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របាយការណ ៍

របសប់ណឌ ិតសភាចារយ ហ៊ា ន សាហ ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងលសដ្ឋរិច្ច

និងហិរញ្ញវតថុ និងជាក្បធានក្រុមការងារក្រប់ក្រងរលក្ោង FMIS លៅ

រនុងព៊ីធ៊ី “ប្រកាសដារឱ់្យលក្បើក្បាស់ក្បព័នធឯរសារឌ៊ីជ៊ីថេ (FMIS Portal) 

ជំនាន់ទ៊ី១ ជាផ្លូវការលៅរដ្ឋបាេក្សុរ និង រដ្ឋបាេឃ ំ” 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទ ី១១ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០២២ 

 

សមូពោរេ 

- ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌ ិត្សភាចារយ អូន ព័នធម ន៊ីរ័តន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដនដ ី      

រដ្ឋមន្ដនរីក្កសួងពសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាក្បធានគ្ណ្ៈកម្មា ធិការ     

ដ្កឹនំាការងារខកទក្មង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

-  ឯកឧត្ដម ពោកជំទាវ ពោក ពោកក្សី ថ្នន ក់ដ្កឹនំា ក្កសងួពសដ្ឋកិច្ច 

និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្កសងួ-សាថ ប័ន និង រដ្ឋបាលពែត្រ ក្សកុ និង ឃ  ំ

- ឯកឧត្ដម ពោកជំទាវ ពោក ពោកក្សី ត្ំណាងថ្ដ្គូ្អភ្ិវឌ្ឍ,  

- អងគេិធ ីជាទីពោរេ ! 

ជាបឋម ែ្ុំសូមពោរេខងែងអំណ្រគ្ ណ្ជាអពនកច្ំព ោះ ឯរឧតតមអរគ-

បណឌ ិតសភាចារយឧបនាយររដ្ឋមន្ត រ្ ី រដ្ឋមន្រនត៊ីក្រសួងលសដ្ឋរិច្ច និងហិញ្ញវតថុ 

ខដ្លជានិច្ចកាលបានផ្រល់នូវការោំក្ទ, អន សាសន៍ខណ្នំា ក្បកបដោយឆនទៈ

ដឹ្កនំាឈ្លែ សថ្វ កនុងឋានៈជា “អនកោំក្ទនំាម ែ” កនុងការអន វត្រគ្ពក្ម្មងក្បេ័នធ   

បពច្ចកវិទាេ័ត្៌ម្មនសក្ម្មប់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  “FMIS” ។  

ទនទឹមពនោះ ែ្ុំក៏សមូខងែងអំណ្រគ្ ណ្ច្ពំ ោះការោំក្ទ និង កិច្ចសហការេី

សណំាក ់ឯកឧត្ដម ពោកជទំាវ ពោក ពោកក្ស ីពៅតាមការដ្ឋឋ នអន វត្រគ្ពក្ម្មង  

FMIS ទាងំអស់ រួមទាងំថ្ដ្គូ្អភ្ិវឌ្ឍ ខដ្លខត្ងផ្ដល់ការោំក្ទ ទាងំខផ្នកសាា រត្ី, 

បពច្ចកពទស និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
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ែ្ុសំមូជក្ម្មបជនូគ្ណ្ៈអធតិ្ ីនងិអងគេិធ,ី  ថ្ងៃពនោះ ក្កុមការងារក្គ្បក់្គ្ង

គ្ពក្ម្មង  FMIS  បានសហការជិត្សន ទិធជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋឋ ន ក់េ័នធ កនុងការ 

កសាងបាននូវសមទិធផ្លងាមីយួពទៀត្ ពៅតាមខផ្នការេក្ងីកការអន វត្រគ្ពក្ម្មង 

FMIS ជំហានទី ៣ ឆ្ន ំ ២០២១-២០២៥ គឺ្ការដ្ឋក់ឱ្យពក្បើក្បាសក់្បេ័នធឯកសារ

ឌ្ីជីងលជនំានទ់ី ១ (FMIS Portal V1) ពៅរដ្ឋបាលថ្នន កក់្សុក នងិ រដ្ឋបាលឃ ,ំ

បនាទ ប់េីគ្ពក្ម្មង FMIS បានឆែងកាត្ព់ដ្ឋយពជាគ្ជ័យ ២ ជំហានរចួ្មក គឺ្

ជហំានទ ី១ ឆ្ន  ំ២០១៣-២០១៦ ខដ្លពដដ ត្ពលើការដ្ឋឋ នជាអគ្គនាយកដ្ឋឋ នគ្នែោឹះ

ថ្នក្កសងួពសដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ និង រត្នាោររាជធានី-ពែត្រ និង ជហំានទី ២ 

