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សុន្ទរកថាបបើករបស់ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត្  ជូ គឹមបេង រដ្ឋបេខាធិការក្កសួងបសដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ត្ំណាងដ្៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគគបណ្ឌ ិត្សភាចារយ អូន្ ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រន្តី 

 រដ្ឋមន្រន្តីក្កសួងបសដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ក្នុងសិក្ខា សាលាសដ ីពី 
“បោេការណ្៍ណណ្នាបំេើសវន្កមមបបច្ចកវិទ្យាព័ត្៌មាន្” 

 

សណ្ឋា គារភ្នំពពញ ថ្ងៃទ៣ី  ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

រាជធានីភ្នំពពញ 

7 

-ពលាក្ស្សី Sunniya Durrani- Jamal នាយក្សាា នតំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ីស្រចំក្ម្ពុជា 

-ឯក្ឧតតម្  ពលាក្ជំទាវ  ពលាក្  ពលាក្ស្សី នាងក្ញ្ញា  ជាទីពម្ស្តី ! 

១-   ថ្ងៃពនេះែ្ុំមានរីតិពសាម្នសសរីក្រាយជាអពនក្ ពោយបានចូលរួម្ជាអធ្ិរតីពៅក្នុងសិក្ខា សាលា ពស្ងឹង

សម្តាភាពសវនក្រថ្ទៃក្នុងររស់រាជរោា ភ្ិបាលក្ម្ពុជា សដ ីពី “បោេការណ្៍ណណ្នាបំេើសវន្កមមបបច្ចក-

 វិទ្យាព័ត្៌មាន្” ខែលជាស្រធានរទែ៏មានសារៈសខំាន់ និងព ល្ើយតរបានចំពពលពវលាថ្នតស្ម្ូវក្ខរររស់

ស្ក្សួង សាា រ័ន និងអងគភាពសាធារណៈថ្នរាជរោា ភ្ិបាលក្ម្ពុជា ខែលក្ំព ងស្រឡូក្យ៉ា ងសស្សាក្ស់ស្សា ំពៅ

ក្នុងក្ខរោា នខក្ទស្ម្ង់ររសរ់ាជរោា ភ្ិបាល ពិពសសគឺក្ខរខក្ទស្ម្ង់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាុសាធារណៈ ពៅ

ែំណ្ឋក្់ក្ខលទី៣ “ក្ខរទារភាជ រង់វកិ្ខពៅនងឹពគាលនពយបាយ” ស្ពម្ទាងំក្ខរពស្តៀម្ែលួនសស្មារ់ែំណ្ឋក្់

ក្ខលទី៤ “គណពនយយភាពសម្ទិធក្ម្ម” ។ ែ្ុំសមូ្អរគ ណចំព េះពលាក្ស្សី Sunniya Durrani- Jamal នាយក្

សាា នតំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ីស្រចំក្ម្ពុជា ខែលបានខចក្រំខលក្ពពលពវលាែ៏ម្មាញឹក្ អពញ្ជ ើញម្ក្ចូល

រួម្ជាក្ិតតិយស និងបានទតល់នូវចំណ្ឋរ់អារម្មណ៍គំាស្ទយ៉ា ងពមាេះម្ តចំព េះម្ ែងារសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុង ពិពសស

សវនក្ម្មរពចេក្វិទាព័ត៌មាន។  ពៅក្នុងឱក្ខសែ៏ឱឡារិក្ពនេះ ែ្ុំសូម្សាា គម្ន៍យ៉ា ងក្ក្់ពដដ ចំព េះ ឯក្ឧតដម្ 

ពលាក្ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ស្សី នាងក្ញ្ញា ទាងំអស់ជាសវនក្រម្ក្ពីស្ក្សួង សាា រ័ន និងអងគភាពសាធារណៈ 

ខែលបានអពញ្ជ ើញចូលរួម្ពៅក្នុងអងគសិក្ខា សាលានាពពលពនេះ។  

ឯកឧត្តម បោកជំទាវ បោក បោកក្សី  នាងកញ្ញញ  ជាទ្យីរាប់អាន្ ! 

