សុន្ទរកថាប ើក
រ ស់ឯកឧត្តមអគ្គ ណ្ឌិត្សភាចារយ អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័ត្ន
ឧ នាយករដ្ឋមន្រន្ត ី រដ្ឋមន្រន្រ ីក្កសួងបសដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ
កនង
ី ី
ុ សិក្ខាសាលាសរព
“ក្កមសីលធម៌ សតង់ដា វិជ្ជាជីវៈសវន្កមមផ្ទទកនុង ន្ិង ទពិបសាធន្៍សវន្កមមក្ ព័ន្ធ FMIS”
ច្ កា ិ
រាជធានីភ្ពនំ េញ, សណ្ឋ
ា គារភ្នពំ េញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ ិឆ

ឆ្នំ ២០១៨

7
-ឯកឧត្តមរដ្ាពេខាធកា រប្រចំ រ
-ឯកឧត្តម ពោកជំទាិ ពោក ពោកប្សី នាងកញ្ញា ជាទីពមប្ត្ី !

១-

ថ្ងៃពនេះ ែ្ំមា
ញ នពសឆកដីពោមនសសរីករាយជាេនលឹក ពោយបានឆូេរួមជាអធការត្ីពៅកនញងសកា ា ោោ

េប្ងឹងសមត្ថភាេសិនករថ្ទៃកនញងររស់រាជរោាភ្កាបាេកមពញជា សដ ីេី “ក្កមសីលធម៌ សតង់ដា វិជ្ជាជីវៈសវន្កមមផ្ទទកនុង ន្ិង ទពិបសាធន្៍សវន្កមមក្ ព័ន្ធ FMIS” ខដ្េជាប្រធានរទមានោរៈសំខាន់ នកាងគនលេះឹ
សប្មារ់អនុិត្តមុែងារសិនកមមពៅតាមប្កសួង ោថរ័ន នកាងអងគភាេោធារណៈថ្នរាជរោាភ្កាបាេ ប្រករ
ពោយគុណភាេ នកាងប្រសកាទភា
ធ េ កនញងររច្រទថ្ន រខកទប្មង់នានាររស់រាជរោាភ្កាបាេ ន់ខត្ប្ត្ូិបានរពងកើន
ី ិច្ោេភាេប្គរដ្ណតរ់ ន់ខត្ទូោយ នកាង ន់ខត្សវ ័យប្រិត្តព ើង
ពេបឿន នកាងេប្ងក
រោានខកទប្មង់ រប្គរ់ប្គងហការញ្ាិត្ថញោធារណៈ

េកាពសសពៅកនង
ញ

ពដ្ើមបីពប្ត្ៀមេកាណៈឈានពៅសពប្មឆបាននូិឋានៈជា

ប្រពទសមានឆំណូេមធយមកប្មកាត្ែពស់ពៅឆ្នំ២០៣០។ ពៅកនញងឱ សដ្៏ឱឡា រច្កពនេះ ែ្ំស
ញ ូមោវគមន៍យ៉ាង
កក់ពដដឆំព េះ ឯកឧត្ដម ពោកជំទាិ ពោក ពោកប្សី នាងកញ្ញាទាំងអស់ជាសិនករមកេីប្កសួង ោថរ័ន
នកាងអងគភាេោធារណៈ ខដ្េបានអពញ្ជ ញ
ើ ឆូេរួមពៅកនង
ញ អងគសកា ា ោោនាពេេពនេះ។
1

ច្ ជ ជិី ៈសិនកមមថ្ទៃកង
សកា ា ោោសត ីេីប្កមសីេធម៌ សត ង់ោ ិជា
នញ នកាងរទេកាពោធន៍សិនកមមប្រេ័នFធ MIS

