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សុន្ទរកថាស្វា គមន្៍ 

របសប់ណ្ឌ ិត ជា វុធណា អគគនាយកនន្អគគនាយកដ្ឋា ន្សវន្កមមនទទកនុង  

ក្កសួងសសដ្ាកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

ក្នុងសិក្ខា សាលាសដ ីពី 

“សោលការណ្៍ណណ្នាាំសវន្កមមសមិទ្ធកមម សវន្កមមសលើគសក្ោងហិរញ្ញបបទាន្ពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិង

សវន្កមមបសច្ចកវិទ្ាព័ត៌ោន្” 

រាជធានីភ្នំពពញ ថ្ងៃទី២៤-២៨ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០២០ 
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-  សូមពោរពឯក្ឧត្តម  ពលាក្ជំទាវ  ពលាក្  ពលាក្ស្សី នាងក្ញ្ញា  ជាសវនក្រថ្ទៃក្នុងទាងំអស់ក្ំពុងអនឡាញ 

    និងតាមក្ខរបញ្ញច ងំស្បូចិក្ទ័រ 

-  សូមពោរពពលាក្ សុែ ខក្វរសម ី និងក្ញ្ញា  ចាន់ សារា៉ាត្់ ទីស្បឹក្ាក្នុងស្សុក្   

១-   ថ្ងៃពនេះ ពិត្ជាថ្ងៃដ៏ វសពសសងមីមួយពទៀត្ ខដលពយើងទាងំអស់ោន  ជាសវនក្រថ្ទៃក្នុងថ្នស្ក្សួង សាា ប័ន និង

អងគភាពសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាល បានមក្ចូលរួមក្នុងសិក្ខា សាលា សដ ីពី “សោលការណ្៍ណណ្នាាំសវន្-

កមមសមិទ្ធកមម សវន្កមមសលើគសក្ោងហិរញ្ញបបទាន្ពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងសវន្កមមបសច្ចកវិទ្ា

ព័ត៌ោន្” ខដលពរៀបចំពដ្ឋយអគ្គនាយក្ដ្ឋា នសវនក្មមថ្ទៃក្នុងថ្នស្ក្សួងពសដាក្ចិច និងហិរញ្ាវត្ាុ តាមរយៈ

ស្បព័នធអនឡាញ ពដើមបីចូលរួមទប់សាា ត្់ក្ខរឆ្លងរាលដ្ឋលថ្នជមៃឺក្ូវតី្-១៩ និងខដលក្ខល យជា “ទម្លល បធ់មមតាងម ី 

New Nomal Order”រួចពៅពហើយសស្ម្លប់ពយើងទាងំអស់ោន ។ ពោលក្ខរណ៍ខណនំាសវនក្មមទាងំបីពនេះ គ្ឺជា

សមិទធក្មមងមីស្សឡាងបខនាម ពៅក្នុងស្បវត្តិសាស្រសតថ្នក្ខរពស្ងឹងសមត្ាភាពសាា ប័នសវនក្មមថ្ទៃក្នុងរបស់រាជរដ្ឋា - 

ភ្ិបាលក្មពុជា និងក្៏ជាបពគគ លចរងមីមយួពទៀត្ ពៅក្នុងវសងីថ្នក្ំខណទស្មង់វសស័យសាធារណៈដ៏ធំទូលាយនិងខវង

ឆ្ៃ យ។ តាងនាមឱ្យស្ក្ុមក្ខរគរពរៀបចំអងគសិក្ខា សាលាពនេះ ែ្ុំសូមអរគ្ុណចំព េះក្ខរចូលតាមរួមអនឡាញ

របស់ឯក្ឧត្តម ពលាក្ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ស្សី នាងក្ញ្ញា  ជាសវនក្រថ្ទៃក្នុងចំនួន១១៩ រូបពីស្ក្សួង សាា ប័ន 

និងអងគភាពសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលចំនួន៤៩ ពដ្ឋយពុរំាប់បញ្ចូលនូវសវនក្រដថ្ទពទៀត្ ខដលក្ំពងុ

ចូលរួមពៅតាមអងគភាពពរៀងៗែលួនតាមក្ខរបញ្ញច ងំស្បូចកិ្ទ័រ។  

ឯកឧតតម សោកជាំទាវ សោក សោកក្សី  នាងកញ្ញញ  ជាទ្ីសមក្តី! 