ឆ្ន ំ ២០១៧-២០២០ ពដដ ត្ពលើការដ្ឋឋ នពៅតាមក្កសងួ-សាថ បន័ថ្នន កជ់ាត្ ិរមួទាងំ 

អងគភាេងវកិាអាណាប័កពផ្ទរសិទធពិេញពលញពៅថ្នន កក់ណាដ ល នងិមនទរីពសដ្ឋកចិ្ច

និង ហិរញ្ញវត្ថ ុរាជធាន-ីពែត្រ ។  

សក្ម្មប់ការអន វត្រគ្ពក្ម្មង FMIS ជំហានទ ី ៣ ខដ្លចាប់ពផ្ដើមេីឆ្ន ំ 

២០២១ និង ពក្ោងបញ្ចប់ពៅឆ្ន ំ ២០២៥ បានពដដ ត្មយួខផ្នក ពលើការេក្ងីក

 វិសាលភាេការពក្បើក្បាស់ក្បេ័នធ FMIS ពៅដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ពក្កាមជាត្ិ ខដ្ល

ជាពហត្ នំាឱ្យម្មនការកសាងព ើងនវូក្បេ័នធឯកសារឌ្ជីងីលជនំានទ់ ី១ សក្ម្មប់

ជាជំនយួ នងិ សក្មួលដ្ល់ការងារពៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ពក្កាមជាតិ្, អងគភាេងវិកា, 

ក្គឹ្ោះសាថ នសាធារណ្ៈម្មនលកខណ្ៈរដ្ឋបាល គួ្បផ្សនំងឹការងារសខំានម់យួពទៀត្

ពនាោះ គឺ្េក្ងឹងការអន វត្រក្បេ័នធ ខដ្លរមួម្មន ការខកសក្មលួ នងិត្ក្មងទ់សិនតី្ិ

 វិធីអន វត្រការងារ ពដ្ឋយអន វត្រក្បតិ្បត្រិការទាងំក្សុង តាមក្បេ័នធ FMIS, ការ

អភិ្វឌ្ឍនវូម ែងារក្បេ័នធងាីៗ , ការក្គ្ប់ក្គ្ងការដែ ស់បដូរ នងិផ្សេវផ្ាយ, ការោំក្ទ

អនកពក្បើក្បាស់ក្បេ័នធ នងិជាេិពសស គឺ្ការេក្ងឹងសមត្ថភាេមន្ដនរី ខដ្លក្ត្ូវពក្បើ

ក្បាស់ក្បេ័នធពដ្ឋយដទ ល់ និងក្បពោល ។  

ការសពក្មច្បាននវូការអភិ្វឌ្ឍក្បេ័នធឯកសារឌ្ជីងីលពនោះ គឺ្កេំ ងបងាា ញ

ោ៉ា ងច្ាស់េីការផ្រួច្ពផ្រើម និង ការយកច្ិត្រទ កដ្ឋក់ែពសេី់រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជា 
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ពលើការងារខកទក្មង់កនុងវិស័យសាធារណ្ៈសំខាន់ៗទាងំបី រមួម្មន កមាវិធីខក

ទក្មង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ, កមាវិធីខកទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 