អគគនាយកោានសិនកមមថ្ទៃកង
នញ

ឯកឧត្តម បលាកជំទាវ បលាក បលាកក្សី នាងកញ្ញញ ជ្ជទីរា ់អាន្ !
២-

រនាៃរ់េីទទួេបានសពមលងពឆ្នត្គាំប្ទកនញងកប្មកាត្មួយហួសេី រោមន

នកាងជា រត្រសន ងដ្េ់ រទតេ់

ជំពនឿទុកឆកាត្តររស់ប្រជាេេរដ្ា រាជរោាភ្កាបាេនីត្កា េទី៦ បានពរតជា្យ៉ាងពមាេះមុត្កនញង ររនតពរសកកមម
េពនលឿនកកាឆច រអភ្កាិឌ្ឍ នកាងជំរុញអនុិត្ត រខកទប្មង់ ន់ខត្សុីជពប្ៅ នកាងទូេំទោ
ូ យពេើប្គរ់ ិច្ស័យ ពោយ
បានសប្មកាត្សប្មា ំងងិច្ ឆ្នំ២០១៩

បាញ់ពឆ្ពេះ រគាំប្ទនូិពគាេពៅសំខាន់ៗថ្នកមម ិច្ធីនពយបាយររស់

រាជរោាភ្កាបាេនីត្កា េទី៦ នកាងយុទោ
ធ ស្រសត ឆត្ុព ណ-ដ្ំណ្ឋក់ េទី៤ ររស់រាជរោាភ្កាបាេ ជាេកាពសស រ
ជំរុញដ្ំពណើរ រថ្ន រខកទប្មង់ រប្គរ់ប្គងហការញ្ាិត្ថញោធារណៈ

ខដ្េរឆចញរបននសថត្
កា កនញងដ្ំណ្ឋក់ េទី៣

“ក្ខរទារភាា ់ថ វិក្ខបៅន្ឹងបោលន្បោបាយ” ប្េមទាំង រពប្ត្ៀមជារពណតើរៗសប្មារ់ដ្ំណ្ឋក់ េទី៤
“គ្ណ្បន្យយភាពសមិទធកមម”ឱយសពប្មឆបានពជាគជ័យតាម រពប្គាងទុក។

រពរតជា្ប្រករពោយមហកាឆកាតា
ិ

នកាង រទាមទារដ្៏មហកាមាពនេះ ត្ប្មូិឱយត្ួអងគ ក់េន
័ ធទាង
ំ អស់ថ្នរាជរោាភ្កាបាេែកាត្ែំអនុិត្តត្ួនាទី នកាងភារកកាឆច
ររស់ែួ លនពោយឆ្លត្ថ្ិ មនសកា

ិច្ជាជជីិៈ មាចស់ រ នកាងមានប្រសកាទភា
ធ េែពស់។

៣- ព្លើយត្រពៅនឹង រពរតជា្នកាងពសឆកតីប្ត្ូិ រពនេះ មុែងារសិនកមមថ្ទៃកនញងខដ្េរាជរោាភ្កាបាេបានរពងកត្
ើ
ព ើង េកាត្ជាមាន រទទួេែុសប្ត្ូិមកានត្កាឆជាងអងគភាេនានាកនញងប្កសួង ោថរ័នពនាេះព យ
ើ
ពប្ េះសិនកមម
ថ្ទៃកនញងខដ្េជា “ខែសពប្ត្ៀមទី៣” ថ្នប្រេ័នធប្គរ់ប្គងប្កសួង ោថរ័នមួយ (រនាៃរ់េីថ្ននក់ដ្ឹកនាំ នកាងប្រេ័នធ
ប្គរ់ប្គងពទសងពទៀត្) បានទតេ់ជូនថ្ននក់ដ្ឹកនាំ នូិ រអេះអាងនកាងវាយត្ថ្មលពោយឯករាជយ នកាងសត្ានុមត្
័
ជំរុញឱយប្រពសើរព ើងនូិប្រសកាទភា
ធ េថ្ន រប្គរ់ប្គងហានកាភ្័យ