២-           ក្ខរខក្ទស្មង់ក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ងហិរញ្ាវត្ាុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលក្មពុជា បានឆ្លងដល់ដំណាក្់ក្ខល

មួយខដលទាមទារឱ្យម្លនពសវាសវនក្មមសមិទធក្មម។ ដំណាក្់ក្ខលទី១ “ក្ខរបពងាើនភាពពជឿទកុ្ចតិ្តពលើងវសក្ខ” 

(ក្ខរពស្ងឹងក្ខរស្គ្បស់្គ្ងចណូំល និងសាច់ស្បាក្់ ពដើមបីពដ្ឋេះស្សាយបំណលុ និងក្ងវេះសាចស់្បាក្់ដ៏រុាថំ្រ៉ា) និង 
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រាជធានីភ្នំពពញ អនឡាញ                                                            2                                                      ថ្ងៃទី ២៤- ២៨ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០២០ 

ដំណាក្់ក្ខលទី២ “ក្ខរបពងាើនគ្ណពនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុ” (ពស្ងឹងក្ខរក្ត្់ស្តា និងរបាយក្ខរណ៍គ្ណពនយយ និង

ហិរញ្ាវត្ាុ តាមរយៈក្ខរក្សាងចំណាត្់ថ្នន ក្់ងវសក្ខងមី បលង់គ្ណពនយយងមី ងវសក្ខក្មមវសធី អងគភាពងវសក្ខ នីត្ិវសធ ី     

អនុវត្តងវសក្ខងមី និងស្បព័នធព័ត្៌ម្លនវសទាសស្ម្លប់ស្គ្ប់ស្គ្ងហិរញ្ាវត្ាុ (FMIS)) ស្ត្ូវបានបញ្ចប់ និងក្ំពុងពស្ត្ៀម    

លក្ាណៈឆ្លងដំណាក្់ក្ខលទី៣ “ក្ខរទារភាជ បង់វសក្ខពៅនងឹពោលនពោបាយ” (ស្បព័នធងវសក្ខខទែក្ពលើលទធទល

ឬធាត្ុពចញ និងវសមជឈក្ខរ តាមរយៈក្ខរពស្ងឹង និងពស្ងីក្ក្ខរអនុវត្តខទនក្ខរយុទធសាស្រសតងវសក្ខ ងវសក្ខក្មមវសធ ី

និងអងគភាពងវសក្ខ រមួទាងំក្ខរគរោំស្ទដថ្ទពទៀត្)។ រីឯដំណាក្់ក្ខលទី៤ “គ្ណពនយយភាពសមទិធក្មម” ពស្ោង

នឹងអនុវត្តចាប់ពីឆ្ន ំ២០២១ ដល់២០២៥។ ក្នុងដំណាក្់ក្ខលពនេះ ស្បព័នធងវសក្ខនឹងឈានដល់ក្ស្មិត្ វសមជឈក្ខរ

ែពស់ទាងំក្នុងទស្មង់ និងែលឹមសារ ទាងំពៅថ្នន ក្់ក្ណាត ល និងថ្នន ក្់ពស្ក្ខមជាត្ិ ខដលម្លនអងគភាពងវសក្ខជាត្ួអងគ

សក្មម ទទួលស្បត្ិភ្ូក្មមសទិធិអំណាចពពញពលញក្នុងក្ខរចាត្់ខចងស្គ្ប់ស្គ្ង និងទទួលែុសស្ត្ូវពលើគ្ណពនយយ

ភាពសមិទធក្មមរបស់ែលួន។ ក្ខរចាត្់ខចង និងស្គ្ប់ស្គ្ងងវសក្ខស្បចំាឆ្ន ំរបស់អងគភាពងវសក្ខ ស្ត្ូវស្បស្ពឹត្តពៅតាម

ខទនក្ខរយុទធសាស្រសតងវសក្ខ និងខទនក្ខរងវសក្ខស្បចំាឆ្ន ំ ខដលបានពរៀបចំស្សបតាមក្មមវសធី អនុក្មមវសធី ចពគា ម

សក្មមភាព និងសក្មមភាពជាមួយសូចនាក្រលទធទលចាស់លាស់ ពដើមបីោំស្ទដល់ក្ខរឈានពៅសពស្មចបាន

នូវពោលបំណងពោលនពោបាយរបស់ស្ក្សួង សាា ប័នរបស់ែលួន។ ក្ខរសពស្មចបាននូវសចូនាក្រលទធទល

តាមក្មមវសធី អនុក្មមវសធី ចពគា មសក្មមភាពនិងសក្មមភាពនីមួយៗ ស្បខហលជាពុំទាន់អាចចាត្់ទុក្ជាក្ខរវាយ

ត្ថ្មលសាា ពរថ្ន អងគភាពងវសក្ខមយួម្លនសមិទធក្មមលែពៅព ើយ គឺ្ទាមទារឱ្យម្លនក្ខរវសភាគ្ និងវាយត្ថ្មលស្បក្ប

ពដ្ឋយឯក្រាជយ និងវសជាជ ជីវៈ ពលើលក្ាែណឌ វសនិចឆ័យពទេងៗពទៀត្ ខដលភារក្ិចចពនេះ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលបានសពស្មច

