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កិច្ចប្រជុំគណៈកមាមា ធិការដឹកនាកំារងារកកទប្រង់

ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបតរីមាសទរី ៣ ឆ្នា  ំ២០១៨

   កាេ្ីនថងៃទី ០៤ កខ ធនារូ ឆ្នា ំ ២០១៨ លៅទីស្ីការ
ពកសួងលសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ អគ្គលេខាធតិការដ្ឋា ន
គណៈកមាមា ធតិការដរឹកនំាការងារកកទព្រង់ការពគប់ពគង
ហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានលរៀបចំកតិច្ចពបជុំគណៈកមាមា -
ធតិការដរឹកនំាការងារកកទព្រង់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ លដើ្រ្ីពតរួត្តិនតិត្យលេើវឌ្ឍនភា្ននក្រមាវិធី
កកទព្រង់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈពបចំាពតី-
មាសទី ៣ ឆ្នា ំ  ២០១៨ នតិងការកកសព្ររួេក្នការ
សក្រមាភា្រ្ួរដំណាក់កាេទី ៣ សពមាប់អនុវត្ឆ្នា ំ
២០១៩ នតិង ឆ្នា ំ ២០២០ (CAP3) លពកា្រអធតិប-
តភីា្ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្្រអគ្គបណ្តិតសភាចារ្យ
អនូ ព័ន្ធ្រុនរីរ័តនា ឧបនាយករដឋា្រញ្ន្ី  រដឋា្រញ្ន្ីពកសងួ
លសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង ជាពបធានគណៈកមាមា ធតិការ
ដរឹកនំាការងារកកទព្រង់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារ-
ណៈ លដ្យមានការចេូរ្ួរ្ី ឯកឧត្្រលោកជំទាវ
ជាថ្នា ក់ដរឹកនំា នតិង សមាជតិកពកថុ្រការងារកកទព្រង់
ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈននពកសងួលសដឋាកតិច្ច
នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ។

ឈ្រជាលពចើនក៏លដ្យ។ ក្នការទាងំលនាះរ្ួរមាន ៖
វគ្គបណ្ថុ ះបណ្ាេសពមាប់អនាកលពបើពបាស់ពប្័ន្ធជនូ
បណ្ាពកសួង-ស្ាប័នចំនួន ១០ នតិង ្រនទេីរលសដឋាកតិច្ច
នតិងហតិរញ្ញវត្ថុរាជធានីលខត្ទាងំ ២៥,ការបញ្ចប់ការ
ដំល�ើងលហដ្ឋា រចនាស្រ្ព័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មាននតិងគ្រ-
នាគ្រន៍ នតិង មា៉ា សុីនកុំ្្យរូទ័រ,ការដំល�ើងមា៉ា សុីនល្រថមាី
លៅកនាថុង្រជ្ឈ្រណ្េទតិននាន័យថមាីសពមាប់ពទពទង់ដេ់
ដំលណើរការពប្័ន្ធ FMIS កនាថុងជំហានទី ២ ពតរូវបាន
បញ្ចប់, ការលរៀបចំអនុវត្គលពមាង FMIS ជនូអង្គភា្
ថវិកាកដេជាអាណាប័កល ទ្េរសតិទ្ធតិល្ញលេញ កដេ
នរឹងពតរូវអនុវត្លៅកនាថុងឆ្នា ំ ២០១៩ ជា្រយួនរឹងការលរៀប-
ចំក្នការសក្រមាភា្ នតិង យុទ្ធសាញ្ស្នានាកនាថុងការ
្ពងរឹងពបសតិទ្ធភា្ នតិង គណលនយ្យភា្កនាថុងការពគប់-
ពគងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតា្ររយៈការឈានដេ់ការ
លពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS ទាងំពសថុងលដ្យកាត់បន្យ
លេើនីតតិវិធីលពបើពបាស់ពកដ្សសានា ្រ។