២-   ក្នុងពីរទសសវតសច ងពស្ក្ខយពនេះ ក្ម្ពុជាទទលួបាននូវក្ំពណើនពសែាក្ិចេែពស់ ស្រក្រចីរភាព និងពោយររិ-

យរនន។ ស្រក្ខរពនេះ ម្ិនខម្នជាពរឿងថ្ចែនយពនាេះពទ វាពិតជាពក្ើតពឡើងពចញពីក្ខរែិតែំស្រឹងខស្រងស្គរ់តអួងគ



អគគនាយក្ោា នសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុង                                                                            សកិ្ខា សាលាសត ីពពីគាលក្ខរណ៍ខណនំាសវនក្ម្មរពចេក្វិទាពត៌័មាន 

រាជធានីភ្នំពពញ សណ្ឋា គារភ្នំពពញ                                                            2                                                      ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្ន ូឆ្ន ំ២០១៩ 

ក្នុងពសែាក្ិចេ ពិពសសគឺរាជរោា ភ្ិបាល។ ពជាគជ័យក្នុងតនួាទីជាអនក្នំាម្ ែ និងជាឃ្នន ស់ពសែាក្ិចេ ពិតជាម្ិន

អាចក្ខត់ផ្តត ច់ពីក្ខរខក្ទស្ម្ងទ់ាងំឡាយររស់រាជរោា ភ្ិបាលបានពឡើយ។ រចេុរបនន ែំពណើរក្ខរខក្ទស្ម្ង់ស្តូវបាន

ក្ត់សមាគ ល់ព ើញថា ក្ំព ងរពងកើនពលបឿន វាតទីក្ខន់ខតទូលាយ និងក្ខន់ខតស ីជពស្ៅ ក្នុងពនាេះ ចរ់ពីឆ្ន ំ

២០០៤ ម្ក្ ក្ម្មវិធ្ីខក្ទស្ម្ង់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាុសាធារណៈរយៈពពលខវងម្ួយស្តូវបានពរៀរចំពឡើង ពោយ

ឈរពលើអភ្ិស្ក្ម្ជាពែឿន និងខចក្ជារួនែំណ្ឋក្់ក្ខល។ ែំណ្ឋក្់ក្ខលទី១ “ក្ខររពងកើនភាពពជឿទ ក្ចតិតពលើ

ងវកិ្ខ” បានពផ្តត តពលើក្ខរពស្ងឹងក្ខរស្គរ់ស្គងចំណូល និងសាច់ស្បាក្់ ពែើម្បីពោេះស្សាយរំណ ល និងក្ងាេះសាច់

ស្បាក្់ែ៏រា ថំ្រ៉ៃ។ ពៅច ងឆ្ន ំ២០០៨ ែំណ្ឋក្់ក្ខលទី២ “ក្ខររពងកើនគណពនយយភាពហរិញ្ាវតាុ” ស្តូវបានោក្់ឱយ    

អន វតត ក្នុងពគាលរំណងពស្ងឹងក្ខរក្ត់ស្ា និងរបាយក្ខរណ៍គណពនយយ និងហិរញ្ាវតាុ ាម្រយៈក្ខរក្សាង

រនាៃ ត់គណពនយយភាពស្គរ់ស្ជុងពស្ជាយម្យួ តួយ៉ា ងៈ ចំណ្ឋត់ថាន ក្់ងវិក្ខងមី រលង់គណពនយយងមី ងវិក្ខក្ម្មវិធ្ី    

អងគភាពងវិក្ខ នីតិវិធ្ីអន វតតងវិក្ខងមី និងស្រព័នធព័ត៌មានវិទាសស្មារ់ស្គរ់ស្គងហរិញ្ាវតាុ (FMIS)។ ចីរភាពថ្ន

សម្ិទធទលររស់ែំណ្ឋក្់ក្ខលពីរែំរូងពនេះ អន ញ្ញា តឱយរាជរោា ភ្ិបាល សពស្ម្ចឈានពៅអន វតតែំណ្ឋក្់ក្ខល

ទី៣ “ក្ខរទារភាជ រង់វកិ្ខពៅនងឹពគាលនពយបាយ” ក្នុងពគាលរំណងទទួលបាននូវស្រព័នធងវិក្ខម្ួយខទែក្ពលើ     

លទធទលឬធាត ពចញ និងវិម្ជឈក្ខរ ាម្រយៈក្ខរពស្ងឹង និងពស្ងីក្ក្ខរអន វតតខទនក្ខរយ ទធសាស្រសតងវិក្ខ ងវិក្ខ