ស្បគ្ល់ជូនសវនក្មមថ្ទៃក្នុង។ ដូពចនេះ ពោលក្ខរណ៍ខណនំាសវនក្មមសមិទធក្មម ខដលជាស្បធានបទគ្នលឹេះទី១មួយ 

សស្ម្លប់សិក្ខា សាលាថ្ងៃពនេះ នឹងជួយសវនក្រខសវងយល់ថ្នពត្ើសវនក្មមសមិទធក្មមពលើសក្មមភាព ក្មមវសធី និង

គ្ពស្ម្លងនានាស្ត្ូវពធវើដូចពមតច។  

៣.       ក្នុងរយៈពពលចងុពស្ក្ខយពនេះ  ក្់ព័នធនឹងគ្ពស្ម្លងហិរញ្ាបបទានពីថ្ដគូ្អភ្ិវឌ្ឍន៍ រួមទាងំគ្ពស្ម្លង     

សាធារណៈដថ្ទពទៀត្ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាល ក្៏ដូចជាក្ខរពឆ្លើយត្បពៅនឹងត្ស្មូវក្ខររបស់ថ្ដគ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ម្លនបំណង

បពងាើនក្ខរយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់បខនាមពលើក្ខរស្ត្ួត្ពិនិត្យ ឱ្យក្ខន់ខត្ស្គ្ប់ស្ជុងពស្ជាយពលើក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ងហានិភ្័យ 

និងទលបចច័យរបស់គ្ពស្ម្លងទាងំពនេះ។ ក្នលងមក្គ្ពស្ម្លងហិរញ្ាបបទានពីថ្ដគូ្អភ្វិឌ្ឍន៍ ស្ត្ូវបានស្ត្ួត្ពិនិត្យ   

ត្ិចត្ួចពៅព ើយពីសំណាក្់សាា ប័នស្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់រដា ភាគ្ពស្ចើនពធវើពដ្ឋយសវនក្មមពីខទនក្ឯក្ជន។ មា៉ាង

ពទៀត្ ភាពចំាបាច់ថ្នក្ខរយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ជំរុញក្ខរគរសវនក្មមពនេះ ក្៏ជាក្ខរពស្ត្ៀមលក្ាណៈសមបត្តិពឆ្លើយត្ប

ពៅនឹងត្ស្មូវក្ខរស្ត្ួត្ពិនិត្យគ្ពស្ម្លងសាធារណៈសហហរិញ្ាបបទានរវាងរដា និងវសស័យឯក្ជន ខដលស្ត្ូវបាន
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ស្បពមុើលព ើញថ្ន នឹងអាចម្លនក្ំពណើនែពស់ក្នុងអនាគ្ត្ដ៏ែលីខាងមុែ។ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលបានែិត្ែំក្សាង

លក្ាែណឌ អំពណាយទលសស្ម្លប់ោំស្ទ និងទាក្់ទាញ វសស័យឯក្ជនមក្បពងាើត្គ្ពស្ម្លងស្បពភ្ទពនេះ ទាងំខទនក្រងឹ 

និងទន់ពៅស្គ្ប់ខទនក្ ក្់ព័នធ ពហើយបចចុបបនន ក្ខរពរៀបចំចាប់សត ីពីភាពជាថ្ដគ្ូរវាងរដានិងឯក្ជន ក្៏ក្ំពុងសា ិត្

ក្នុងដំណាក្់ក្ខលបញ្ចប់ទងខដរ។ ដូពចនេះ ពដើមបីបំពពញត្ស្មូវក្ខរបានទាន់ពពលពវលា និងសមស្សបពៅនឹងទំហំ

ថ្នក្ខរស្ត្ួត្ពិនិត្យពលើគ្ពស្ម្លងទាងំពនេះ សវនក្រថ្ទៃក្នុងក្ម៏្លនបុពវសិទធិពិពសសនាថ្ងៃពនេះទទួលបាននូវបទឧពទៃស 

ពស្ក្ខមស្បធានបទ “ពោលក្ខរណ៍ខណនំាសវនក្មមពលើគ្ពស្ម្លងហិរញ្ាបបទានពដ្ឋយថ្ដគ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍”ទងខដរ។  

៤.       ពបើពយើងស្ក្ព ក្ពមើលខាងបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លន វសញ ព ើញថ្ន បពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លនបានពដើរត្ួជាសនូលថ្ន

សនូលរបស់បដិវត្តន៍ឧសាហក្មមជំនាន់ទី៤ ខដលជាស្គ្ឹេះថ្នយុគ្គសម័យរីក្ចពស្មើនងមីរបស់ពិភ្ពពលាក្ នាពពល

បចចុបបនន។ វាក្យស័ពៃងមី និងខបលក្ៗគ្ួរជក្់ចិត្ត ខដលជាសញ្ញា ណថ្នក្ខររីក្ចពស្មើនពនេះ ស្ត្ូវបានបគា ញែលួននិង    