   កនាថុងកតិច្ចពបជុំលនះគណៈកមាមា ធតិការដរឹកនំាការងារ
កកទព្រង់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានកចក
រកំេក្ីវឌ្ឍនភា្ននការអនុវត្ នតិង ការសលព្រចបាន
នវូរបាយការណ៍តា្រដ្នវឌ្ឍនភា្របស់ពកសងួ
លសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង របាយការណ៍តា្រដ្ន
វឌ្ឍនភា្របស់ពកសងួ-ស្ាប័ន។  លៅកនាថុងរបាយការណ៍
វឌ្ឍនភា្ននការអនុវត្ នតិង ការសលព្រចបានកនាថុងពតី-
មាសទី ៣ ក៏មានការលេើកល�ើង្ីេទ្្ធ េននការ
វាយតន្រ្លអំ្ីការយេ់ដរឹងការគំាពទ នតិង ភា្ជាមា្ច ស់
ពាក់្័ន្ធនរឹងការលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS របស់ពកសងួ
-ស្ាប័ន ចំននួ ១០ នតិង ្រនទេីរលសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានី-លខត្ទាងំ ២៥ ្ងកដរ។គរួរេំរឹក្ងកដរថ្
លៅកនាថុងការអនុវត្        គលពមាង FMISជំហានទី ២ ពកថុ្រ
ការងារពគប់ពគងគលពមាង FMIS សលព្រចបានតា្រ
ក្នការល្ររបស់គលពមាងលដ្យលជាគជ័យសពមាប់
ការអនុវត្លៅឆ្នា ំ ២០១៨ លទាះបីជាជបួនវូបជ្ហា ពប-

ឯកឧត្្រអគ្គបណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្រុនរីរ័តនា ឧបនាយករដឋា្រញ្ន្ី
រដឋា្រញ្ន្ីពកសងួលសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុមានពបសាសន៍លៅកនាថុងកតិច្ចពបជុំ



២ គលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កិច្ចប្រជុំ្រញ្ជ្រា ្រការយល់ដឹងអំពរីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កទ ទ្េរសិទ្ធិទពញទលញ

ននបកសួងចំនួន ០៤ កដលបតរូវចលូរួ្រអនុវត្តទៅឆ្នា  ំ២០១៩

   លេខាធតិការដ្ឋា នពកថុ្រការងារពគប់ពគងគលពមាង 
FMIS បានលរៀបចំក្រមាវិធី “បញ្ជ្រា បការយេ់ដរឹងអំ្ី
ពប្័ន្ធ FMISលៅកាន់អង្គភា្ថវិកាអាណាប័កល ទ្េរសតិទ្ធតិ
ល្ញលេញននពកសងួចំននួ ០៤ កដេនរឹងពតរូវចូេរ្ួរ
អនុវត្ពប្័ន្ធ FMIS លៅឆ្នា ំ ២០១៩ ” កដេបាន
ពបព្រឹត្លៅលៅទីស្ីការពកសងួលសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ 
កាេ្ីនថងៃទី ២៩ កខ វិច្តិកា ឆ្នា ំ ២០១៨ លពកា្រអធតិប-
តីភា្ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្្របណ្តិតសភាចារ្យ 
ហ៊ា ន សាហុរី្រ រដឋាលេខាធតិការពកសងួលសដឋាកតិច្ចនតិង
ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង ជាពបធានពកថុ្រការងារពគប់ពគងគលពមាង
 FMIS នតិង ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្្រអគ្គ-
បណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្រុនរីរ័តនា ឧបនាយករដឋា្រញ្ន្ី
រដឋា្រញ្ន្ីពកសងួលសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រមាវិធីលនះ
មានការចូេរ្ួរ្ីថ្នា ក់ដរឹកនំា នតិង  ្រញ្ន្ីននពកសងួ
ចំនួន ០៤ សរុបពបមាណជា ៥០ របូ។ 
   លៅកនាថុងឱកាសលនាះ  ឯកឧត្្របណ្តិតសភាចារ្យ
ហ៊ា ន  សាហុរី្រ បានមានពបសាសន៍ឱ្យដរឹងថ្ការ