និង កមាវធីិខកទក្មង់សក្ម្មប់ការអភិ្វឌ្ឍតាមខបបក្បជាធិបពត្យយពៅថ្នន ក់ពក្កាម

ជាត្ិ ខដ្លក្ត្ូវបានកណំ្ត្់ជាឧបករណ្៍ពោលនពោបាយគ្នែឹោះ សក្ម្មប់ពដ្ឋោះ

ក្សាយបញ្ហា ក្បឈមនានា នងិបពងកើត្នវូកាោន វត្រភាេងាីៗ  សក្ម្មបេ់ពនែឿនដ្ល់

ការអភ្ិវឌ្ឍសងគម និងពសដ្ឋកិច្ចកមពុជា ពៅកនុងនីត្ិកាលទី ៦ ពនោះ និងនីត្ិកាល

បនរបនាទ ប់ តាមច្កខុវិស័យកមពុជាឆ្ន ំ ២០៥០ ។ 

កនុងនាមក្កុមការងារក្គ្ប់ក្គ្ងគ្ពក្ម្មង  FMIS ែ្ុំសូមពោរេរាយការណ្៍

ជនូឯកឧត្រមអគ្គបណ្ឌ តិ្សភាចារយឧបនាយករដ្ឋមន្ដនរ,ី គ្ណ្ៈអធបិត្ ីនងិ អងគេិធី

អំេីដំ្ពណ្ើរការថ្នការពរៀបចំ្ នងិ អភិ្វឌ្ឍក្បេ័នធឯកសារឌ្ជីងីលជនំានទ់ ី១  ដ្ចូ្

ត្ពៅ ៖ 

 ១.ម ននងឹរាយការអេីំដ្ពំណ្ើរការថ្នការពរៀបច្ ំនងិ អភ្វិឌ្ឍក្បេ័នធឯកសារ

ឌ្ជីងីល ែ្ុសំមូគូ្សរពំលច្អំេីលទធផ្លសពងខបថ្នគ្ពក្ម្មង FMIS, រហូត្មកដ្ល់

ពេលពនោះ ក្បេ័នធ FMIS បានដ្ឋក់ឱ្យពក្បើក្បាស់ការដ្ឋឋ នសរ បចំ្នួន ១៥៨ និង 

អនកពក្បើក្បាស់ក្បេ័នធច្ំនួន ២ ១៨៩ នាក់,  កនុងពនាោះ ការដ្ឋឋ នជំហានទី ១ និង 

ជំហានទី ២ ខដ្លសពក្មច្បាន រួមម្មន អងគភាេទទលួបនទុកហិរញ្ញវត្ថុថ្ន

ក្កសួង-សាថ ប័នច្ំនួន ៣៧, អគ្គនាយកដ្ឋឋ នគ្នែឹោះៗថ្នក្កសួងពសដ្ឋកិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថុច្ំនួន ៨,  អងគភាេងវិកាអាណាប័កពផ្ទរសិទធពេញពលញថ្នន ក់កណារ ល 

ច្ំនួន ២៤, រត្នាោររាជធានី-ពែត្រ ទាងំ ២៥ និង មនទីរពសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

រាជធានី-ពែត្រទាងំ ២៥ ។ ច្ំខណ្កការអន វត្រជំហានទី ៣ ពយើងសពក្មច្បាន

ការដ្ឋឋ នពៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ពែត្រ ទាងំ ២៥ និង អងគភាេងវិកាអាណាប័កពផ្ទរ

សិទធពេញពលញ ពៅថ្នន ក់កណារ លច្ំនួន ២ ពៅក្ត្ឹមពដ្ើមឆ្ន ំ ២០២២  ដយើង

ពក្ោងនឹងបន្តេក្ងីកការដ្ឋឋ នដ្ឋក់ឱ្យពក្បើក្បាស់ក្បេ័នធ FMIS បខនថមពទៀត្ ពៅ

ដ្ល់រដ្ឋបាលក្កុង/ក្សុក/ែណ្ឌ  ចំ្ននួ ៤៤ សក្ម្មប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ពក្កាមជាត្ ិនិង
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ក្គឹ្ោះសាថ នសាធារណ្ៈរដ្ឋបាលច្នួំន ៣០ សក្ម្មប់ថ្នន ក់ជាត្ ិ។ ទនទឹមពនោះ, ក្បេ័នធ 