ក្ម្មវិធ្ី និងអងគភាពងវិក្ខ។ ម្ក្ទល់រចេុរបនន ពយើងពិនិតយព ើញថា សូចនាក្រពគាលពៅថ្នែំណ្ឋក្់ក្ខលពីរ

ខាងពែើម្ពៅខតរនតរក្ាបាន ែណៈខែលលទធទលថ្នែំណ្ឋក្់ក្ខលទីរី ក្រ៏ងាា ញនូវភាព រងងមាអំាចពជឿទ ក្ចិតត

បាន។ ពោយឥតម្នៃិលសងស័យ សម្មតិក្ម្មពនេះអន ញ្ញា តឱយពយើងអាចឈានពជើង ពៅចរ់ពទតើម្ែំណ្ឋក្់ក្ខលទី

៤ “គណពនយយភាពសម្ទិធក្ម្ម” ខែលជាពគាលពៅច ងពស្ក្ខយថ្នក្ម្មវិធ្ីខក្ទស្ម្ង់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាសុាធា-     

រណៈ ឱយសពស្ម្ចបានាម្ក្ខរពស្គាងទ ក្ពៅឆ្ន ំ២០២៥។  

ពែើម្បីធានាចីរភាពពជាគជ័យថ្នក្ខរខក្ទស្ម្ង់ពៅស្គរ់ែណំ្ឋក្់ក្ខល ពិពសសែំណ្ឋក្់ក្ខលទី៣ និងទី៤ 

រាជរោា ភ្ិបាលរនតពស្ងឹងស្ក្រែណឌ ចារ់ និងោក្់ពចញនូវយ ទធសាស្រសតសំខាន់ៗរខនាម្ពទៀត មានជាអាទ ៈ   

យ ទធសាស្រសត ពក្ៀរគរចំណូលរយៈពពលម្ធ្យម្២០១៩-២០២៣, យ ទធសាស្រសត ថ្នក្ខរខក្ទស្ម្ង់ស្រព័នធងវិក្ខ 

២០១៨-២០២៥, យ ទធសាស្រសត ថ្នក្ខរខក្ទស្ម្ងស់្រព័នធងវិក្ខរែាបាលថាន ក្់ពស្ក្ខម្ជាតិ២០១៩-២០២៥, យ ទធ-

សាស្រសតថ្នក្ខរខក្ទស្ម្ង់ស្រពន័ធលទធក្ម្មសាធារណៈ២០១៩-២០២៥, យ ទធសាស្រសតសត ីពីក្ខរខក្ទស្ម្ង់ស្រព័នធ

ស្គរ់ស្គងក្ខរវិនិពយគសាធារណៈ២០១៩-២០២៥ និងយ ទធសាស្រសតសត ីពីក្ខរស្គរ់ស្គងរំណ លសាធារណៈ 

២០១៩-២០២៣។  

៣- ក្ខរចិញ្េ ឹម្ចិតត និងរ៉ាងស្បាថាន នូវក្ំពណើនពសែាក្ិចេែពស់ ស្រក្រពោយររិយរនន មានភាពធ្នពៅនឹង

 វិរតតិក្នុង-ពស្ដ ជាម្ួយសម្តាភាពស្រក្ួតស្រខជង ពែើម្បឈីានពៅសពស្ម្ចបាននូវចក្ាុវិស័យឆ្ន ំ២០៣០ និងឆ្ន ំ

២០៥០ ទាម្ទារឱយក្ខរខស្រក្ខល យរាល់ចក្ាុវិស័យ ទសសនទាន យ ទធសាស្រសត  ខទនក្ខរ ក្ម្មវិធ្ីទាងំឡាយររស់     

រាជរោា ភ្ិបាល ស្តូវខតសពស្ម្ចបានពជាគជ័យស្រក្រពោយស្រសិទធភាពែពស់។ ក្ខរពនេះ ពិតជាព ំអាចអាច

សពស្ម្ចបានពទ ស្រសិនពរើព ំមានម្ូលោា នរពចេក្វិទាព័ត៌មាន រងងមា។ំ ែូពចនេះ រាជរោា ភ្ិបាលស្តូវក្ខរស្រព័នធ    
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រែាបាលសាធារណៈម្ួយ ខែលក្ខន់ខតឆ្ល តថ្វ និងមានសម្តាភាពខាល ំងពូខក្ ជារាជរោា ភ្ិបាលឌី្ជីងល អាចរនត

