សុន្ទរកថាបបើករបស់
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ជូ គឹមបេង រដ្ឋបេខាធិការក្កសួងបសដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ
ត្ំណាងដ្៏ខ្ពង់ខ្ស
ព ់របស់ឯកឧត្តមអគគ បណ្ឌិត្សភាចារយ អូន្ ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្ត ី
រដ្ឋមន្រន្ត ីក្កសួងបសដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្នុងសិក្ខាសាលាសដ ីពី
“បោេការណ្៍ណណ្នាំបេើសវន្កមមបបច្ច ក វិទ្យាព័ត្៌មាន្”
សណ្ឋ
ា គារភ្នំពពញ ថ្ងៃទ៣
ី
ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩
រាជធានីភ្នំពពញ

7
-ពលាក្ស្សី Sunniya Durrani- Jamal នាយក្សាានតំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីស្រចំក្ម្ពុជា
-ឯក្ឧតតម្ ពលាក្ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ស្សី នាងក្ញ្ញា ជាទីពម្ស្តី !
១-

ថ្ងៃពនេះែ្ំមា
ុ នរីតិពសាម្នសសរីក្រាយជាអពនក្ ពោយបានចូលរួម្ជាអធ្ិរតីពៅក្នុងសិក្ខាសាលា ពស្ងឹង

សម្តាភាពសវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ររស់រាជរោាភ្ិបាលក្ម្ពុជា
វិទ្យាព័ត្៌មាន្”

សដ ីពី

ខែលជាស្រធានរទែ៏មានសារៈសំខាន់

“បោេការណ្៍ណណ្នាំបេើសវន្កមមបបច្ច កនិងព្លើយតរបានចំពពលពវលាថ្នតស្ម្ូវក្ខរររស់

ស្ក្សួង សាារ័ន និងអងគភាពសាធារណៈថ្នរាជរោាភ្ិបាលក្ម្ពុជា ខែលក្ំពងស្រឡូក្យ៉ាងសស្សាក្់សស្សាំ ពៅ
ក្នុងក្ខរោានខក្ទស្ម្ង់ររស់រាជរោាភ្ិបាល
ែំណ្ឋក្់ក្ខលទី៣

ពិពសសគឺក្ខរខក្ទស្ម្ង់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាុសាធារណៈ

ិ ពៅនឹងពគាលនពយបាយ”
“ក្ខរទារភាជរ់ង វក្ខ

ពៅ

ស្ពម្ទាំងក្ខរពស្តៀម្ែលួនសស្មារ់ែំណ្ឋក្់

ក្ខលទី៤ “គណពនយយភាពសម្ិទក្
ធ ម្ម ” ។ ែ្ំស
ុ ម្
ូ អរគណចំព េះពលាក្ស្សី Sunniya Durrani- Jamal នាយក្
សាានតំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីស្រចំក្ម្ពុជា ខែលបានខចក្រំខលក្ពពលពវលាែ៏ម្មាញឹក្ អពញ្ជ ើញម្ក្ចូល
រួម្ជាក្ិតតិយស និងបានទតល់នូវចំណ្ឋរ់អារម្មណ៍គាំស្ទយ៉ាងពមាេះម្តចំព េះម្ែងារសវនក្ម្មថ្ទៃក្ុង
ន ពិពសស
សវនក្ម្មរពចេក្ វិទាព័ត៌មាន។

ពៅក្នុងឱក្ខសែ៏ឱឡារិក្ពនេះ ែ្ំស
ុ ូម្សាាគម្ន៍យ៉ាងក្ក្់ពដដចំព េះ ឯក្ឧតដម្

ពលាក្ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ស្សី នាងក្ញ្ញាទាំងអស់ជាសវនក្រម្ក្ពីស្ក្សួង សាារ័ន និងអងគភាពសាធារណៈ
ខែលបានអពញ្ជ ើញចូលរួម្ពៅក្នុងអងគសិក្ខាសាលានាពពលពនេះ។
ឯកឧត្តម បោកជំទាវ បោក បោកក្សី នាងកញ្ញញ ជាទ្យីរាប់អាន្ !
២- ក្នុងពីរទសសវតសចងពស្ក្ខយពនេះ ក្ម្ពុជាទទួលបាននូវក្ំពណើនពសែាក្ិចេែពស់ ស្រក្រចីរភាព និងពោយររិយរនន។ ស្រក្ខរពនេះ ម្ិនខម្នជាពរឿងថ្ចែនយពនាេះពទ វាពិតជាពក្ើតពឡើងពចញពីក្ខរែិតែំស្រឹងខស្រងស្គរ់តួអងគ
1

អគគនាយក្ោានសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុង

សិក្ខាសាលាសត ីពពី គាលក្ខរណ៍ខណនាំសវនក្ម្មរពចេក្ វិទាព័ត៌មាន

ក្នុងពសែាក្ិចេ ពិពសសគឺរាជរោាភ្ិបាល។ ពជាគជ័យក្នុងតួនាទីជាអនក្នាំម្ែ និងជាឃ្ននស់ពសែាក្ិចេ ពិតជាម្ិន
អាចក្ខត់ផ្តតច់ពីក្ខរខក្ទស្ម្ង់ទាង
ំ ឡាយររស់រាជរោាភ្ិបាលបានពឡើយ។ រចេុរបនន ែំពណើរក្ខរខក្ទស្ម្ង់ស្តូវបាន
ក្ត់សមាគល់ព ើញថា ក្ំពងរពងកើនពលបឿន វាតទីក្ខន់ខតទូលាយ និងក្ខន់ខតសីជពស្ៅ ក្នុងពនាេះ ចរ់ពីឆ្នំ
២០០៤ ម្ក្ ក្ម្ម វិធ្ីខក្ទស្ម្ង់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាុសាធារណៈរយៈពពលខវងម្ួយស្តូវបានពរៀរចំពឡើង ពោយ
ឈរពលើអភ្ិស្ក្ម្ជាពែឿន និងខចក្ជារួនែំណ្ឋក្់ក្ខល។ ែំណ្ឋក្់ក្ខលទី១ “ក្ខររពងកន
ើ ភាពពជឿទក្ចិតតពលើ
ិ ” បានពផ្តតតពលើក្ខរពស្ងឹងក្ខរស្គរ់ស្គងចំណូល និងសាច់ស្បាក្់ ពែើម្បីពោេះស្សាយរំណល និងក្ងាេះសាច់
ងវក្ខ
ស្បាក្់ែ៏រាថ្ំ រ៉ៃ។ ពៅចងឆ្នំ២០០៨ ែំណ្ឋក្់ក្ខលទី២ “ក្ខររពងកន
ើ គណពនយយភាពហិរញ្ាវតាុ” ស្តូវបានោក្់ឱយ
អនវតត ក្នុងពគាលរំណងពស្ងឹងក្ខរក្ត់ស្ា និងរបាយក្ខរណ៍គណពនយយ និងហិរញ្ាវតាុ ាម្រយៈក្ខរក្សាង
រនាៃត់គណពនយយភាពស្គរ់ស្ជុងពស្ជាយម្ួយ តួយ៉ាងៈ ចំណ្ឋត់ថានក្់ង វិក្ខងមី រលង់គណពនយយងមី ងវិក្ខក្ម្ម វិធ្ី
អងគភាពងវិក្ខ នីតិ វិធ្ីអនវតតង វិក្ខងមី និងស្រព័នធព័ត៌មានវិទាសស្មារ់ស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាុ (FMIS)។ ចីរភាពថ្ន
សម្ិទទ
ធ លររស់ែំណ្ឋក្់ក្ខលពីរែំរូងពនេះ អនញ្ញាតឱយរាជរោាភ្ិបាល សពស្ម្ចឈានពៅអនវតតែំណ្ឋក្់ក្ខល
ិ ពៅនឹងពគាលនពយបាយ” ក្នុងពគាលរំណងទទួលបាននូវស្រព័នធង វិក្ខម្ួយខទែក្ពលើ
ទី៣ “ក្ខរទារភាជរ់ង វក្ខ
លទធទលឬធាតពចញ និង វិម្ជឈក្ខរ ាម្រយៈក្ខរពស្ងឹង និងពស្ងីក្ក្ខរអនវតតខទនក្ខរយទធសាស្រសត ងវិក្ខ ងវិក្ខ
ក្ម្ម វិធ្ី និងអងគភាពងវិក្ខ។ ម្ក្ទល់រចេុរបនន ពយើងពិនិតយព ើញថា សូចនាក្រពគាលពៅថ្នែំណ្ឋក្់ក្ខលពីរ
ខាងពែើម្ពៅខតរនតរក្ាបាន ែណៈខែលលទធទលថ្នែំណ្ឋក្់ក្ខលទីរី ក្៏រងាាញនូវភាព រងងមា ំអាចពជឿទក្ចិតត
បាន។ ពោយឥតម្នៃិលសងស័យ សម្មតិក្ម្មពនេះអនញ្ញាតឱយពយើងអាចឈានពជើង ពៅចរ់ពទតើម្ែំណ្ឋក្់ក្ខលទី
៤ “គណពនយយភាពសម្ិទក្
ធ ម្ម ” ខែលជាពគាលពៅចងពស្ក្ខយថ្នក្ម្ម វិធ្ីខក្ទស្ម្ង់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាសា
ុ ធារណៈ ឱយសពស្ម្ចបានាម្ក្ខរពស្គាងទក្ពៅឆ្នំ២០២៥។
ពែើម្បីធានាចីរភាពពជាគជ័យថ្នក្ខរខក្ទស្ម្ង់ពៅស្គរ់ែណ្ឋ
ំ
ក្់ក្ខល ពិពសសែំណ្ឋក្់ក្ខលទី៣ និងទី៤
រាជរោាភ្ិបាលរនតពស្ងឹងស្ក្រែណឌចារ់

និងោក្់ពចញនូវយទធសាស្រសត សំខាន់ៗរខនាម្ពទៀត

យទធសាស្រសត ពក្ៀរគរចំណូលរយៈពពលម្ធ្យម្២០១៩-២០២៣,

មានជាអាទៈ

យទធសាស្រសត ថ្នក្ខរខក្ទស្ម្ង់ស្រព័នធង វិក្ខ

២០១៨-២០២៥, យទធសាស្រសត ថ្នក្ខរខក្ទស្ម្ង់ស្រព័នធង វិក្ខរែាបាលថានក្់ពស្ក្ខម្ជាតិ២០១៩-២០២៥, យទធសាស្រសត ថ្នក្ខរខក្ទស្ម្ង់ស្រព័នធលទធក្ម្មសាធារណៈ២០១៩-២០២៥,
ស្គរ់ស្គងក្ខរវិនិពយគសាធារណៈ២០១៩-២០២៥

យទធសាស្រសត សត ីពីក្ខរខក្ទស្ម្ង់ស្រព័នធ

និងយទធសាស្រសត សត ីពីក្ខរស្គរ់ស្គងរំណលសាធារណៈ

២០១៩-២០២៣។
៣-

ក្ខរចិញ្េឹម្ចិតត និងរ៉ាងស្បាថាននូវក្ំពណើនពសែាក្ិចេែពស់ ស្រក្រពោយររិយរនន មានភាពធ្នពៅនឹង

វិរតតិក្នុង-ពស្ដ ជាម្ួយសម្តាភាពស្រក្ួតស្រខជង ពែើម្បីឈានពៅសពស្ម្ចបាននូវចក្ាុ វិស័យឆ្នំ២០៣០ និងឆ្នំ
២០៥០ ទាម្ទារឱយក្ខរខស្រក្ខលយរាល់ចក្ាុ វិស័យ ទសសនទាន យទធសាស្រសត ខទនក្ខរ ក្ម្ម វិធ្ីទាង
ំ ឡាយររស់
រាជរោាភ្ិបាល

ស្តូវខតសពស្ម្ចបានពជាគជ័យស្រក្រពោយស្រសិទភា
ធ ពែពស់។

ក្ខរពនេះ

ពិតជាពំអាចអាច

សពស្ម្ចបានពទ ស្រសិនពរើពំមានម្ូលោានរពចេក្ វិទាព័ត៌មាន រងងមា ំ។ ែូពចនេះ រាជរោាភ្ិបាលស្តូវក្ខរស្រព័នធ

រាជធានីភ្នំពពញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពពញ
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អគគនាយក្ោានសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុង

សិក្ខាសាលាសត ីពពី គាលក្ខរណ៍ខណនាំសវនក្ម្មរពចេក្ វិទាព័ត៌មាន

រែាបាលសាធារណៈម្ួយ ខែលក្ខន់ខតឆ្លតថ្វ និងមានសម្តាភាពខាលំងពូខក្ ជារាជរោាភ្ិបាលឌ្ីជីងល អាចរនត
រញស្ចនឱយពសែាក្ិចេក្ខលយជាពសែាក្ិចេឌ្ីជីងលពពញពលញ មានសម្តាភាពែពណតើម្យក្ក្ខលានវតតភាព និង
អតាស្រពយជន៍ជាអតិររមាពីរែិវតតន៍ឧសាក្ម្មជំនាន់ទី ៤ ។ ក្នុងន័យពនេះ ពៅពែើម្ឆ្នំ២០១៩ រាជរោាភ្ិបាល
(ឧតតម្ស្ក្ុម្ស្រឹក្ាពសែាក្ិចជា
េ តិ)បានរពងកើតនូវស្ក្ុម្ក្ខរងារ ពែើម្បីក្ំណត់ស្ក្រែណឌពគាលនពយបាយពសែាក្ិចេ
ឌ្ីជីងលរយៈពពលខវង។ ស្ក្រែណឌពនេះ ពផ្តតតពលើៈ
- អភ្ិវឌ្ឍន៍ និងែំពណើរក្ខរនូវរោាភ្ិបាលឌ្ីជីងលពពញពលញ (ស្រសិទភា
ធ ពពសវាសាធារណៈ)
- ជំរញវិនិពយគពហោារចនាសម្ព័នធ្ែឹងែនង (ក្ខរលិអរទិក្,ក្ខរលិពស្ក្ខម្សម្ស្ទ,ម្ជឈម្ណឌលទិននន័យ)
- ស្សូរជាអតិររមាពីអតាស្រពយជន៍ថ្នឌ្ីជីងលូរនីយក្ម្ម (អក្ារភាពឌ្ីជីងល, STEAM, R&D, ...)
- ពរៀរចំនិងោក្់ែំពណើរក្ខរនូវពគាលនពយបាយ រទោាន និងសត ង់ោ ពិពសសពលើរញ្ញាសនតិសែ
- ពលើក្ក្ំពស់ក្ខរអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្រព័នធពអក្ូ (រពងកើតៈ ម្ូលនិធ្ិអភ្ិវឌ្ឍន៍ជំនាញ, ម្ជឈម្ណឌល Startup
ពតពជា, ម្ូលនិធ្ិអភ្ិវឌ្ឍន៍សហស្គិនភាព,ធ្នាគារ SME)។
៤-

ពោយខឡក្ ពៅស្ក្សួងពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ាវតាុ (ក្សហវ) ក្ខរងារឌ្ីជីងលូរនីយក្ម្មស្តូវបានយក្ចិតត

ទក្ោក្់ និងក្ត់សមាគល់ព ើញថាមានក្ខររីក្ចពស្ម្ើនយ៉ាងពលឿន ទាំងក្នុងក្ខរងាររែាបាល សនតិសែ សវតាិភាព
ទំនាក្់ទំនង ទសពាទាយ និងជាពិពសសពលើក្ខរងារជំនាញ មានជាអាទ៖
អគគនាយក្ោានគយ និងរោាក្រក្ម្ពុជា ក្ំពងរនតពស្ងីក្ និងពស្ងឹងស្រព័នធសា័យស្រវតតិក្ម្មទិននន័យគយ
ASYCUDA (រចេុរបននមាន ១៧ ម្ែងារ) និងស្រព័នធពអឡិក្ស្តូនិក្គយ e-Customs (រចេុរបននមាន ២៩
ម្ែងារ)។ ទនៃឹម្នឹងពនេះ ក្៏មានម្ែងារ និងទិននន័យម្ួយចំនួនអាចទទួលនិងពស្រើស្បាស់បាន ាម្រយៈក្ម្ម វិធ្ី
ពស្សច (Application) ក្នុងទូរសពៃ័ឆ្លតថ្វទងខែរ។
អគគនាយក្ោានពនធោរ ក្ំពងែំពណើរក្ខរស្រព័នធរពចេក្ វិទាព័ត៌មានពលើម្ែងារពសវាពនធពទសងៗ សររ
ចំនួន៤៩ និងាម្ក្ម្ម វិធ្ីពស្សចក្នុងទូរសពៃ័ឆ្លតថ្វ ចំនួន១៧ ម្ែងារខងម្ពទៀត គិតស្តឹម្ឆ្នំ២០១៨។
ក្ខរស្គរ់ស្គងរំណលសាធារណៈ ស្តូវបានក្ត់ស្ា និងាម្ោនាម្រយៈស្រព័នធ DMFAS ពៅអគគនាយក្
ោានសហស្រតិរតតិក្ខរអនតរជាតិ និងស្គរ់ស្គងរំណលសាធារណៈ។
ក្ខរស្គរ់ស្គងចំណូលម្ិនខម្នសារពពើពនធ ក្៏ក្ំពងែំពណើរក្ខរជំហានែំរូងាម្ស្រព័នធ NRMIS ពៅអគគនាយក្ោានរតនាគារជាតិ ពហើយអគគនាយក្ោានស្ទពយសម្បតតិរែា និងចំណូលម្ិនខម្នសារពពើពនធ ក្៏ក្ំពងជំរញ
ក្ម្ម វិធ្ីស្គរ់ស្គងទិននន័យស្ទពយសម្បតតិរែា ឱយែំពណើរក្ខរនាពពលែលីខាងម្ែ។
ពោយខឡក្ អគគនាយក្ោានរតនាគារជាតិ និងរតនាគារ ម្នៃីរពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ាវតាុាម្រាជធានី ពែតត
ក្ំពងពស្រើស្បាស់ស្រព័នធរពចេក្ វិទាព័ត៌មានសស្មារ់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាុសាធារណៈ

(FMIS)

យ៉ាងពពញ

ពលញ ែណៈខែលស្ក្សួង សាារ័ន និងអងគភាពងវិក្ខពពញពលញ ក្៏បានភាជរ់ស្រព័នធពនេះជារនតរនាៃរ់ទងខែរ។

រាជធានីភ្នំពពញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពពញ
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៥-

សិក្ខាសាលាសត ីពពី គាលក្ខរណ៍ខណនាំសវនក្ម្មរពចេក្ វិទាព័ត៌មាន

ឌ្ីជីងលូរនីយក្ម្មរាជរោាភ្ិបាល ស្តូវខត វិវតតន៍ពៅក្នុងស្ក្រែណឌ ពស្ក្ខម្យទធសាស្រសត ាម្ម្ែសញ្ញា

អាទិភាពចាស់លាស់ ពែើម្បីធានាបាននូវស្រសិទភា
ធ ពែពស់ និងអតាស្រពយជន៍ពពញពលញ។ ក្នុងន័យពនេះ សវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ពៅាម្ស្ក្សួង សាារ័ន និងអងគភាពសាធារណៈ មានចំខណក្ទទួលែសស្តូវពោយម្ិនអាចែាេះបាន។
សវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ស្តូវធានាថា ស្រព័នធរពចេក្ វិទាព័ត៌មានខែលបានរពងកើតពឡើង ជាស្រព័នធខែលចំបាច់ មានពគាល
រំណងស្តឹម្ស្តូវ ស្តូវបានាក្់ខតង (Design) ពោយរំ ក្់ស្រព័នធស្តួតពិនិតយស្គរ់ស្គាន់ រងងមា ំ និងមាន
ស្រតិរតតិក្ខរ (Operation) ស្រក្រពោយស្រសិទភា
ធ ព និងស័ក្តិសិទិភា
ធ ព។
៦-

ិ ាព័តមា
ែ្ពំ ុ ជឿជាក្់ថា ស្រធានរទថ្នសិក្ខាសាលាថ្ងៃពនេះ “ពគាលក្ខរណ៍ខណនាំ ពលើសវនក្ម្មរពចេក្ វទ
៌ ន”

នឹងជួយរួម្ចំខណក្ទតល់នូវចពម្លើយ និងែំពណ្ឋេះស្សាយសម្ស្សរ ចំព េះក្ខររំពពញក្ខតពាក្ិចេររស់សវនក្រ
ពៅក្នុងយគសម្័យរោាភ្ិបាលឌ្ីជីងល។ ជាក្ខរពិត រយៈពពលម្ួយថ្ងៃថ្នសិក្ខាសាលា គឺពិតជាពំស្គរ់ស្គាន់
ពែើម្បីខសា ងយល់បានសីជពស្ៅ និងពពញពលញពនាេះពឡើយ ខតពទាេះជាយ៉ាងណ្ឋែ្ំស
ុ ូម្ពសន ើឱយឯក្ឧតតម្ ពលាក្
ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ស្សី អនក្នាងក្ញ្ញាជាសវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ទាំងអស់ ែិតែំស្តងស្ារ់ទទួលយក្ធាតចូលពី
អងគសិក្ខាសាលាពនេះឱយបានជាអតិររមា និងសូម្ពលើក្ទឹក្ចិតដ និងជំរញឱយសិក្ខាក្ខម្ទាំងអស់ ចូលរួម្ពិភាក្ា
សក្ម្មទលទសស្សរាម្គតិទាង
ំ រួនគឺ “ស ចិ រ លិ” ជាម្ួយនឹងក្ខររំពឹងទក្ថា អនក្ទាំងអស់គាននឹង ំនាំនូវ
ចំពណេះែឹងពីសិក្ខាសាលា ពៅទសពាទាយរនតជូនសវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ែថ្ទពទៀត។
៧-

សា ិតក្នុងររិក្ខរណ៍ពនេះ ែ្ំស
ុ ូម្ទតល់នូវក្ខរខណនាំ ម្ួយចំនួន ជាទនរខនាម្ចំព េះថានក្់ែឹក្នាំសវនក្ម្មថ្ទៃ

ក្នុង ពិពសសសវនក្ម្មថ្ទៃក្ុនងថ្នស្ក្សួងពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ាវតាុ ខែលមានតួនាទីនាំម្ែពលើម្ែងារសវនក្ម្មថ្ទៃ
ក្នុងររស់រាជរោាភ្ិបាល ពែើម្បីជួយសស្ម្រសស្ម្ួល និងជំរញម្ែងារពនេះ ឱយមានសម្តាភាព និងគណភាព
ស្សរាម្ក្ខរវិវតត៍ថ្នយគឌ្ីជីងល ែូចខាងពស្ក្ខម្៖
- ក្សាងខទនក្ខរងវិក្ខក្ម្ម វិធ្ី

ពោយគិតគូែល់តស្ម្ូវក្ខរចំបាច់

សស្មារ់ក្ខរអភ្ិវឌ្ឍន៍ម្ែងារ

សវនក្ម្មរពចេក្ វិទាព័ត៌មាន
- ពធ្ាើរចេុរបននភាពស្ក្រែណឌគតិយតត និងរទោានរពចេក្ពទសជំនាញសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុង ឱយមានសងគតិភាពជាម្ួយតស្ម្ូវក្ខរថ្នយគឌ្ីជីងល
- ពស្ងឹងធ្នធានសវនក្ររពចេក្ វិទាព័ត៌មាន ជាពិពសសពៅាម្ស្ក្សួង សាារ័នសាធារណៈ
- រពងកើនក្ខររណតុេះរណ្ឋ
ត លជំនាញសវនក្ម្មរពចេក្ វិទាព័ត៌មានក្នុងររិរទឌ្ីជីងល
- សវនក្ររពចេក្ វិទាព័ត៌មានថ្ន

ក្សហវ

ស្តូវរនតគាំស្ទស្គរ់ទិែាភាពែល់សវនក្ររពចេក្ វិទា

ព័ត៌មានពៅាម្ស្ក្សួង សាារ័ន និងអងគភាពសាធារណៈ
- ែិតែំរញ្េូ លរញ្ញារពចេក្ វិទាព័ត៌មាន ពិពសសស្រព័នធ FMIS ពៅក្នុងខទនក្ខរសវនក្ម្មថ្ទៃក្ុង
ន ស្រចំ
ឆ្នំ និងពធ្ាើសវនក្ម្ម។

រាជធានីភ្នំពពញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពពញ
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អគគនាយក្ោានសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុង

សិក្ខាសាលាសត ីពពី គាលក្ខរណ៍ខណនាំសវនក្ម្មរពចេក្ វិទាព័ត៌មាន

អងគសិកាាសាោ ជាទ្យីបមក្ត្ី !
៨-

ែ្ំពុ ជឿជាក្់ថា ម្ែងារសវនក្ម្មថ្ទៃក្ុង
ន នាពពលក្នលងម្ក្ ក្៏ែូចជាពៅអនាគត គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់