ដពណត ើមស្បជាស្បិយភាពក្ខន់ខត្ខាល ំងក្ខល ព ើង ដចូជាៈ ពសដាក្ិចចឌី្ជីងល (Digital Economy) រដ្ឋា ភ្ិបាល      

ពអ ិចស្ត្ូនិក្ (Electronic Government) បញ្ញា សិបបនិមិត្ត (Artificial Intelegence)ថ្នន លងមី (New 

Platform)ទិននន័យយក្េ (Big Data) ពលល ដ៍ (Cloud) រ៉ាូបូទិក្ (Robotics)..។ល។ ពៅក្នុងបរសក្ខរណ៍ពនេះ ក្នុង

បំណងអភ្ិវឌ្ឍន៍រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលឌី្ជីងលពពញពលញ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលក្មពុជាបានយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្់ោ៉ា ងខាល ំង ក្នុង

ក្ខរបនតពស្ងីក្ និងពស្ងឹងក្ខរពស្បើស្បាស់បពចចក្វសទាព័ត្ម៌្លន ពៅស្គ្ប់ស្ក្សួង សាា ប័ន ស្គ្ប់ខទនក្ និងស្គ្ប់ក្ស្មិត្

ក្ខរគរ ពិពសសក្នុងក្ិចចក្ខរខក្ទស្មង់របស់ែលួន។ ពៅពដើមឆ្ន ំ២០១៩ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាល (ឧត្តមស្ក្ុមស្បឹក្ាពសដា

ក្ិចចជាត្ិ)បានបពងាើត្នូវស្ក្ុមក្ខរគរ ពដើមបីក្ំណត្់ស្ក្បែណឌ ពោលនពោបាយពសដាក្ិចចឌី្ជីងលរយៈពពលខវ

ង។ ស្ក្បែណឌ ពនេះ ពតត ត្ពលើៈ 

- អភ្ិវឌ្ឍន៍ និងដំពណើរក្ខរនូវរដ្ឋា ភ្ិបាលឌី្ជីងលពពញពលញ (ស្បសិទធភាពពសវាសាធារណៈ) 

- ជំរុញវសនិពោគ្ពហដ្ឋា រចនាសមព័នធឆ្ែឹងែនង (ក្ខបលិអុបទិក្,ក្ខបលិពស្ក្ខមសមុស្ទ,មជឈមណឌ លទិននន័យ) 

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

- ពរៀបចំនិងដ្ឋក្់ដំពណើរក្ខរនូវពោលនពោបាយ បទដ្ឋា ន និងសតង់ដ្ឋ ពិពសសពលើបញ្ញា សនតិសុែ 

- ពលើក្ក្ំពស់ក្ខរអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្បព័នធពអក្ូ (បពងាើត្ៈ មូលនិធិអភ្ិវឌ្ឍន៍ជំនាញ, មជឈមណឌ ល Startup

ពត្ពជា, មូលនិធិអភ្ិវឌ្ឍន៍សហស្គ្ិនភាព,ធនាោរ SME)។ 

ជាសក្ាីភាព ងមីៗពនេះរាជរដ្ឋា ភ្ិបាលក្៏បានសពស្មចដ្ឋក្់ឱ្យដំពណើរក្ខរនូវ “ស្បព័នធចុេះបញ្ជ ីអាជីវក្មមតាម

ថ្នន លបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លន” ខដលជួយធុរជនទទួលបាននូវក្ខរចុេះបញ្ជ ី ណិជជក្មម ចុេះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ និងស្បក្ខស

ជូនព័ត្៌ម្លនសត ីពីក្ខរពបើក្ស្ក្ុមហ ុន ពៅស្ក្សងួមុែគរនិងបណតុ េះបណាត លវសជាជ ជីវៈក្នុងពពលខត្មយួ និងម្លន      

រយៈពពលស្ត្ឹម៨ ថ្ងៃ ពដ្ឋយចំណាយត្ិចជាងមុន ក្់ក្ណាត ល។ ជាមួយោន ពនេះ ស្បព័នធចុេះបញ្ជ ីគ្ពស្ម្លង          
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 វសនិពោគ្ម្លនលក្ាណៈសមបត្តិស្គ្ប់ស្ោន់ពៅស្ក្ុមស្បឹក្ាអភ្ិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា ក្៏បានដ្ឋក្់ឱ្យដំពណើរក្ខរពដ្ឋយទារ

ភាជ ប់ជាមួយស្បព័នធចុេះបញ្ជ ីអាជីវក្មមតាមថ្នន លបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លន ពហើយអវីខដលគ្ួរចាប់អារមមណ៍បខនាមពៅ