រ ញស្ចនឱយពសែាក្ិចេក្ខល យជាពសែាក្ិចេឌី្ជីងលពពញពលញ មានសម្តាភាពែពណត ើម្យក្ក្ខលាន វតតភាព និង

អតាស្រពយជន៍ជាអតិររមាពីរែិវតតន៍ឧសាក្ម្មជំនាន់ទី ៤ ។ ក្នុងន័យពនេះ ពៅពែើម្ឆ្ន ំ២០១៩ រាជរោា ភ្ិបាល 

(ឧតតម្ស្ក្ុម្ស្រឹក្ាពសែាក្ិចេជាតិ)បានរពងកើតនូវស្ក្ុម្ក្ខរងារ ពែើម្បីក្ំណត់ស្ក្រែណឌ ពគាលនពយបាយពសែាក្ិចេ

ឌី្ជីងលរយៈពពលខវង។ ស្ក្រែណឌ ពនេះ ពផ្តត តពលើៈ 

- អភ្ិវឌ្ឍន៍ និងែំពណើរក្ខរនូវរោា ភ្ិបាលឌី្ជីងលពពញពលញ (ស្រសិទធភាពពសវាសាធារណៈ) 

- ជំរ ញវិនិពយគពហោា រចនាសម្ព័នធ ែ្ឹងែនង (ក្ខរលិអ រទិក្,ក្ខរលិពស្ក្ខម្សម្ ស្ទ,ម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យ) 

- ស្សូរជាអតិររមាពីអតាស្រពយជន៍ថ្នឌី្ជីងលរូនីយក្ម្ម (អក្ារភាពឌី្ជីងល, STEAM, R&D, ...) 

- ពរៀរចំនិងោក្់ែំពណើរក្ខរនូវពគាលនពយបាយ រទោា ន និងសតង់ោ ពិពសសពលើរញ្ញា សនតិស ែ 

- ពលើក្ក្ំពស់ក្ខរអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្រព័នធពអក្ូ (រពងកើតៈ ម្ូលនិធ្ិអភ្ិវឌ្ឍន៍ជំនាញ, ម្ជឈម្ណឌ ល Startup

ពតពជា, ម្ូលនិធ្ិអភ្ិវឌ្ឍន៍សហស្គិនភាព,ធ្នាគារ SME)។ 

៤- ពោយខឡក្ ពៅស្ក្សួងពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ាវតាុ (ក្សហវ) ក្ខរងារឌី្ជីងលរូនីយក្ម្មស្តូវបានយក្ចិតត

ទ ក្ោក្់ និងក្ត់សមាគ ល់ព ើញថាមានក្ខររីក្ចពស្ម្ើនយ៉ា ងពលឿន ទាងំក្នុងក្ខរងាររែាបាល សនតិស ែ ស វតាិភាព 

ទំនាក្់ទំនង ទសពាទាយ និងជាពិពសសពលើក្ខរងារជំនាញ មានជាអាទ ៖ 

អគគនាយក្ោា នគយ និងរោា ក្រក្ម្ពុជា ក្ំព ងរនតពស្ងីក្ និងពស្ងឹងស្រព័នធសា ័យស្រវតតិក្ម្មទិននន័យគយ 

ASYCUDA (រចេុរបននមាន ១៧ ម្ ែងារ) និងស្រពន័ធពអឡិក្ស្តូនិក្គយ e-Customs (រចេុរបននមាន ២៩          

ម្ ែងារ)។ ទនៃឹម្នឹងពនេះ ក្៏មានម្ ែងារ និងទិននន័យម្ួយចំនួនអាចទទួលនិងពស្រើស្បាស់បាន ាម្រយៈក្ម្មវិធ្ី

ពស្សច (Application) ក្នុងទូរសពៃ័ឆ្ល តថ្វទងខែរ។ 

អគគនាយក្ោា នពនធោរ ក្ំព ងែំពណើរក្ខរស្រព័នធរពចេក្វិទាព័ត៌មានពលើម្ ែងារពសវាពនធពទសងៗ សរ រ

ចំនួន៤៩ និងាម្ក្ម្មវិធ្ីពស្សចក្នុងទរូសពៃ័ឆ្ល តថ្វ ចំនួន១៧ ម្ ែងារខងម្ពទៀត គិតស្តឹម្ឆ្ន ំ២០១៨។ 

ក្ខរស្គរ់ស្គងរំណ លសាធារណៈ ស្តូវបានក្ត់ស្ា និងាម្ោនាម្រយៈស្រព័នធ DMFAS ពៅអគគនាយក្

ោា នសហស្រតិរតតិក្ខរអនតរជាតិ និងស្គរ់ស្គងរំណ លសាធារណៈ។  

ក្ខរស្គរ់ស្គងចំណូលម្ិនខម្នសារពពើពនធ ក្៏ក្ំព ងែំពណើរក្ខរជំហានែំរូងាម្ស្រពន័ធ NRMIS ពៅអគគ-

នាយក្ោា នរតនាគារជាតិ ពហើយអគគនាយក្ោា នស្ទពយសម្បតតិរែា និងចំណូលម្ិនខម្នសារពពើពនធ ក្៏ក្ំព ងជំរ ញ

ក្ម្មវិធ្ីស្គរ់ស្គងទិននន័យស្ទពយសម្បតតិរែា ឱយែំពណើរក្ខរនាពពលែលីខាងម្ ែ។  

ពោយខឡក្ អគគនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ និងរតនាគារ ម្នៃីរពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ាវតាុាម្រាជធានី ពែតត 

ក្ំព ងពស្រើស្បាស់ស្រព័នធរពចេក្វិទាព័ត៌មានសស្មារ់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាុសាធារណៈ (FMIS) យ៉ា ងពពញ

ពលញ ែណៈខែលស្ក្សួង សាា រ័ន និងអងគភាពងវិក្ខពពញពលញ ក្៏បានភាជ រ់ស្រព័នធពនេះជារនតរនាៃ រ់ទងខែរ។  
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៥-  ឌី្ជីងលរូនីយក្ម្មរាជរោា ភ្ិបាល ស្តូវខត វិវតតន៍ពៅក្នុងស្ក្រែណឌ  ពស្ក្ខម្យ ទធសាស្រសត  ាម្ម្ ែសញ្ញា       

អាទិភាពចាស់លាស់ ពែើម្បីធានាបាននូវស្រសិទធភាពែពស់ និងអតាស្រពយជន៍ពពញពលញ។ ក្នុងន័យពនេះ សវន-

ក្រថ្ទៃក្នុងពៅាម្ស្ក្សួង សាា រ័ន និងអងគភាពសាធារណៈ មានចំខណក្ទទួលែ សស្តូវពោយម្ិនអាចែាេះបាន។ 

សវនក្រថ្ទៃក្នុងស្តូវធានាថា ស្រព័នធរពចេក្វិទាព័ត៌មានខែលបានរពងកើតពឡើង ជាស្រព័នធខែលចំបាច់ មានពគាល

រំណងស្តឹម្ស្តូវ ស្តូវបានាក្់ខតង (Design) ពោយរំ ក្់ស្រព័នធស្តួតពិនិតយស្គរ់ស្គាន់  រងងមា ំ និងមាន

ស្រតិរតតិក្ខរ (Operation) ស្រក្រពោយស្រសិទធភាព និងស័ក្តិសិទធិភាព។  

៦-   ែ្ុពំជឿជាក្់ថា ស្រធានរទថ្នសិក្ខា សាលាថ្ងៃពនេះ “ពគាលក្ខរណខ៍ណនំាពលើសវនក្ម្មរពចេក្វទិាពត័ម៌ាន” 

នឹងជួយរួម្ចំខណក្ទតល់នូវចពម្លើយ និងែំពណ្ឋេះស្សាយសម្ស្សរ ចំព េះក្ខររំពពញក្ខតពាក្ិចេររស់សវនក្រ

ពៅក្នុងយ គសម្័យរោា ភ្ិបាលឌី្ជីងល។ ជាក្ខរពិត រយៈពពលម្ួយថ្ងៃថ្នសិក្ខា សាលា គឺពិតជាព ំស្គរ់ស្គាន់ 

ពែើម្បីខសាងយល់បានស ីជពស្ៅ និងពពញពលញពនាេះពឡើយ ខតពទាេះជាយ៉ា ងណ្ឋែ្ុំសូម្ពសន ើឱយឯក្ឧតតម្ ពលាក្

ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ស្សី អនក្នាងក្ញ្ញា ជាសវនក្រថ្ទៃក្នុងទាងំអស់ ែិតែំស្តងស្ារ់ទទួលយក្ធាត ចូលព ី       