FMIS ក៏បានអភ្ិវឌ្ឍ និង ដ្ឋក់ឱ្យពក្បើក្បាស់នូវម ែងារងាីបខនថមច្ំនួន ២ គឺ្ ១-

ម ែងារពរៀបចំ្ខផ្នការងវិកា និង ២-ម ែងារលទធកមាពេញពលញ និង ពក្ត្ៀម

អភិ្វឌ្ឍនូវម ែងារបខនថមងាីចំ្នួន ២ ពផ្សងពទៀត្ ១-ម ែងារក្គ្ប់ក្គ្ងក្ទេយសមបត្រិ

រដ្ឋ និង ២-ម ែងារក្គ្បក់្គ្ងសននិធ ិរួមជាមយួនងឹការពរៀបចំ្ និង អភិ្វឌ្ឍ ក្បេន័ធ

ឯកសារឌី្ជីងលជំនាន់ទី ១ ខដ្លពយើងកំេ ងក្បកាសឱ្យពក្បើក្បាស់ជាជំហាន

ដ្ំបូងពៅថ្ងៃពនោះ សក្ម្មប់រដ្ឋបាលក្សុកចំ្នួន ៧៥ និង រដ្ឋបាលឃ ំច្ំនួន ១៨៥ 

ផ្ារភាា ប់ជាមួយការពក្បើក្បាស់ក្បេ័នធ FMIS ខដ្លកំេ ងដ្ំពណ្ើរការពៅរត្នា-  

ោរពែត្រ ពហើយនឹងេក្ងីកពៅកាន់រដ្ឋបាលក្សុក និង  រដ្ឋបាលឃ ំ ជាជហំានបនរ

បនាទ ប ់ពៅកនុងឆ្ន ំ ២០២៣ និង ឆ្ន ំ ២០២៤ ។  

២. ការពរៀបច្ំ និង អភិ្វឌ្ឍ ក្បេ័នធឯកសារឌ្ីជីងលជំនាន់ទី ១ គឺ្ខផ្ែកពៅ

ពលើខផ្នការេក្ងីកការអន វត្រគ្ពក្ម្មង FMIS ជហំានទ ី៣, ក្បទាកក់្កឡាជាមយួ

នឹងខផ្នការសកមាភាេថ្នយ ទធសាន្ដសរ ខកទក្មង់ក្បេ័នធងវិការដ្ឋបាលថ្នន កព់ក្កាម

ជាត្ ិឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៥ កនុងក្កបែណ្ឌ កមាវិធីខកទក្មង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ ខដ្លម្មនការគ្ិត្គូ្របខនថមជាសខំាន់ ពៅកាន់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ពក្កាម

ជាត្ ិក្សបពេលខដ្លក្បេ័នធ FMIS ក្ត្វូបានពរៀបច្ ំនងិ ដ្ឋកឱ់្យពក្បើក្បាសព់ដ្ឋយ

ពជាគ្ជយ័រចួ្ពហើយ ពៅរដ្ឋបាលរាជធាន-ីពែត្រទាងំ ២៥ កាលេីពដ្ើមឆ្ន  ំ២០២២ 

កនែងពៅងាីៗពនោះ ។ មា៉ាងពទៀត្, កតារ ខដ្លជរំ ញឱ្យម្មនការគិ្ត្គូ្រពរៀបចំ្នូវ

ក្បេ័នធសាមញ្ញមយួ សក្ម្មប់រដ្ឋបាលក្សុក និង រដ្ឋបាលឃ  ំខដ្លពៅថ្នក្បេ័នធ

ឯកសារឌ្ជីីងលពនោះ គឺ្ពដ្ឋយសារខត្កតារ ក្បឈម ក់េ័នធនឹងទតីាំង និង 

ធនធានមន សសពៅរដ្ឋបាលក្សុក និង រដ្ឋបាលឃ ំ ពៅម្មនកក្មិត្ នងិ សថ ិត្ពៅ

ឆ្ៃ យេីតំ្បន់ក្កុង រមួជាមួយនឹងការជរំ ញ និង ការយកចិ្ត្រទ កដ្ឋក់ែពស់េី

សំណាក់ ឯកឧត្រមអគ្គបណ្ឌ តិ្សភាចារយឧបនាយករដ្ឋមន្ដនរី, បានជំរ ញឱ្យក្កុម

ការងារក្គ្ប់ក្គ្ងគ្ពក្ម្មង FMIS សហការជាមយួនឹងអគ្គនាយកដ្ឋឋ នរត្នាោរ
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ជាត្,ិ អគ្គនាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថថុ្នន ក់ពក្កាមជាត្ិ និង រត្នាោររាជធានី-