ក្នុងវឌ្ឍនភាពពនេះ គឺ្ក្ខរក្សាងថ្នន លតល ស់បតូរទិននន័យ ( Cambodia Data Exchange, CamDX) ខដល

អនុញ្ញា ត្ឱ្យស្ក្សងួ សាា ប័ន ក្់ព័នធនឹងក្ខរចុេះបញ្ជ ីអាជីក្មមអាចតល ស់បតូរទិនន័យោន បាន។ ពសវាសាធារណៈ      

ពទេងៗពទៀត្ពៅតាមស្ក្សួង    សាា ប័នរដា ក្៏នឹងស្ត្ូវពរៀបចំតាមគ្នលងរពបៀបោន ពនេះខដរនាពពលខាងមុែ។ 

ពដ្ឋយខ ក្ ពៅក្នុងស្ក្បែណឌ ថ្នខក្ទស្មង់ក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ងហិរញ្ាវត្ាុសាធារណៈ  ពដ្ឋយមិននិោយដល់

ស្បព័នធទាងំឡាយបាន/ក្ំពុងបពងាើត្ពៅតាមអងគភាពពស្ក្ខមឱ្វាទ ក្សហវ គ្ឺចាប់តាំងពីដំណាក្់ក្ខលទី២ “ក្ខរ

បពងាើនគ្ណពនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុ” ស្បព័នធ  FMIS ស្ត្ូវបានបពងាើត្ និងក្ំពុងបនតពស្ងីក្ពស្ងឹងត្នួាទីរបស់ែលួន។ 

ពស្ក្ខយពីក្ខរបញ្ចូលដំពណើរក្ខរ ក្់ព័នធនឹងហិរញ្ាវត្ាុ និងគ្ណពនយយពៅក្នុងស្បព័នធ បចចុបបននដំពណើរក្ខរទាងំ

ពនាេះមយួចំនួន និងជាបនតបនាៃ ប់ស្ត្ូវបានក្ខត្់ត្ស្មឹមនីត្ិវសធី ពដើមបីដពណត ើមស្បសិទធភាពក្ខរគរក្ខន់ខត្ែពស់      

ឧ. ចំណាយពបៀវត្េ និងចំណាយពទេងៗខដលម្លនក្ស្មិត្ក្ំណត្់ចាស់លាស់ និងម្លនពវទយិត្ភាពទាប។ ក្ខរ

ក្ខត្់ត្ស្មឹមពនេះបានក្ខល យជាសក្មមភាពចំបង និងស្ត្ូវបានក្ំណត្់និងត្ស្មង់ទិស ពដ្ឋយ“ខទនក្ខរយទុធសាស្រសត

ត្ស្មងទ់សិនតី្ិវសធអីនវុត្តក្ខរគរតាមស្បពន័ធ FMIS ២០២០-២០២៥” ។  

ពិពសាធន៍បចចុបបនន ក្៏បគា ញខដរថ្ន ក្ខរជំរុញនិងត្ស្មូវក្ខរពស្បើស្បាស់បពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លន អាចម្លន

ស្បភ្ពពីពហត្ុក្ខរណ៍ជាយថ្នពហត្ុ ខដលជាពស្ោេះទងនិងក្ខលានុវត្តភាពទង។ ត្ួោ៉ា ង វត្តម្លននិងឥទធិពលថ្ន

ជមៃកឺ្ូវដី-១៩ ខដលក្នុងែណៈក្ំពុងបងាវសនាសក្មមពលើពសដាក្ិចច សងគម និងមនុសេ បានក្ខល យជាឃ្នន ស់បពងាើន

ពលបឿនថ្នក្ខរអភ្ិវឌ្ឍ និងពស្បើស្បាស់បពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លន ស្ពមទាងំពធវើឱ្យម្លនក្ខរតល ស់បតូរោ៉ា ងខាល ំងពលើទម្លល ប ់

ពៅក្នុងជីវភាពរស់ពៅ និងក្ខរគរស្បចំាថ្ងៃ សស្ម្លប់ក្ខរគិ្ត្ ក្ខរពធវើ និងក្ខរស្បាស្ស័យទាក្់ទងរវាងោន  ខដលជា

ក្ខរពបើក្ទំព័រស្បវត្តិសាស្រសត ថ្ន “ទម្លល ប់ធមមតាងមី New Normal Order”។ ស្ោន់ខត្ពោលក្ខរណ៍ “រក្ាចម្លៃ យ

សងគម” ខត្មយួមុែ បានបងាំឱ្យវសស័យបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លនស្ត្ូវត្ខស្មត្ស្មងែ់លួនជាងមី (Reshape) និងពធវើពិពិធ-

ក្មមខមក្ធាងចំាបាច់មួយចំនួន ជាមួយពលបឿនពលឿនជាងពស្ចើនដងពបើពធៀបនឹងជីវភាពតាម “ទម្លល ប់ធមមតា