អងគសិក្ខា សាលាពនេះឱយបានជាអតិររមា និងសូម្ពលើក្ទឹក្ចិតដ និងជំរ ញឱយសិក្ខា ក្ខម្ទាងំអស់ ចូលរួម្ពិភាក្ា

សក្ម្មទ លទ សស្សរាម្គតិទាងំរួនគឺ “ស  ចិ រ  លិ”  ជាម្ួយនឹងក្ខររំពឹងទ ក្ថា អនក្ទាងំអស់គាន នឹង ំនំានូវ

ចំពណេះែឹងពីសិក្ខា សាលា ពៅទសពាទាយរនតជូនសវនក្រថ្ទៃក្នុងែថ្ទពទៀត។  

៧-    សា ិតក្នុងររិក្ខរណ៍ពនេះ ែ្ុំសមូ្ទតល់នូវក្ខរខណនំាម្យួចំនួន ជាទ នរខនាម្ចំព េះថាន ក្់ែឹក្នំាសវនក្ម្មថ្ទៃ

ក្នុង ពិពសសសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុងថ្នស្ក្សួងពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ាវតាុ ខែលមានតួនាទីនំាម្ ែពលើម្ ែងារសវនក្ម្មថ្ទៃ

ក្នុងររស់រាជរោា ភ្ិបាល ពែើម្បីជួយសស្ម្រសស្ម្ួល និងជំរ ញម្ ែងារពនេះ ឱយមានសម្តាភាព និងគ ណភាព

ស្សរាម្ក្ខរវិវតត៍ថ្នយ គឌី្ជីងល ែចូខាងពស្ក្ខម្៖ 

- ក្សាងខទនក្ខរងវិក្ខក្ម្មវិធ្ី ពោយគិតគូែល់តស្ម្ូវក្ខរចំបាច់ សស្មារ់ក្ខរអភ្ិវឌ្ឍន៍ម្ ែងារ    

សវនក្ម្មរពចេក្វិទាព័ត៌មាន 

- ពធ្ាើរចេុរបននភាពស្ក្រែណឌ គតិយ តត និងរទោា នរពចេក្ពទសជំនាញសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុង ឱយមានសងគតិ-

ភាពជាម្យួតស្ម្ូវក្ខរថ្នយ គឌី្ជីងល 

- ពស្ងឹងធ្នធានសវនក្ររពចេក្វិទាព័ត៌មាន ជាពិពសសពៅាម្ស្ក្សងួ សាា រ័នសាធារណៈ 

- រពងកើនក្ខររណតុ េះរណ្ឋត លជំនាញសវនក្ម្មរពចេក្វិទាព័ត៌មានក្នុងររិរទឌី្ជីងល  

- សវនក្ររពចេក្វិទាព័ត៌មានថ្ន ក្សហវ ស្តូវរនតគំាស្ទស្គរ់ទិែាភាពែល់សវនក្ររពចេក្វិទា

ព័ត៌មានពៅាម្ស្ក្សួង សាា រ័ន និងអងគភាពសាធារណៈ 

- ែិតែំរញ្េូលរញ្ញា រពចេក្វិទាព័ត៌មាន ពិពសសស្រព័នធ FMIS ពៅក្នុងខទនក្ខរសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុងស្រចំ

ឆ្ន ំ និងពធ្ាើសវនក្ម្ម។ 



អគគនាយក្ោា នសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុង                                                                            សកិ្ខា សាលាសត ីពពីគាលក្ខរណ៍ខណនំាសវនក្ម្មរពចេក្វិទាពត៌័មាន 

រាជធានីភ្នំពពញ សណ្ឋា គារភ្នំពពញ                                                            5                                                      ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្ន ូឆ្ន ំ២០១៩ 

អងគសិកាា សាោ ជាទ្យីបមក្ត្ី ! 