ពែត្រ ផ្លិត្បានពដ្ឋយពជាគ្ជ័យនូវក្បេ័នធងាីពនោះ ខដ្លអាច្ដ្ំពណ្ើរការពៅពលើ  

ទូរសេទថ្ដ្ឆ្ែ ត្ថ្វ ខដ្លជាទពូៅមន្ដនរីក្សុក និង មន្ដនរីឃ ំខដ្លទទលួបនទុកការងារ

ងវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុម្មនពក្បើក្បាស់ក្គ្ប់ោន  កនុងពេលបច្ចុបបននពនោះ ។  

៣. ក្បេន័ធឯកសារឌ្ជីងីល ពនោះ បានចាបព់ផ្ដើមគិ្ត្គូ្រពរៀបច្ ំនងិ អភ្វិឌ្ឍពៅ

កនុងឆម្មសទី២ ឆ្ន ំ ២០២១ កនែងពៅ និង បានបញ្ចបជ់ាសាថ េរនវូក្បេ័នធជនំានទ់ី

១ ពៅកនុងឆម្មសទី១ ឆ្ន ំ ២០២២ ពនោះ ពដ្ឋយឆែងកាត្់ការពធវើពត្សរ ពលើម ែងារ

របស់ក្បេ័នធ និង ទទលួសាគ ល់េីអគ្គនាយកដ្ឋឋ ន ក់េ័នធរួមជាមយួនឹងរត្នាោ

រពែត្រ ក្េមទាងំបានពធវើពត្សរេីគ្ ណ្ភាេ នងិ ស វត្ថភិាេពដ្ឋយក្កុមការងារជនំាញ

ខដ្លទទលួបនទុកខផ្នកពនោះផ្ងខដ្រ ។ 

៤. ក្បេន័ធឯកសារឌ្ជីងីលជនំានទ់ ី១ ពនោះ នងឹផ្រលអ់ត្ថក្បពោជនច៍្មបងៗ 

ដ្ចូ្ជា  ១. បញ្ាូនឯកសារឌ្ីជីងលរហស័ទានព់េលពវោ ពដ្ឋយមនិត្ក្មវូឱ្យមន្ដនរី

រដ្ឋបាលក្សុក និង រដ្ឋបាលឃ ំ ច្ំណាយពេលពធវើដ្ំពណ្ើរដឹ្កជញ្ាូនឯកសារពៅរត្

នាោរពែត្រពដ្ឋយដទ ល់ពនាោះពទ ខដ្លអាច្ពច្ៀសផ្ ត្េីហានិភ្័យនានា ដ្ចូ្ជា 

ពក្ោោះថ្នន កច់្រាច្រ ជាពដ្ើម, ២. ផ្ដល់ភាេងាយក្សួលកនុងពក្បើក្បាស់បានេីក្គ្ប់ទី

កខនែង នងិ ក្គ្បព់េលពវោពៅពលើទរូសេទថ្ដ្ខដ្លភាា បព់សវាអ នីធណឺ្តិ្ ៣. អាច្

ពធវើការពឆែើយឆែងទនំាកទ់នំងោន តាមក្បេ័នធពដ្ឋយដទ លទ់ាងំសារជាអកសរ, ជាសពមែង

ជារូបភាេ, ជា វដពដ្អូ និង ជាឯកសារ ក្េមទាងំអាច្ខច្ករំខលកឯកសារពៅកាន ់

កមាវិធីទំនាក់ទំនងពផ្សងៗបាន ៤. ផ្ដល់នូវស វត្ថភិាេែពស់កនុងការដែ ស់បរូរ និង 

រកាទ កទិនននយ័ ពដ្ឋយម្មនការជូនដ្ំណ្ឹងពៅរាល់ពេលម្មនការខកខក្បឯកសារ 

និង េិនិត្យ ឬ អន ម័ត្ពៅពលើសពំណ្ើ និង ៥. រាលក់ារពធវើក្បត្បិត្រកិារ ម្មនការកត្់

ក្តាកាលបរិពច្េទ និង ពេលពវោច្ាស់ោស់ ក្បកបពដ្ឋយត្ម្មែ ភាេ និង 

គ្ណ្ពនយយភាេ ។ 
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ែ្ុំសូមអន ញ្ហញ ត្ជក្ម្មបបខនថម ក្បេន័ធឯកសារឌ្ជីងីលជនំានទ់ ី១ ពនោះ ងវី