 
បលងកើតឱ្យមានក្រមាវិធី បញ្ជ្រា បការយេ់ដរឹងអំ្ីពប្័ន្ធ
FMIS លនះល�ើង គមឺានលគាេបំណង្្េ់ជនូនវូចំ-
លណះដរឹង នតិង ទតិដឋាភា្រួ្រ្ីអត្ពបលោជន៍ ្រុខងារ
របស់ពប្័ន្ធ, ការលរៀបចំឱ្យមាន្រញ្ន្ីបលងា្គ េពបចំាអង្គ-
ភា្ថវិកា លដើ្រ្ីងាយពសរួេដេ់ការអនុវត្គលពមាង 
នតិង ការចាប់ល្្ើ្រអនុវត្រ្ួរគានា  កនាថុងការលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ
 FMIS ឱ្យទទួេបានលជាគជ័យ នតិង សតិកសា្ីពបលេទ
ពបតតិបត្តិការកដេមានជាក់កស្ងលៅតា្រអង្គភា្ថវិកា
អាណាប័កល ទ្េរសតិទ្ធតិល្ញលេញនី្រយួៗ។ បនាទេ ប់្ី
ពបសាសន៍ដ៏មានអត្ន័យរបស់ឯកឧត្្របណ្តិត-
សភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហុរី្រ ពកថុ្រការងារបានលធវើបទ
បងាហា ញអំ្ី្រុខងារនី្រយួៗលៅកនាថុងពប្័ន្ធ FMIS, 
ការកំណត់លឈាមា ះអនាកលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ, ការលពជើសលរើស
្រញ្ន្ីបលងា្គ េពបចំាអង្គភា្ថវិកានី្រយួៗសពមាប់
ទំនាក់ទំនងជា្រយួពកថុ្រការងារពគប់ពគងគលពមាង 
FMIS នតិង ការលពតៀ្រលរៀបចំទីតំាងសពមាប់បំពាក់
ឧបករណ៍ពទពទង់ពប្័ន្ធ FMIS ។

   ជាចុងលពកាយននក្រមាវិធីបញ្ជ្រា បការយេ់ដរឹងពកថុ្រ-
កាងារពគប់ពគងគលពមាង FMIS បានលសនា ើឱ្យអង្គភា្
ថវិកាអាណាប័កល ទ្េរសតិទ្ធតិល្ញលេញទាងំ ០៨ បញរារូន
លឈាមា ះ្រញ្ន្ីបលងា្គ េសពមាប់ទំនាក់ទំនងជា្រួយពកថុ្រ
ការងារ,បញរា ីលឈាមា ះអនាកកដេពតរូវលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ 
FMIS នតិង លសនា ើសុំដេ់អង្គភា្ថវិកាអាណាប័កល ទ្េរ
សតិទ្ធតិល្ញលេញនី្រយួៗ លរៀបចំទីតំាងសពមាប់ដំល�ើង
ឧបករណ៍ពទពទង់ពប្័ន្ធ FMIS។ គរួបជ្រា ក់្ងកដរ
ថ្អង្គភា្ថវិកាកដេជាអាណាប័កល ទ្េរសតិទ្ធតិចំនួន ០៨ 
ននពកសួងចំននួ ០៤ រ្ួរមាន ៖

       អង្គភាពភាពជានដគរូវាងរដ្ឋ និងឯកជន

      ថ្នា ក់កណាដា ល

      អគ្គនាយកដ្្ឋ នឧសសាហក្រមាហិរញ្ញវត្ថុ               

      សាលាភ្ូរិនទេរដ្ឋបាល

      វិទយាស្ានជាតិអ្រ់រំ  

      វិទយាស្ាន្រទច្ចកវិទយាក្្រថុជា  

      សាកលវិទយាល័យភូ្រិនទេភនាំទពញ

      គណៈកមាមា ធកិារទទួលសា្គ ល់គុណភាព

      អ្រ់រំននក្្រថុជា  

      អាជាញា ធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺទអដស៍

ឯកឧត្្របណ្តិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហុរី្រ 
កំ្ុងមានពបសាសន៍លៅកនាថុងកតិច្ចពបជុំ