ចាស់ Old Normal Order”    ឧ. ក្មមវសធនីានាទាក្់ទងនឹងសក្មមភាពអនឡាញ។   

ដូពចនេះ ត្ស្មូវក្ខរបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លនពិត្ជាម្លនទំហំធំ និងឈានដល់ដំណាក្់ក្ខលពុំអាចពាក្រណ៍

បានព ើយ ខត្ពទាេះជាស្បព័នធបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លនខដលបពងាើត្ងមី ក្ខន់ខត្ម្លនសមត្ាភាពខាល ំង ម្លនស្បសិទធភាព

និងសុវត្ាិភាពែពស់ជាងមុន ក្៏ហានិភ្័យនិងភាពបរាជ័យបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លនពៅខត្ពំុអាចទុត្រលត្់បានព ើយ។ 

ស្បក្ខរពនេះ ទាមទារឱ្យម្លនក្ខរពស្ងឹងក្ខរពធវើសវនក្មមជាមួយ វសធីសាស្រសតងមីៗ  ខដលពទាេះជាោ៉ា ងណា ពោល

បំណងសវនក្មមរួមពៅខត្ពុតំល ស់បតូរ គឺ្ស្បព័នធនីមយួៗស្ត្ូវខត្ម្លនពោលបំណងសមស្សប ស្ត្ូវបានតាក្់ខត្ង 

(Design) ពដ្ឋយបំ ក្់ស្បព័នធស្ត្ួត្ពិនិត្យស្គ្ប់ស្ោន់  រឹងម្ល ំនិងម្លនស្បត្ិបត្តិក្ខរ (Operation) ស្បក្បពដ្ឋយ

ស្បសិទធភាព ពហើយស្បព័នធទាងំមូលស្ត្ូវគយស្សួលពស្បើស្បាស់ និងដំពណើរក្ខរបានពៅតាមក្ខររំពឹងទុក្។ ពោល
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ក្ខរណ៍ខណនំាសវនក្មមបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លន ខដលជាស្បធានបទមយួក្នុងចំពណាមស្បធានបទទាងំបី នឹងជួយ

សវនក្រអេះអាងពលើពោលបំណងពនេះ។ 

អងគសិកាា ស្វោ ជាទ្ីសមក្តី ! 

៥-      ែ្ុំសូមអនុញ្ញា ត្ទាញអារមមណ៍បនតិចថ្ន ពៅក្នុងក្ខរអនុវត្តមុែគរសវនក្មមថ្ទៃក្នុងក្នលងមក្ ពយើងពិត្ជា

បានជួបស្បទេះក្ខរលំបាក្ត្ូចធំ់ជាពស្ចើន ខត្ពយើងបានជមនេះ និងពធវើឱ្យមុែគរពនេះម្លនក្ខរ រីក្ចពស្មើនធំធាត្់ដូច

សពវថ្ងៃ។ ប៉ាុខនត ទនៃឹមនឹងក្ខរចាប់ពទតើម/ពស្ងឹងក្ខរអនុវត្តសវនក្មមទាងំបី គ្ឺសវនក្មមសមិទធក្មម សវនក្មមពលើ

គ្ពស្ម្លងហិរញ្ាបបទានពដ្ឋយថ្ដគ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ និងសវនក្មមបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លន ពស្ក្ខយពពលបញ្ចប់សិក្ខា សាលា

ពនេះ សវនក្រអាចជួបស្បទេះក្ខរលំបាក្ និងភាពសមុក្សាម ញជាងមុនមួយចំនួនពទៀត្។ ក្ខរលំបាក្ងមីមិនស្ោន់ខត្

សា ិត្ស្ត្ង់ថ្ន សវនក្រស្ត្ូវែិត្ែំហវឹក្ហាត្់ និងអនុវត្តនូវវសធីសាស្រសតសវនក្មមងមី ឬក្មមវត្ាុសវនក្មមជាក្មមវត្ាុខដល

ម្លនលក្ាណៈបពចចក្ពទសខាល ំងជាងមុនពនាេះពទ ខត្សវនក្រអាចនឹងក្ត្់សម្លគ ល់ព ើញថ្ន ភាពរូបីថ្នទីសវនក្មម

ស្ត្ូវបានក្ខត្់បនាយ (ខទនក្បពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លន ឧ. Audit log) និងលក្ាណៈវសនិចឆ័យសវនក្មមក្៏ក្ខន់ខត្បាត្់បង់

ភាពជាក្់លាក្់ និងភាពសតង់ដ្ឋ គឺ្ភាគ្ពស្ចើនស្ត្ូវពឹងខទែក្ពលើក្ខរវសភាគ្ និងវសនិចឆ័យតៃ ល់របស់សវនក្រ ពហើយក្៏

ពុអំាចពស្បើស្បាស់បានទូលាយពៅទីសវនក្មមពទេងពទៀត្ (ខទនក្សមិទធក្មម) ដូចលក្ាណៈវសនិចឆ័យពៅក្នុង       

សវនក្មមខបបអនុពលាមភាពឬហិរញ្ាវត្ាុពនាេះព ើយ។ ស្បក្ខរពនេះ ពិត្ជាពធវើឱ្យសវនក្រម្លនក្ខរលំបាក្បនតិចក្នុង

ក្ខរសិក្ាខសវងយល់ វសភាគ្និងក្ំណត្់ហានិភ្័យ ពធវើពត្សត និងសននិដ្ឋា ន ស្ពមទាងំក្ខរទតល់អនុសាសន៍សវនក្

មម។ ដូពចនេះ សូមសិក្ខា ក្ខមស្ត្ូវទចិត្ទចង់ស្ត្ងស្តាប់បទឧពទៃសឱ្យបានហមត្់ចត្់ ជស្មេះចមៃល់ឱ្យបានពស្ចើនតាមខត្

អាចពធវើបាន។ ពលើសពីពនេះ ក្ខរយល់ដឹងខទនក្ទសេនៈវសជាជ  និងចំពណេះដឹងទពូៅរបស់សវនក្រ ពដ្ឋយមិនទាន់

និោយដល់ជំនាញនិងក្ខរយល់ដឹងអំពីក្ខរអភ្ិវឌ្ឍនស៍្ក្សងួ សាា ប័នរបស់ែលួន គឺ្ស្ត្ូវពស្ងឹងពស្ងីក្ឱ្យបានជាប់

ជាស្បចំា ពដើមបីធានាឱ្យគ្ុណភាពថ្នក្ខរវសភាគ្ ក្ខរវសនិចឆ័យ ក្ខរសននិដ្ឋា ន និងក្ខរទតល់អនុសាសន៍ ម្លនលក្ាណៈ

ស្គ្ប់ស្ជុងពស្ជាយ ម្លនស្បត្ិត្ុលយភាព ស្បក្បពដ្ឋយគ្ុណត្ថ្មល អាចទទួលយក្និងអនុវត្តបានពដ្ឋយសវនដ្ឋា ន។ 

ពឆ្លៀត្ឱ្ក្ខសពនេះ ែ្ុំសូមអនុញ្ញា ត្ពស្ក្ើនរមលឹក្ដល់សវនក្មមថ្ទៃក្នុង ខដលពុំទាន់ពរៀបចំសមស្សបនូវសមត្ាភាព

សវនក្មមបពចចក្វសទាព័ត្៌ម្លន គឺ្ស្ត្ូវរួសរាន់ពរៀបចំពដ្ឋយមិនអូសបនាល យ ពស្ េះក្ង់ស្បវត្តិសាស្រសត ថ្នក្ំខណទស្មង់

មិនអនុញ្ញា ត្ឱ្យពគ្ចខក្ឬរមលងសវនក្មមពនេះបានព ើយ។ 

មិតតសវន្ករជាទ្ីរាប់អាន្!  

៦.  ពទាេះជាពយើងបានស្បពមុើលព ើញនូវបញ្ញា ស្បឈម ខដលទារភាជ ប់ជាមួយក្ខរចាប់ពទតើម/ពស្ងឹងក្ខរ   
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អនុវត្តសវនក្មមទាងំបីដ៏គ្ួរឱ្យស្ពួយបារមភក្៏ពដ្ឋយ ក្៏ជាមួយក្ខរោំស្ទរបស់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាល ពិពសសរបស់ឯក្

ឧត្តមអគ្គបណឌ ិត្សភាចារយ  អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័តន ឧបនាយក្រដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្ក្សួងពសដាក្ិចចនិងហិរញ្ាវត្ាុ រួមទាងំ

ក្ខរបនតជួយពស្ជាមខស្ជងខទនក្បពចចក្ពទស ពីសំណាក្ថ់្ដគ្ូរអភ្ិវឌ្ឍន៍នានា ពិពសសធនាោរអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសុី 

ពយើងពិត្ជាម្លនជំពនឿពដ្ឋយពម្លទនភាពថ្ន ពយើងអាចបនតជមនេះបញ្ញា ស្បឈមទាងំពនាេះមតងមួយៗ ពហើយពៅខត្

អាចទតលព់សវាសវនក្មម ពិពសសសវនក្មមសមិទធក្មម គ្ពស្ម្លងហិរញ្ាបបទានពដ្ឋយថ្ដគ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ និងបពចចក្

 វសទាព័ត្៌ម្លនស្បក្បពដ្ឋយស្បសិទធភាព និងជាទីពពញចិត្តថ្នថ្នន ក្់ដឹក្នំាស្ក្សងួសាា ប័នរបស់ពយើង។ អាស្ស័យ 