ត្បិត្ខត្ជាក្បេ័នធសក្ម្មបជ់នំសួឱ្យការដឹ្កជញ្ាូនឯកសារជាក្កដ្ឋសសាន មកដ,ី ជាក់

ខសរង គឺ្ជាក្បត្ិបត្រិការហិរញ្ញវត្ថុមួយខផ្នក រួច្ពៅពហើយ ពដ្ឋយសារពៅលទធផ្ល

ច្ ងពក្កាយ, រដ្ឋបាលក្សុក និង រដ្ឋបាលឃ  ំនឹងទទួលបានពលែសម្មគ ល់បញ្ហា ក់

អំេីមន្ដនររីត្នាោរវញិ ខដ្លពលែសម្មគ លព់នាោះ គឺ្ទទលួបានមកេីក្បត្បិត្រកិារ កនងុ

ក្បេ័នធ FMIS សនូល, ម្មននយ័ថ្ន ក្បត្បិត្រកិាររបសរ់ដ្ឋបាលក្សុក នងិ រដ្ឋបាលឃ  ំ

ក្ត្ូវបានបញ្ហា ក់ថ្ន ក្ត្ឹមក្ត្ូវពដ្ឋយក្បេ័នធ  FMIS សនូលរួច្ពក្សច្ពហើយ ។ 
 

រណៈអធិបត៊ី ឯរឧតដម លោរជំទាវ លោរ លោរក្ស៊ី  ! 
 

ការសពក្មច្បាននូវសមិទធផ្ល ខដ្លែ្ុំបានរាយការណ៍្ជូន្ខាងដ ើ គឺ្ជា

ការពកើត្ពច្ញេីឆនទៈពម្មោះម ត្របស់ពយើង និងឆែងកាត្់ក្បវត្ដិដ្៏ខវងឆ្ៃ យ រួមជា 

មួយបញ្ហា ក្បឈម អសរ់យៈពេលជាពក្ច្ើនឆ្ន ំកនែងមក ។ ក្សបពេលងាីៗពនោះ 

ពទាោះបីម្មនបញ្ហា ក្បឈមដ្ធ៏បំផំ្ ត្ កេ័់នធនងឹជងំកឺាច្សាហាវកូវដដ្-១៩ ពនាោះក៏

ពដ្ឋយ ក៏ក្កុមការងារពៅបនរជំនោះសវោះខសវងរកមពធាបាយបនរការងារតាមរយៈ

ក្បេ័នធបពច្ចកវិទាេ័ត្៌ម្មននានា កនុងការជយួោំក្ទដ្លអ់នកពក្បើក្បាសជ់ានចិ្ច មនិ

ឱ្យម្មនអាក់ខាន ដ្លក់ារអន វត្រក្បេ័នធ FMIS ពនាោះព ើយ ។ 

ជាទបីញ្ចប ់ែ្ុសំមូពោរេខងែងអណំ្រគ្ ណ្ជាថ្មមី្តងដ ៀត ច្ពំ ោះ  ឯរឧតដម 

អគ្គបណឌ តិសភាចារ្យ ឧរនាយករ្ដ្ឋមន្ត រ្ ីរដ្ឋមន្រនត៊ីក្រសងួលសដ្ឋរចិ្ចនិងហរិញ្ញ

វតថុ, ែ្ុំសូមជនូេរ ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌ តិ្សភាចារយ ឯកឧត្ដម ពោកជទំាវ ពោក 

ពោកក្ស ី ខដ្លម្មនវត្ដម្មន ពៅកនងុេិធីពនោះ សូមទទួលបាននវូស ែភាេលែ, 

ស ភ្មងគលកនុងក្កុមក្គួ្សារ និងពជាគ្ជយ័តាមភារកិច្ចពរៀងៗែែួន ។     
             

              សមូអររ ណ ! 