លទ្ធ្លននវិ្រស្សនារ្រស់ទលខាធិការដ្្ឋ នបកថុ្រការងារបគ្រ់បគងគទបមាងទៅទេត្តកំពត

  

 លេខាធតិការដ្ឋា នពកថុ្រការងារពគប់ពគងគលពមាង 
FMIS បានលរៀបចំក្រមាវិធីវិបស្សនាស្ី្ី “ការពតរួត្តិ-
នតិត្យលេើបជ្ហា ពបឈ្រ វឌ្ឍនភា្ នតិង េទ្្ធ េននការ
អនុវត្គលពមាង FMISសពមាប់ឆ្នា ំ ២០១៨ នតិង ទតិស-
លៅបន្សពមាប់ឆ្នា ំ ២០១៩ ” ។ ក្រមាវិធីលនះពតរូវបាន
លរៀបចំល�ើងកាេ្ីនថងៃទី ០២ -០៣ កខ វិច្តិកា ឆ្នា ំ 
២០១៨ លៅលខត្កំ្ត លដ្យមានការចេូរ្ួរ្ីពគប់
ពកថុ្រការងារននលេខាធតិការដ្ឋា នពគប់ពគងគលពមាង  
FMIS។ 

   លោក ្រន្ ពបាថ្នា  ពបធាននាយកដ្ឋា នបលច្ចកវិទយា
្័ត៌មាន នតិង ជាពបធានលេខាធតិការដ្ឋា នពកថុ្រការងារ
ពគប់ពគងគលពមាង FMIS បានសលងខេប្ីវឌ្ឍនភា្
សំខាន់ៗកនាថុងការអនុវត្គលពមាង នតិង កថ្លងអំណរគុណ 
នតិង លកាតសរលសើរដេ់ពកថុ្រការងារលេខាធតិការដ្ឋា ន
ទាងំអស់កដេបានចូេរ្ួរអនុវត្ការងារ គំាពទដេ់
ដំលណើរការគលពមាងោ៉ា ងសពសាក់សពសា ំនតិង បុលរស-
ក្រមាកនាថុងឆ្នា ំកន្លង្រកលនះ លហើយលោកក៏បានសំណូ្រ្រ 
នតិង លេើកទរឹកចតិត្បកន្្រដេ់ពកថុ្រការងារឱ្យបន្ខតិតខំ



ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ ០១៧ ៣

ពបរឹងកពបងអនុវត្ការងារពបកបលដ្យបុលរវិនតិច្័យ នតិង
លធវើការ្ពងរឹងស្រត្ភា្ឱ្យកាន់កតពបលសើរល�ើងកថ្រ
លទៀតសពមាប់ឆ្នា ំ២០១៩លនះ។
   កនាថុងលនាះកដរ ពកថុ្រការងារតា្រក ន្ាកនី្រយួៗកដេ
រ្ួរមានការិោេ័យរដឋាបាេ នតិងសហពបតតិបត្តិការ,
ការិោេ័យលហដ្ឋា រចនាស្រ្ព័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មាន
នតិង គ្រនាគ្រន៍, ការិោេ័យលគាេនលោបាយ នតិង
សុវត្តិភា្បលច្ចកវិទយា្័ត៌មាន នតិងនវានុវត្ន៍, ការិ-
ោេ័យពគប់ពគងក្រមាវិធីនតិង្រុខងារ្័ត៌មានវិទយា នតិង
ពកថុ្រការងារពគប់ពគងការផ្្ល ស់ប្រូរបានលធវើបទបងាហា ញ
្ីវឌ្ឍនភា្ បជ្ហា ពបឈ្រ របស់ខ្លរួនកដេបានអនុវត្
ល្ញ្រយួឆ្នា ំ ២០១៨ នតិង ក្នការបនាទេ ប់សពមាប់
ឆ្នា ំ ២០១៩។ ក្រមាវិធីវិបស្សនាពតរូវបានបញ្ចប់លដ្យ
ទទួេបានេទ្្ធ េជាក ្្លផ្ក គរួឱ្យកត់សមា្គ េ់លដ្យ
លេខាធតិការដ្ឋា នពកថុ្រការងារពគប់ពគងគលពមាង ទទេួ
បានធាតុចេូ្ីពកថុ្រការងារតា្រក ន្ាកនី្រយួៗលដើ្រ្ី