ប្រេ័នធប្ត្ួត្េកានត្
កា យថ្ទៃកនញង

ប្រត្ការត្តកា រ

នកាង

អភ្កាបាេកកាឆច ពដ្ើមបីធានាសពប្មឆបាននូិពគាេរំណងខដ្េប្កសួង ោថរ័ន នកាងអងគភាេបានពប្គាងទុក។ តាម
ឆរច្ត្ រងារពនេះ រងាាញថ្នសិនកមមថ្ទៃកនញងមានឥទធកាេេឆមបងពៅពេើ “អងគ”ដ្ឹកនាំ នកាងប្រត្ការត្តទា
កា ង
ំ ឡាយ
ររស់អងគភាេ។ ដ្ូពឆនេះ ប្រសកានពរើសិនករពធវើសិនកមមពោយគាមនឬប្បាសចកេីប្កមសីេធម៌ នកាងសត ង់ោ
ិច្ជាជជីិៈពនាេះ សិនករនឹង ល យជាប្រភ្េឬជា តាេីករថ្នរញ្ញាអសកមមជាពប្ឆើន ខដ្េពធវឱ
ើ យអងគភាេេុំអាឆ
សពប្មឆបាននូិពគាេនពយបាយ/ពគាេរំណង/ពគាេពៅ/ររស់ែួ លនតាម ររំេង
ឹ ទុក ឬក៏អាឆដ្ួេរេំកថ្ន
៏
បាន។
៤- ពដ្ើមបីទរ់ោកត្់ហានកាភ្យ
័ ររស់មែ
ុ ងារសិនកមមថ្ទៃកនញងពនេះ រាជរោាភ្កាបាេកមពញជាខដ្េមានប្កសួងពសដ្ាកកាឆចនកាងហការញ្ាិត្ថញជាពសនាធកា រ បានោក់ឱយពប្រើប្បាស់នូិ “ប្កមសីេធម៌សប្មារ់សិនករថ្ទៃកង
ញន ”នកាង“សត ងោ
់
ច្ ជ ជិី ៈសិនកមមថ្ទៃកង
ិជា
ញន ” ពៅឆ្នំ២០០៦ ភាលមពប្ យមុែងារពនេះប្ត្ូិបានរពងកត្
ើ ។ “ប្កមសីេធម៌សប្មារ់សិន
ករថ្ទៃកង
ញន ” (សុឆ រច្ត្ មកានេំពអៀង

រសមាៃត្់ នកាងសមត្ថភាេ) គឺជាពគាេ រណ៍ឬ ររំេឹងទុកអរបររមា ពៅ

ច្ ជ ជិី ៈ
កនញង រប្គរ់ប្គងអាករបកកា រយ
ច្ ខដ្េរុគេ
គ ប្ត្ូិប្រ ន់យក ពៅពេេ ល យែលួនជាសិនករ រីឯ “សត ង់ោ ិជា
សិនកមមថ្ទៃកង
ញន ” គឺជាសំណំពុ គាេ រណ៍អនុិត្ត ិច្ជាជជីិៈសិនកមមថ្ទៃកនញងជាអនតរជាត្កា ខដ្េទាមទារសប្មារ់
ប្គរ់ប្គង រអនុិត្តសិនកមមប្រករពោយជំនាញឆាស់ោស់

រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ

2

នកាងសប្មារ់វាយត្ថ្មលប្រសកាទភា
ធ េ រអនុិត្ត

ច្ កា ិ
ថ្ងៃទី ៥ ខែិឆ

ឆ្នំ២០១៨

ច្ ជ ជិី ៈសិនកមមថ្ទៃកង
សកា ា ោោសត ីេីប្កមសីេធម៌ សត ង់ោ ិជា
នញ នកាងរទេកាពោធន៍សិនកមមប្រេ័នFធ MIS