ពហត្ុពនេះ តាងនាមឱ្យសវនក្រថ្ទៃក្នុងទាងំអស់ ែ្ុំសូមសំខដងអំណរគ្ុណដ៏ស្ជាលពស្ៅ ចំព េះរាជរដ្ឋា ភ្ិបាល 

ចំព េះឯក្ឧត្តមអគ្គបណឌ ិត្សភាចារយ ឧបនាយក្រដាមស្រនតី រដាមស្រនតីថ្ន ក្សហវ រដាមស្រនតីស្គ្ប់ស្ក្សួង ស្បធានស្គ្ប ់

សាា ប័ន និងថ្ដគ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ខដលខត្ងខត្ទតល់ក្ខរខណនំា និងោំស្ទោ៉ា ងសក្មម ពធវើឱ្យមុែគរសវនក្មមថ្ទៃក្នុង

បានរកី្ធំធាត្់ និងអាចបំពពញត្នួាទីភារក្ិចចរបស់ែលួនពដ្ឋយឯក្រាជយ និងទទលួបានលទធទលលែ។ ែ្ុំក្៏សមូ

ពក្ខត្សរពសើរស្ពមទាងំវាយត្ថ្មលែពស់ចពំ េះអងគភាពសវនក្មមថ្ទៃក្នុងទាងំអស់ ចំព េះក្ខរែិត្ែំបពំពញត្ួនាទី

របស់ែលួន និងសូមពលើក្ទឹក្ចិត្តឱ្យបនតពុេះ រជមនេះរាល់ឧបសគ្គនានា ពដើមបីរួមចំខណក្ទតល់ពសវាសវនក្មមឱ្យ

បានជាឧត្តមស្បពោជន៍ជូនសាា ប័នពរៀងៗែលួនខងមពទៀត្។ ទនៃឹមនឹងពនេះ ែ្ុំសូមអរគ្ុណដល់អងគភាព ក្់ព័នធ

ថ្ន ក្សហវ ដចូជាវសទាសាា នពសដាក្ិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ និងពលខាធិក្ខរដ្ឋា នថ្នគ្ណក្ម្លម ធិក្ខរដឹក្នំាក្ខរគរខក្

ទស្មង់ក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ងហិរញ្ាវត្ាុសាធារណៈ ខដលខត្ងខត្ទតល់ក្ិចចសហក្ខរជិត្សន ិទធ ោំស្ទដល់ស្គ្ប់វគ្គបណតុ េះ      

បណាត លសវនក្មមឱ្យ  សពស្មចបានពជាគ្ជ័យជាបនតបនាៃ ប់។ ចុងពស្ក្ខយខមន ខត្មិនអាចរមលងបាន គឺ្ថ្នន ក្់

ដឹក្នំានិងមស្រនដីរាជក្ខរថ្នអគ្គនាយក្ដ្ឋា នសវនក្មមថ្ទៃក្នុងស្ក្សួងពសដាក្ិចច និងហរិញ្ាវត្ាុ ខដលបានពុេះ រ

បំពពញក្ខរគរមួយជាបី ណាក្ខរគរជំនាញស្បចំាថ្ងៃ ណាក្ខរគរោំស្ទដល់សវនក្មមថ្ទៃក្នុងតាមស្ក្សួង សាា បន័ 

និងអងគភាពសាធារណៈ ណាក្ខរគរពរៀបចំបទដ្ឋា នគ្ត្ិយុត្តនិងពរៀបចំវគ្គបណតុ េះបណាត ល ដចូជាសិក្ខា សាលា

អនឡាញក្នុងថ្ងៃពនេះជាពដើម ស្ត្ូវខត្ទទួលបាននូវក្ខរអរគ្ុណ ដឹងគុ្ណ និងមលូវសចារណ៍លែដ៏ វសពសសចំព េះ

មុែនាពពលពនេះ។  

៧- ជាទីបញ្ចប់ ែ្ុំសូមពោរពជូនពរ ឯក្ឧត្តម ពលាក្ជទំាវ ពលាក្ ពលាក្ស្សី  នាងក្ញ្ញា  សមូម្លន         

សុែភាពលែបរសបូណ៌ និងសមស្បក្បពដ្ឋយពុទធពរទាងំបនួស្បក្ខរ គ្ឺ អាយុ វណណៈ សុែៈ និងពលៈ ពិពសសសូម

ឱ្យចាក្ពចៀសទុត្ពីជមៃឺក្ូវតី្-១៩ ពនេះស្គ្ប់ៗោន  និងស្គ្ប់ស្ក្ុមស្គួ្សារ។ 

ែ្ុំសូមស្បក្ខសពបើក្អងគសិក្ខា សាលាពីពពលពនេះត្ពៅ !                                                
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