លរៀបចំជាក្នការសក្រមាភា្រ្ួរសពមាប់គលពមាង 
FMIS លេើការ្ពងីកការអនុវត្ពប្័ន្ធ FMIS លៅកាន់
ពកសួង-ស្ាប័ន ១០ថមាី, ្រនទេីរលសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានី-លខត្ទាងំ ២៥ នតិងអង្គភា្ថវិកាកដេជា
អាណាប័កល ទ្េរសតិទ្ធតិល្ញលេញចំននួ ៨, អេតិវឌ្ឍពប្័ន្ធ
 FMISសពមាប់ពកសួង-ស្ាប័នចំនួន ១៧ ថមាី នតិងលរៀប-
ចំអេតិវឌ្ឍន៍បកន្្រ្រុខងារ ២ ថមាីរបស់ពប្័ន្ធ FMIS 
គ្ឺរុខងារលរៀបចំក្នការថវិកា នតិង ្រុខងារេទ្ធក្រមា, 
អេតិវឌ្ឍ នតិង កកេ្រ្អពប្័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់កតរេនូ
នតិង មានភា្ងាយពសរួេសពមាប់អនាកលពបើពបាស់,
តព្រង់ទតិស នតិង កកេ្រ្អនីតតិវិធីអនុវត្ការងារលដ្យ
នដ ពសបតា្រការកណនំាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្្រ
អគ្គបណ្តិតសភាចារ្យ នតិងការងារសនា្ធ នក្រមាជា្រយួ
ពប្័ន្ធខាងលពរៅ (ពប្័ន្ធពបាក់លបៀវត្ស្រញ្ន្ីរាជការ 
នតិង ពប្័ន្ធ្ន្ធដ្រជាលដើ្រ)។

   គណៈពបតតិេូរបស់ពកសងួលសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថុ 
កដេជាពកថុ្រការងារពគប់ពគងគលពមាង FMIS លពកា្រ
ការដរឹកនំារបស់ឯកឧត្្រពបតតិេរូាជរដ្ឋា េតិបាេទទួេ
បនទេថុកជាអគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតតិ
បានលធវើទស្សនកតិច្ចសតិកសា នតិង ជបួពបជុំ្តិភាកសាជា្រយួ
ពកថុ្រការងារក ន្ាកពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់
ការលរៀបចំក្នការថវិកា (Budget Planning Sy-
stem) កដេលពបើពបាស់ក្រមាវិធីដចូជា “BASIS, BIDS
, Microsoft.Net Platform នតិង Microsoft SQL 
Server” របស់សហរដឋាអាល្ររិក កាេ្ីនថងៃទី ០៣ 
កខ ធនារូ ឆ្នា ំ ២០១៨ លៅនាយកដ្ឋា នថវិកា (Depart-
ment of Budget) ននរដឋា Marylandសហរដឋាអា-
ល្ររិក។ 
   លគាេបំណងននដំលណើរទស្សនកតិច្ចសតិកសាលនះគឺ
លដើ្រ្សីតិកសាកសវងយេ់សុីជលពរៅលេើ្រុខងារ្រេូដ្ឋា ន
រ្ួរននថវិកាចរន្ (Operating Budget) នតិង ថវិកា
វិនតិលោគ (Capital Budget) ដចូខាងលពកា្រ៖
     ្រុខងាររបស់ពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់     
     ការលរៀបចំក្នការថវិកា (System Function-