អគគនាយកោានសិនកមមថ្ទៃកង
នញ

ច្ ជ ជិី ៈសិនកមមថ្ទៃកង
ជំនាញពនេះ។ ដ្ូពឆនេះ “ប្កមសីេធម៌សប្មារ់សិនករថ្ទៃកង
នញ ” នកាង“សត ង់ោិជា
ញន ”ជាប្ករែ័ណឌ
ត្ប្មង់ទកាសេីរ ខដ្េមកានអាឆែវេះមួយណ្ឋបាន កនញង រធានាឱយមុែងារសិនកមមថ្ទៃកនញង រកាបាននូិឥទធកាេេជា
ច្ ប្ត្ រ់មករំេឹក េកានត្
ិច្ជជមានជានកាឆចឆពំ េះអងគភាេរងសិនកមម នកាងខដ្េថ្ងៃពនេះ ពយើងទាំងអស់គាន ិេ
កា យ នកាង
ខសវ ងយេ់រខនថមពទៀត្ឱយបាន ន់ខត្សុីជពប្ៅ ពេញពេញ នកាងប្គរ់ប្ជញងពប្ជាយ។
៥-

ទនៃឹមនឹងពនេះ

ររច្ោថននកាងរពរៀររររថ្ន ររំពេញ រងារពៅតាមប្កសួង

ោថរ័ន ន់ខត្មានភាេ

ច្ ័យររស់រាជរោាភ្កាបាេ
សមញ គោមញ ប្រទាក់ប្កឡា នកាង ន់ខត្សវ ័យប្រិត្ត ពប្ មរឆច័យថ្នកំខណទប្មង់ប្គរ់ ិស
ខដ្េរនតចក់ប្គឹេះឆូេពប្ៅឥត្ឈរ់ឈរ នកាងវាត្ទី ន់ខត្ទូោយកនញងខទនកោធារណៈ បានទាមទារឱយមាន
រគកាត្គូរព ើង ិច្ញ

អំេស
ី ងគត្ភា
កា េថ្នប្ករែ័ណឌទាំងេីរជាមួយ រិច្ិត្តន៍ងមីៗពនេះ។

ដ្ូពឆនេះ

ែ្ំស
ញ ូមពសន ើឱយ

អគគនាយកោានសិនកមមថ្ទៃកញង
ន សកាកាពេើ រពធវើរឆចញរបននភាេឯកោរទាំងេីរប្រសកានជាមាន រចំបាឆ់។
អងគសិក្ខាសាលា ជ្ជទីបមក្ត្ី !
៦- នាពេេរឆចញរបនននកាងអនាគត្ េកាត្ជាគាមន រងារឬអងគភាេណ្ឋ ខដ្េអាឆរនតមានអត្ថភា
កា េ ិឌ្ឍនភាេ នកាង
សពប្មឆបានពជាគជ័យពេញពេញ

ពោយមកានបានពប្រើប្បាស់រពឆចក ិច្ទាេ័ត្៌មានជាមូេោានពនាេះព ើយ។

សបមតច្អគ្គ មហាបសនា ត្ីបត្បជ្ជ ហុន្ សសន្ នាយករដ្ឋមន្រន្ត ីផ្ន្ក្ពះរាជ្ជណាច្ក្កកមពុជ្ជ បានពប្កើន
រំេឹក នកាងខណនាំជាញឹកញយឱយមស្រនតីោធារណៈ ែកាត្ែំរពងកើនសមត្ថភាេពប្រើប្បាស់រពឆចក ិច្ទាេ័ត្មា
៌ ន ពដ្ើមបី
សពប្មឆភារកកាឆចររស់ែួ លនប្រករពោយប្រសកាទភា
ធ េែពស់។ យ៉ាងណ្ឋមកាញ