ពៅក្នុងក្ខររួម្ចំខណក្ជួយថានក្់ែឹក្នាំស្ក្សួង សាារ័ន និងអងគភាពសាធារណៈ ឱយស្គរ់ស្គងក្ខរងារ ស្គរ់ស្គង
ហានិភ្័យ និងរពងកើនស្រសិទភា
ធ ពស្រតិរតតិក្ខរររស់អងគភាព ពោយសពស្ម្ចពគាលពៅបានាម្ក្ខរក្ំណត់។
ព្លៀតឱក្ខសពនេះ ែ្ំស
ុ ូម្សំខែងក្ខរពក្ខតសរពសើរ ជាម្ួយអំណរគណ ស្ពម្ទាំងវាយតថ្ម្លែពស់ចំព េះសវនក្រ
ថ្ទៃក្ុង
ន ទាំងអស់

ខែលបានែិតែំរំពពញក្ខរងារជាឧតតម្ស្រពយជន៍ែល់ស្ក្សួង

សាារ័នររស់ែួ លន

និងជា

ពិពសស ចំព េះថានក្់ែឹក្នាំ និងម្ស្រនដីរាជក្ខរថ្នអគគនាយក្ោានសវនក្ម្មថ្ទៃក្ុង
ន ថ្នស្ក្សួងពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ាវតាុ ខែលបានែិតែំរំពពញភារក្ិចេររស់ែួ លនទង និងក្ខតពាក្ិចេគាំ រែល់សវនក្ម្មថ្ទៃក្ុង
ន ាម្ស្ក្សួង សាារ័ន
និងអងគភាពសាធារណៈទង ពោយសាមរតីរពរសក្ម្ម មាេស់ក្ខរ និងក្ខរទទួលែសស្តូវែពស់។ ពោយខឡក្ ែ្ំស
ុ ម្
ូ
អរគណ

ចំព េះគណៈក្មាមធ្ិក្ខរែឹក្នាំក្ខរងារខក្ទស្ម្ង់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាសា
ុ ធារណៈ

និង វិទាសាាន

ពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ាវតាុ ខែលបានចត់ខចង និងសស្ម្រសស្ម្ួលពោយពជាគជ័យ ក្នុងក្ខរពរៀរចំវគគរណតុេះ
រណ្ឋ
ត លទាំងក្នុង និងពស្ដស្រពទសក្នលងម្ក្ រួម្ទាំងសិក្ខាសាលានាពពលពនេះទងខែរ។ ែ្ំក្
ុ ៏សូម្អរគណជា
ឹ នាំស្ក្សួង សាារ័ន និងអងគភាពសាធារណៈថ្នរាជរោាភ្ិបាលក្ម្ពុជា ស្ពម្ទាំងពលាក្
ពិពសស ចំព េះស្រម្ែែក្
ស្សី Sunniya Durrani- Jamal នាយក្សាានតំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីស្រចំក្ម្ពុជា ខែលបានទតល់ក្ខរ
យក្ចិតតទក្ោក្់ែពស់ចំព េះម្ែងារសវនក្ម្មថ្ទៃក្ុង
ន និងសងឃឹម្យ៉ាងម្តមា ំថាសពម្តច ឯក្ឧតតម្ ពលាក្ជំទាវ
អស់ពលាក្ ពលាក្ស្សីនឹងរនតជួយគាំស្ទ និងជំរញម្ែងារពនេះឱយរីក្ចពស្ម្ើនបានក្ខន់ខតខាលំងក្ខលខងម្ពទៀត ជា
ពិពសសក្នុងររិរទថ្នពសែាក្ិចេឌ្ីជីងល។
៩-

ជាទីរញ្េ រ់ ែ្ំស
ុ ូម្ជូនពរឱយអងគសិក្ខាសាលាសពស្ម្ចបានខទលផ្តកលែ និងសូម្ស្រសិទព
ធ រជ័យរវរម្ហា

ស្រពសើរជូនែល់ ឯក្ឧតតម្ ពលាក្ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ស្សី នាងក្ញ្ញា និងសូម្ស្រក្រខតសែភាពលែរ រិរូណ៌
ទទួលបានពជាគជ័យស្គរ់ភារក្ិចេ និងសភ្ម្ងគលស្គរ់ៗគាន។
ែ្ំស
ុ ូម្ស្រក្ខសពរើក្អងគសិក្ខាសាលាសត ីពី

“បោេការណ្៍ណណ្នាំបេើសវន្កមមបបច្ច ក វិទ្យា

ព័ត្៌មាន្” ចរ់ពីពពលពនេះតពៅ !

-0)

រាជធានីភ្នំពពញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពពញ
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