បកថុ្រការងារបគ្រ់បគងគទបមាង FMIS ទធវ ើទស្សនកិច្ចសិកសាទៅនាយកដ្្ឋ នថវិកាននសហរដ្ឋអាទ្ររិក

     alities) 
     ការវាស់កវងលេើស្រតិទ្ធក្រមាការងាររ្ួរទាងំរបាយ-
     ការណ៍ 
     កាេវិភាគ នតិង បជ្ហា ពបឈ្រននការលរៀបចំថវិកា
     ការបណ្ថុ ះបណ្ាេស្រតភ្ា្ នតិង ជំនាញនន
     ការអនុវត្ការងារ
     បទ្តិលសាធន៍ននការអនុវត្តា្រពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា       
     ្័ត៌មានសពមាប់ការលរៀបចំថវិកា។
   បនាទេ ប់្ីការជបួ្តិភាកសាអំ្ីពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌
មានសពមាប់ការលរៀបចំក្នការថវិកា គណៈពបតតិេូ
ក៏ទទេួបានការអនុជ្្ញ តជបួជា្រយួតំណាងរបស ់
Montgomery County State, Mid-Atlantic 
StatNet & American Association for Budget 
and Program Analysis (AABPA) កដេជាការិ-
ោេ័យវិភាគទតិននាន័យលហើយបានសតិកសាកសវងយេ់
បកន្្រលេើ ៖
     ភា្លជាគជ័យរបស់រដ្ឋា េតិបាេពបចំាតំបន់    
     (Local Government) 
     របាយការណ៍ពគប់ពគងស្រតិទ្ធក្រមាការងារ     

     (Performance Management Reporting)            
     ការវាស់កវងលេើស្រតិទ្ធក្រមាការងារននការអនុវត្
     ក្រមាវិធី (Performance Measurements of   
       Programs)
     ការកសាងជំនាញ នតិងស្រត្ភា្ (Capacity/   
      Skillset Development) ។



គលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៤



៥ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ ០១៧



សពមាប់្័ត៌មានបកន្្រ នតិង សំណូ្រ្រល្្សងៗ
ស្ូរចូេលៅកាន់លគហទំ្័រ ឬទំ្័របណ្ាញសង្គ្រ 

របស់គលពមាង FMIS៖

៦

សំណួរ និង ចទ្រលើយ

ស្ូរអ្រ អរសាទរចំទោះអនាកឈនា ះរងាវ ន់អនុសសាវរីយ៍

    ស្ូរអបអរសាទរចំលពាះអនាកកដេបានលឆ្លើយសំណួរពតរឹ្រពតរូវលៅកនាថុងព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១៦

បលងកើនថ្្រ្េក ន្ាកចំលណះដរឹងអំ្ី
ពប្័ន្ធ FMIS នតិង មានឱកាសទទេួ 

បាន ប៊ិច Flash 16 GB ្ីពកថុ្រការងារ
ពគប់ពគងគលពមាង FMIS 

លដ្យពគាន់កតចូេរ្ួរលឆ្លើយ
សំណួរងាយៗឱ្យបានពតរឹ  ្រពតរូវ៖

របស់លោកអនាក្រក អុីក្រេ៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន

្រុននថងៃទី ១៥  កខ ្រីនា  ឆ្នា ំ ២០១៩។
ពកថុ្រការងារលេើកទរឹកចតិត្្រញ្ន្ី្រក្ីពគប់ពកសងួ-ស្ាប័ន នតិង្រនទេីរលសដឋាកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-លខត្ 