រខកទប្មង់ រប្គរ់ប្គងហការញ្ាិត្ថញ

ោធារណៈ ខដ្េអាឆពធវើដ្ពំ ណើរពៅមុែ នកាងសពប្មឆពជាគជ័យប្រករពោយឆីរភាេជារនតរនាៃរ់ពនេះ គឺបាន
ច្ ាេ័ត្មា
យកមូេោានរពឆចក ិច្ទាេ័ត្មា
៌ នជា្អង
ឹ ែនង។ ប្រេ័នធពនេះមានពឈាមេះថ្ន “ប្រេ័នធរពឆចក ិទ
៌ នសប្មារ់
រប្គរ់ប្គងហការញ្ាិត្ថោ
ញ ធារណៈ (FMIS) ” ខដ្េរាជរោាភ្កាបាេបានោក់ឱយពប្រើប្បាស់ ពហើយរឆចញរបននកំេុង
សថ កាត្កនញងជំហានទី២ ថ្ន រេប្ងីក ិច្ោេភាេររស់ែួ លន រនាៃរ់េីបានកោងពហោារឆនាសមពន
័ ធមេ
ូ ោាន នកាង
ោក់ឱយដ្ំពណើរ រថ្ទៃកនញងប្កសួងពសដ្ាកកាឆចនកាងហការញ្ាិត្ថតា
ញ មពគាេពៅចំបាឆ់ ទាំងពៅថ្ននក់កណ្ឋ
ត េ នកាងថ្ននក់
មូេោាន (រត្នាគាររាជធានី-ពែត្ត)។ ពៅឆ្នំ២០១៧ ប្រេ័នធ FMIS បានោក់ឱយពប្រើប្បាស់ពៅកនញងប្កសួង
ឆំនួន ១០ កនញងឆ្នំ២០១៨ ប្កសួង ឆំនន
ួ ១០ ពទៀត្កំេុងរនតភាជរ់ នកាងពៅឆ្នំ២០១៩ នឹងេប្ងីករខនថមពៅ
ប្កសួងឆំនន
ួ ១០ ងមីពទៀត្ រួមទាំងមនៃីរ សហិ ទាំង២៥ រាជធានី-ពែត្ត ។ ពនេះមកានទាន់រារ់រញ្ចូ េនូិអងគភាេ
ងិច្ ពេញពេញ ខដ្េបាន/នឹងរនតភាជរ់ប្រេ័នធ FMIS ពៅតាមប្កសួង ោថរ័នពៅព ើយ។
៧- ដ្ូពឆនេះភ្ូមោ
កា ស្រសត ប្គរដ្ណតរ់ររស់ប្រេ័នធ FMIS ខដ្េជា្អឹងែនងថ្នកមម ិច្ធីខកទប្មង់ រប្គរ់ប្គងហការញ្ាិត្ថញ
ោធារណៈកំេុង រីកធំពៅៗ ពោយ្លងឆូេពៅប្កសួង ោថរ័ន ប្េមទាំងរនតពៅ ន់អងគភាេងិច្ ពេញពេញ
ខងមពទៀត្។ ប្រេ័នធពនេះប្ត្ូិខត្រឹងមា ំ នកាងមានសុែភាេេអជាប្រចំ ខដ្េចំបាឆ់ប្ត្ូិរង រពធវើសិនកមម ពដ្ើមបី
ធានាថ្នប្រេ័នធប្ត្ូិបានតាក់ខត្ង

(Design)

ពោយរំ ក់ប្រេ័នធប្ត្ួត្េកានត្
កា យប្គរ់ប្គាន់

រឹងមា ំ នកាងមាន

ប្រត្ការត្តកា រ (Operation) ប្រករពោយប្រសកាទភា
ធ េ ប្រសកាទទ
ធ េ នកាងស័កតកាសកាទកាភា
ធ េ។ ពរើនិយាយឱ្យជាក់ស្តែ ង

រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ

3

ច្ កា ិ
ថ្ងៃទី ៥ ខែិឆ

ឆ្នំ២០១៨

ច្ ជ ជិី ៈសិនកមមថ្ទៃកង
សកា ា ោោសត ីេីប្កមសីេធម៌ សត ង់ោ ិជា
នញ នកាងរទេកាពោធន៍សិនកមមប្រេ័នFធ MIS

អគគនាយកោានសិនកមមថ្ទៃកង
នញ

ជាងននេះ

រពធវើសិនកមមពេើប្រេ័នធ FMIS គឺប្ត្ូិពធវពើ េើដ្ំណ្ឋក់ េនីមយ
ួ ៗថ្ន រ ិច្ិត្តន៍ នកាងពេើ រងារ

ក់េ័នធតំខាន់ៗ ដ្ូឆជាៈ េទធកមម (ឯកោរពដ្ញថ្ងល កកាឆចសនា)
(សុិត្ថកាភាេទីតាំង អគគកាសនី អកានពធើពណត្)