៨-    ែ្ុំពជឿជាក្់ថា ម្ ែងារសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុងនាពពលក្នលងម្ក្ ក្៏ែូចជាពៅអនាគត គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ 

ពៅក្នុងក្ខររួម្ចំខណក្ជួយថាន ក្់ែឹក្នំាស្ក្សួង សាា រ័ន និងអងគភាពសាធារណៈ ឱយស្គរ់ស្គងក្ខរងារ ស្គរ់ស្គង

ហានិភ្័យ និងរពងកើនស្រសិទធភាពស្រតិរតតិក្ខរររស់អងគភាព ពោយសពស្ម្ចពគាលពៅបានាម្ក្ខរក្ំណត់។ 

ព ល្ៀតឱក្ខសពនេះ ែ្ុំសូម្សំខែងក្ខរពក្ខតសរពសើរ ជាម្ួយអំណរគ ណ ស្ពម្ទាងំវាយតថ្ម្លែពស់ចំព េះសវនក្រ

ថ្ទៃក្នុងទាងំអស់ ខែលបានែិតែំរំពពញក្ខរងារជាឧតតម្ស្រពយជន៍ែល់ស្ក្សងួ សាា រ័នររស់ែលួន និងជា

ពិពសស ចំព េះថាន ក្់ែឹក្នំា និងម្ស្រនដីរាជក្ខរថ្នអគគនាយក្ោា នសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុងថ្នស្ក្សួងពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ា-

វតា ុ ខែលបានែិតែំរំពពញភារក្ិចេររស់ែលួនទង និងក្ខតពាក្ិចេគំា រែល់សវនក្ម្មថ្ទៃក្នុងាម្ស្ក្សួង សាា រ័ន 

និងអងគភាពសាធារណៈទង ពោយសាម រតីរ ពរសក្ម្ម មាេ ស់ក្ខរ និងក្ខរទទួលែ សស្តូវែពស់។ ពោយខឡក្ ែ្ុំសមូ្

អរគ ណ ចំព េះគណៈក្មាម ធ្ិក្ខរែឹក្នំាក្ខរងារខក្ទស្ម្ង់ក្ខរស្គរ់ស្គងហិរញ្ាវតាសុាធារណៈ និងវិទាសាា ន    

ពសែាក្ិចេ និងហិរញ្ាវតាុ ខែលបានចត់ខចង និងសស្ម្រសស្ម្ួលពោយពជាគជ័យ ក្នុងក្ខរពរៀរចំវគគរណតុ េះ       

រណ្ឋត លទាងំក្នុង និងពស្ដស្រពទសក្នលងម្ក្ រួម្ទាងំសិក្ខា សាលានាពពលពនេះទងខែរ។ ែ្ុំក្៏សូម្អរគ ណជា

ពិពសស ចំព េះស្រម្ ែែកឹ្នំាស្ក្សងួ សាា រ័ន និងអងគភាពសាធារណៈថ្នរាជរោា ភ្បិាលក្ម្ពុជា ស្ពម្ទាងំពលាក្

ស្សី Sunniya Durrani- Jamal នាយក្សាា នតំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ីស្រចំក្ម្ពុជា ខែលបានទតល់ក្ខរ

យក្ចិតតទ ក្ោក្់ែពស់ចំព េះម្ ែងារសវនក្ម្មថ្ទៃក្នុង និងសងឃឹម្យ៉ា ងម្ តមាថំាសពម្តច ឯក្ឧតតម្ ពលាក្ជំទាវ 

អស់ពលាក្ ពលាក្ស្សីនឹងរនតជួយគំាស្ទ និងជំរ ញម្ ែងារពនេះឱយរីក្ចពស្ម្ើនបានក្ខន់ខតខាល ំងក្ខល ខងម្ពទៀត ជា

ពិពសសក្នុងររិរទថ្នពសែាក្ិចេឌី្ជីងល។  

៩- ជាទីរញ្េរ់ ែ្ុំសូម្ជូនពរឱយអងគសិក្ខា សាលាសពស្ម្ចបានខទលផ្តក លែ និងសូម្ស្រសិទធពរជ័យរវរម្ហា

ស្រពសើរជូនែល់ ឯក្ឧតតម្ ពលាក្ជទំាវ ពលាក្ ពលាក្ស្សី  នាងក្ញ្ញា  និងសូម្ស្រក្រខតស ែភាពលែររិរូណ៌ 

ទទួលបានពជាគជ័យស្គរ់ភារក្ិចេ និងស ភ្ម្ងគលស្គរ់ៗគាន ។ 

           ែ្ុំសូម្ស្រក្ខសពរើក្អងគសិក្ខា សាលាសត ីពី “បោេការណ្ណ៍ណ្នាបំេើសវន្កមមបបច្ចកវិទ្យា

ព័ត្៌មាន្” ចរ់ពីពពលពនេះតពៅ ! 

 

-0) 