ឱ្យចូេរ្ួរកនាថុងការលឆ្លើយសំណួរលនះពគប់ៗគានា ។លឈាមា ះអនាកកដេឈនាះរងាវ ន់នរឹងពតរូវពបកាសលៅលេើ ព្រឹត្តិបពត-

្័ត៌មានលេខលពកាយ។

ស្ូរល្ញើចល្រ្លើយពតរឹ្រពតរូវ ននសំណួរទាងំ្ីរលៅខាងលឆវងលដ្យភារា ប់ជា្រយួ លឈាមា ះ 

តនួាទី ស្ាប័ន នតិង លេខទរូស័ ទ្េទំនាក់ទំនង

  

ទលាក ទកន វិសាល  ជា្រញ្ន្តរីការិយាល័យថ្នា ក់ជាតិនិងសរុ្រននរតនាគារទេត្តរតនគិរី 

១ លតើរបាយការណ៍ R06, R17, R20 មានសារពបលោជន៍អវីខ្លះសពមាប់អង្គភា្របស់លោក
អនាកផ្ទេ េ់?ស្ូរលរៀបរាប់ោ៉ា ងតតិចលអាយបាន ៣ ចំណចុ ?

ឬទាក់ទងលដ្យផ្ទេ េ់លៅកាន់

លគហទំ្័រគលពមាង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

https://www.facebook.com/fmis.khmer

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កជ្្ញ  ទឈឿន សុមា៉ា ល័យ

chhoeun_somalay@mef.gov.kh
(+៨៥៥)១២ ៧៦២ ៧២២

១.លតើអង្គភា្ថវិកាអាណាប័កល ទ្េរសតិទ្ធតិល្ញ-
លេញចំននួ ៨ កដេពតរូវចូេរ្ួរអនុវត្ពប្័ន្ធ

 FMIS លៅឆ្នា ំ ២០១៩ ស្តិតលៅកនាថុង
ពកសួងណាខ្លះ?

២.លតើការ្ពងីក្រជ្ឈ្រណ្េទតិននាន័យរបស់
ពប្័ន្ធ FMISមានអត្ពបលោជន៍អវីខ្លះដេ់អនាក

លពបើពបាស់ពប្័ន្ធ ?