រដ្ំព ើងពហោារឆនាសមពន
័ ធនកាងរណ្ឋ
ត ញ

រពធវើពត្សត ប្រេ័នធ ( រឯកភាេទទួេយកេីអនកពប្រើ User

Acceptance) ររណញត េះរណ្ឋ
ត េមស្រនតី (ឯកោរ ពេេពិោ មស្រនតីឆេ
ូ រួម)

រពប្រើប្បាស់នង
កា
រឆូេប្រេ័នធ

( រកំណត្់ភារកកាឆច នកាងសកាទកាឆ
ធ ូេ សកាទស
កា ធ ពប្មឆ) កកាឆចដ្ំពណើរ រប្រេ័នធ ( រកត្់ប្តា
របាយ រណ៍

រខកត្ប្មូិ

រទាញ

រពោេះប្ោយ កំហុស) ការថតបម្រុងនិងការតនគ្រេះទិនននយ
័ (Data Back up and Data

Recovery) រញ្ញាសនាធនកមម។ល។ ទាំងពនេះជាមុែសញ្ញាសិនកមម (Audit Area) ខដ្េអាឆពប្រើប្បាស់
សប្មារ់សិនកមមប្រេ័នធ នកាងកមម ិច្ធី (Application) ដ្ថ្ទពទៀត្ទងខដ្រ។ ពទាេះជាយ៉ាងណ្ឋ ពដ្ើមបីពប្ត្ៀម
េកាណៈពធវើសិនកមមពេើប្រេ័នធ FMIS នកាងប្រេ័នធរពឆចក ិច្ទាេ័ត្មា
៌ នពទសងពទៀត្ឱយបានេទធទេេអ ចំបាឆ់
ប្ត្ូិខសវ ងយេ់អំេី “ពគាេនពយបាយ ពគាេ រណ៍ នកាងសត ង់ោថ្នប្រេ័នធប្ត្ួត្េកានត្
កា យថ្ទៃកង
នញ FMIS”នកាង “ រ
ប្គរ់ប្គងប្រេ័នធប្ត្ួត្េកានត្
កា យថ្ទៃកនញងរពឆចក ិច្ទាេ័ត្៌មាន” ខដ្េបានោក់ឱយពប្រើប្បាស់ពោយ កសហិ ពៅឆ្នំ
២០១៤ នកាងឆ្នំ២០១៦។ ពេើសេីពនេះ សកា ា

មទាំងអស់ក៏នឹងមានឱ សទទួេបាន នូិ រខឆករំខេក

បទពិនោធន៍កង
នញ ការនធវើតវនករមប្រេ័នធ FMIS នៅ កតហវ នកាងនៅតារម្កតួងចំនួនម្រំ (ដំណាក់កាល
ដំន ើង) ជាទុនរខនថមកនញងពេេរនតកាឆពទៀត្ពនេះទងខដ្រ។
៨-

សថ កាត្កនញងររច្ រណ៍ខដ្េរាជរោាភ្កាបាេពរតជា្រនតរពងកើនពេបឿន រខកទប្មង់ ពោយឈរពេើមេ
ូ ោាន

រពឆចក ិច្ទាេ័ត្មា
៌ នខដ្េ ន់ខត្មានកប្មកាត្ែពស់ព ើង េកាពសសិច្ោេភាេថ្នប្រេ័នធ FMIS នកាង រទទួេ
ោគេ់ឥទធកាេេមុែងារសិនកមមថ្ទៃកនញង ពៅពេើ រប្គរ់ប្គងររស់ប្កសួង ោថរ័ន សកា ា ោោពេើប្រធានរទ
“ក្កមសីលធម៌ សតង់ដាសវន្កមមផ្ទទកនុង ន្ិង ទពិបសាធន្៍សវន្កមមក្ ព័ន្ធ FMIS” េកាត្ជាសមប្សរ នកាង
បានព្លយ
ើ ត្រប្ត្ូិឆំពេេពិោ នកាងទីកខនលង។ ជា រេកាត្ណ្ឋស់ប្ត្ឹមរយៈពេេមួយថ្ងៃ នឹងេុំប្គរ់ប្គាន់ពដ្ើមបី
ខសវ ងយេ់ឱយបានប្គរ់ប្ជញងពប្ជាយ នកាងសុីជពប្ៅពេើប្រធានរទខាងពេើបានព ើយ ខត្ពទាេះជាយ៉ាងណ្ឋែ្ំស
ញ ូម
ពសន ើឱយឯកឧត្តម ពោកជំទាិ ពោក ពោកប្សី នាងកញ្ញាជាសិនករថ្ទៃកង
នញ ទាំងអស់ ែកាត្ែំប្ត្ងប្តារ់ នកាង
ប្រមូេយកធាត្ុឆេ
ូ េីអងគសកា ា ោោពនេះឱយបានជាអត្ការរមា
ទាំងអស់ឆេ
ូ រួមេកាភាកាឱយបានសកមមទេ
ុ ទុស។

នកាងសូមពេើកទឹកឆកាត្ដនកាងជំរញ
ុ ឱយសកា ា

ែ្ំក
ញ ៏សំណូមេរឱយសកា ា

ម

ឹ
មទាំងអស់ ំនាំនូិ រយេ់ដ្ង

នកាងរទេកាពោធន៍ទទួេបានរខនថមេីសកា ា ោោពនេះ ពៅទសេវទាយរនតជូនមកាត្តសិនករខដ្េេុបា
ំ នអពញ្ជ ញ
ើ
ឆូេរួម ែកាត្ែំរពងកើនអនុពោមភាេ រងារសិនកមមប្សរតាមប្ករែណឌទាំងេីរ (ប្កមសីេធម៌ នកាងសត ង់ោ)
នកាងជំរញ
ុ កោងសមត្ថភាេសិនកររពឆចក ិច្ទាេ័ត្មា
៌ ន ឱយព្លើយត្រពៅនឹងសភាេ រណ៍ឆំព េះមុែ។
៩-

ពោយឥត្សងស័យ ែ្ំស
ញ ូមគូសរញ្ញជក់ជារួមថ្ន សិនកមមថ្ទៃកនញងេកាត្ជាបានរួមឆំខណកគួរកត្់សមាគេ់

ពោយពសៃ ៀមោៃត្់

ពៅកនង
ញ
រេប្ងឹងប្រេ័នធប្គរ់ប្គង រងារ

ប្គរ់ប្គងហានកាភ្យ
័

រពងកន
ើ ប្រសកាទភា
ធ េ

ប្រត្ការត្តកា រ េប្ងឹង រសនសសំ
ំ ថ្ឆ នកាងពេើកសៃួ យអភ្កាបាេកកាឆចេអ ពហើយែ្ំក
ញ ៏ទទួេោគេ់ខដ្រថ្ន

រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ
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រអនុិត្ត

ឆ្នំ២០១៨

ច្ ជ ជិី ៈសិនកមមថ្ទៃកង
សកា ា ោោសត ីេីប្កមសីេធម៌ សត ង់ោ ិជា
នញ នកាងរទេកាពោធន៍សិនកមមប្រេ័នFធ MIS

អគគនាយកោានសិនកមមថ្ទៃកង
នញ

សិនកមមពៅជួរ រេំបាកែលេះពៅព ើយ

េកាពសសទាក់ទងនឹងរយៈពេេសិនកមម

ដ្ំពណើរ រទូទាត្់ប្បាក់

ពរសកកមម សមត្ថភាេសិនករ នកាងកកាឆចសហ រប្រករពោយប្រសកាទភា
ធ េេីសណ្ឋ
ំ
ក់សិនោាន។ ពទាេះជា
យ៉ាងណ្ឋ ក៏ែំស
្ញ ូមពេើកទឹកឆកាត្តដ្េ់សិនករប្គរ់ររ
ូ ឱយរនត ដ្ុសខាត្់ឆំពណេះដ្ឹង
នកាង

អនុិត្ត រងារពោយជំនាញ

អនុពោមតាមប្កមសីេធម៌

ពដ្ើមបីធានាឱយពសវាររស់ែួ លនអាឆរខនថមត្ថ្មលជន
ូ អងគភាេ
ដ្ឹកនាំ ប្កសួង

ោថរ័នររស់ែួ លន។

េុេះ រជមនេះរាេ់ឧរសគគ

នកាងសត ង់ោសិនកមមថ្ទៃកនញងកនញងកប្មកាត្ែពស់

នកាង ន់ខត្ទទួេបាន រពេញឆកាត្តេីសំណ្ឋក់ថ្ននក់

ព្លៀត្ឱ សពនេះទងខដ្រ

ែ្ំស
ញ ូមវាយត្ថ្មលែពស់ឆំព េះ រែកាត្ែំរំពេញ

រងារររស់

អគគនាយកោានសិនកមមថ្ទៃកនញង កនញងនាមជាពសនាធកា រររស់ កសហិ ពេើ រជំរញ
ុ រពងកត្
ើ

នកាងដ្ំពណើរ រ

មុែងារសិនកមមថ្ទៃកនញងពៅតាមប្កសួង ោថរ័ន នកាង រពរៀរឆំរទោានគត្កាយត្
ុ ត ក់េន
័ ធ

សមេមមនឹងអាឆ

អនុិត្តបានតាមសត ង់ោឧត្តមានុិត្ត

រពរៀរឆំសកា ា ោោនាពេេពនេះជាពដ្ើម។
អគគនាយកោានសិនកមមថ្ទៃកញង
ន

រួមទាំងសកមមភាេរណតញេះរណ្ឋ
ត េជារនតរនាៃរ់ ដ្ូឆ

ែ្ំក
ញ ស
៏ ូមអរគុណឆំព េះថ្ននក់ដ្ឹកនាំ

ថ្នប្កសួងពសដ្ាកឆ
កា ចនកាងហការញ្ាិត្ថញ

នកាងមស្រនដីរាជ រថ្ន

ខដ្េបានែកាត្ែំរពំ េញភារកកាឆចពោយ

អនុពោមតាមអភ្កាប្កម រងារទាំងរួនប្រ រររស់ប្កសួងបានយ៉ាងហមត្់ឆត្់

ពហើយសពប្មឆបានេទធទេ

េអៗជាពប្ឆើន រួមឆំខណកជួយដ្េ់ែំព្ញ ៅកនញង រប្គរ់ប្គងអងគភាេនានាពប្ មឱវាទប្កសួង ទាំងថ្ននក់កណ្ឋ
ត េ
នកាងថ្ននក់មេ
ូ ោាន េកាពសសពេើកកាឆច រប្គរ់ប្គងពសដ្ាកឆ
កា ច នកាងហការញ្ាិត្ថញ។
១០-

័ រិរមហា
ជាទីរញ្ច រ់ ែ្ំស
ញ ម
ូ ជូនេរឱយអងគសកា ា ោោសពប្មឆបានខទលផ្កកេអ នកាងសូមប្រសកាទេ
ធ រជយ

ប្រពសើរជូនដ្េ់ ឯកឧត្តម ពោកជំទាិ ពោក ពោកប្សី នាងកញ្ញា នកាងសូមប្រករខត្សុែភាេេអរ រច្រូណ៌
ទទួេបានពជាគជ័យប្គរ់ភារកកាឆច នកាងសុភ្មងគេប្គរ់ៗគាន។
ី ៈសវន្កមមផ្ទទកនុង ន្ិង
ែ្ំស
ញ ូមប្រ សពរើកអងគសកា ា ោោសត ីេី “ក្កមសីលធម៌ សតង់ដា វិជ្ជាជវ
ទពិបសាធន្៍សវន្កមមក្ ព័ន្ធ FMIS ” ចរ់េពី េេពនេះត្ពៅ !

សូមអរគុណ!

-0)

រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ
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