម្រមូវក្ខររបស់
ម្រកសួង្-សាថប័ន្ កនុង្ម្របតិបតាក្ខ
ិ រហិរញ្ញវតថុរវាង្សាមីម្រកសួង្ ជាមួយម្រកសួង្តសដ្ឋកច្
ិ ច ន្ិង្ ហិរញ្ញវតថុ សំតៅបតង្កើន្
ម្របសិទភា
ធ ពក្ខរម្ររប់ម្ររង្ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ ។ ក្ខរអន្ុវតារតម្រាង្ FMIS រឺជាក្ខរសតម្រមច្ច្ិតារម
ួ របស់រាជរដាឋភិាល កនុង្បំណ្ង្ជំរុញ ន្ិង្ បតង្កើន្កំតណ្ើន្តសដ្ឋកច្
ិ ចជាតិ ។ តជារជ័យថ្ន្ក្ខរអន្ុវតារតម្រាង្ FMIS ន្ឹង្មិន្អាច្
សតម្រមច្តៅាន្ម្របសិន្តបើ ពុា
ំ ន្កិច្ស
ច ហក្ខរពីម្រកសួង្-សាថប័ន្ទាំង្ឡាយ ។ ដ្ូច្តន្េះ តយើង្ម្រតវូ រួមដ្ំតណ្ើរជាមួយោន
តធែើក្ខរជាមួយោនម្របកបតដាយភាពអត់ធត
ម ់, ្ន្ទ , ន្ិង្ សាមរតីែពស់ តដ្ើមបីសតម្រមច្ន្ូវវតថុបណ្
ំ ង្រួមថ្ន្រាជរដាឋភិាល
របស់តយើង្។ ែ្ំស
ុ ូមសំណ្ូមពរដ្ល់ឯកឧតាម តលាកជំទាវ តលាក តលាកម្រសី តមតាាច្ូលរួមបតញ្ច ញតយបល់ឱ្យាន្
សកមមកនុង្កិច្ចពិភាកា ក៏ដ្ូច្ជាពគ្យមស្សែ ង្យល់អំពីម្របព័ន្ធ FMIS ស្ដ្លន្ឹង្បងាាញជូន្តដាយមន្រ្ន្ាីជំតញ ។
ី ដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហាន្ ទី ២”
សុន្ទរកថាបណ្ឌិត វង្ស បុន្ឥន្រ្តាវុធ កនង្
ុ អង្គសិក្ខាសាលាសា ីពី “កិច្ចពិភាកាស្សែ ង្រកធាតុច្ូលសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង្ក
ថ្ងៃទី ២៦ ស្ែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៦
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ជាទីបញ្ច ប់ ែ្ស
ំុ ម
ូ ស្ង្ង្អំណ្ររុណ្ដ្ល់ ឯកឧតាម តលាកជំទាវ តលាក តលាកម្រសី ស្ដ្លែិតែំច្ណា
ំ
យតពល
តវលាច្ូលរួមកនុង្សិក្ខាសាលាតថ្ងៃតន្េះ ។ ែ្ំស
ុ ូមតោរពជូន្ពរដ្ល់ ឯកឧតាម តលាកជំទាវ តលាក តលាកម្រសី ម្រពម
័ ដ្៏ម្រតច្េះម្រតច្ង្់កង្
ទាំង្តភ្ៀវជាតិ ន្ិង្ អន្ារជាតិ សូមាន្ម្របកបតដាយសុែភាពលអ ន្ិង្ សតម្រមច្ាន្តជារជយ
នុ ម្ររប់
ភារកិច្ច ។

សូមអរគ្ុណ្ !

ី ដាក់ឱ្យតម្របើម្រាស់ម្របព័ន្ធ FMIS ជំហាន្ ទី ២”
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ុ អង្គសិក្ខាសាលាសា ីពី “កិច្ចពិភាកាស្សែ ង្រកធាតុច្ូលសម្រាប់ក្ខរតម្រតៀមពម្រង្ក
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