    ចល្រ្លើយ៖ របាយការណ៍ R06, R17, R20 មានសារពបលោជន៍ដចូជា៖
របាយការណ៍ស្ានភា្ចេនាឥណទាន (R06)
       ជយួដេ់អនាកលពបើពបាស់កនាថុងការពតរួត្តិនតិត្យឥណទានលៅសេ់លពកាយ្ីចេនាឥណទាន នតិង ការអនុវត្ចំណាយ  
       អាចលធវើរបាយការណ៍ជនូថ្នា ក់ដរឹកនំានវូភាគរយននការចំណាយឥណទាន លដើ្រ្ីឱ្យថ្នា ក់ដរឹកនំាអាចលធវើការ
       សលព្រចចតិត្លដ្យក ្្អកតា្រទតិននាន័យរបាយការណ៍លៅកនាថុងពប្័ន្ធ
       អាចបងាហា ញ្ីទរឹកពបាក់កដេលៅសេ់ នតិង ការលពបៀបលធៀបរវាងការចំណាយ នតិង ឥណទានកដេកកតព្ររូវសពមាប ់   
       ចំណាយចរន្ថ្នា ក់ជាតតិតា្របណ្ាពកសងួ-ស្ាប័ន នតិង តា្របណ្ា្រនទេីរជំនាញកដេបងាហា ញតា្រមាតតិកាលសដឋាកតិច្ច   
       នតិង មាតតិកាក្រមាវិធី។
របាយការណ៍ចំណូេថ្នា ក់ជាតតិតា្រពកសងួ-ស្ាប័ន (R17)
       មានពបលោជន៍សពមាប់អនាកលពបើពបាស់្រុខងារគណនីពតរូវទារ អាចទាញល្រើេស្ានភា្ពបតតិបត្តិការចំណូេ
       នី្រយួៗកដេបានបញ្ចរូេលៅកនាថុងពប្័ន្ធ តា្ររយៈការបលងកើតពបតតិបត្តិការធាតុរង់ចំា (pending Item)
       អាចទាញរបាយការណ៍ចំណូេតា្រពកសងួ-ស្ាប័នរបស់ខ្លរួនបានជាពបចំានថងៃ កខ ពតីមាស ឆមាស ឬឆ្នា ំលៅ
       តា្រតព្ររូវការបានពគប់ល្េលវោ
       មានបងាហា ញ្័ត៌មានចំណូេតា្រមាតតិកាលសដឋាកតិច្ច ចបាប់ហតិរញ្ញវត្ថុពបចំាឆ្នា ំ សក្រមាភា្លដើ្រពគា សក្រមាភា្
       ចុងពគា នតិង ការលពបៀបលធៀបរវាងសរុបចំណូេចុងពគា នតិង ចបាប់ហតិរញ្ញវត្ថុពបចំាឆ្នា ំ។
របាយការណ៍ចំណូេចំណាយថវិកា (R20)
       ្្េ់ភា្ងាយពសរួេដេ់អនាកលពបើពបាស់អាចដរឹង្ីឥណទានពតរូវបានចំណាយ ការពប្រេូចំណូេនតិងឥណទាន
       កដេលៅសេ់លពកាយ្ីការលធវើចេនាឥណទាន ក៏ដចូជាការអនុវត្ចំណាយ លដើ្រ្ីបន្ពបតតិបត្តិការលធវើចេនា
       លសដឋាកតិច្ច នតិង មាតតិកាក្រមាវិធី
       អនាកលពបើពបាស់ នតិង ថ្នា ក់ដរឹកនំាអាចទាញយករបាយការណ៍បាន្រតិនថ្របាយការណ៍ស្ានភា្ចេនាឥណទាន    

២
    ចល្រ្លើយ៖ ការកាត់បន្យនីតតិវិធីអនុវត្ការងារកដេមានភា្កវង នតិង សមាថុគសាមា ញ លដ្យងាក្រកលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ  
FMIS នរឹង្្េ់អត្ពបលោជន៍ដូចជា៖
         ពប្័ន្ធបានលធវើឱ្យមានតមា្ល ភា្លៅកនាថុងការអនុវត្ការងារហតិរញ្ញវត្ថុ លដ្យពប្័ន្ធអាចបងាហា ញ្ីការកកសទេះឯកសារ
        លៅកកន្លងណាលហើយដេ់នដអង្គភា្ឬបុគ្គេណា
        ពប្័ន្ធបានសព្ររួេកនាថុងការទាញរបាយការណ៍នានា ដចូជារបាយការណ៍កាត់ស្ថុក របាយការណ៍លចញអាណត្តិ 
        នតិង ជយួសព្ររួេដេ់ការតា្រដ្នការអនុវត្ថវិកា ពបកបលដ្យពបសតិទ្ធភា្ នតិង ទាន់ល្េលវោ
        ពប្័ន្ធ FMIS បាន្្េ់តមា្ល ភា្ នតិង គណលនយ្យភា្លៅកនាថុងេំហរូការងារ
        ពប្័ន្ធបានជយួសព្ររួេកនាថុងការពតរួត្តិនតិត្យរបាយការណ៍ននការបកងវរចំណូេ ព្្រទាងំងាយពសរួេកនាថុងការ  
        កបងកចងលៅតា្រអនុគណនី។

ស្ូរអរគុណ!

សបមា្រ់ព័ត៌មានទ្្សងៗ

លតើការកាត់បន្យនីតតិវិធីអនុវត្ការងារកដេមានភា្កវង នតិង សមាថុគសាមា ញនរឹង្្េ់អតព្បលោជន៏អវី
ខ្លះសពមាប់អនាកអនុវត្  ?

គលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ


