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ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៧- ខខ ធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មានគម្ព្មាង FMIS 

ម្េញផ្សាយ ម្េខ ០០៧- ខខ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ការបនតដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាសព់្បរន័ធ FMIS ម្េើមុខងារខែេម្ៅម្សសសេ ់ននជាំហានទ១ី ានចាបម់្ផ្សតើមម្ៅនងៃទ ី០២ ខខ វេិឆកិា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ! ម្នេះគជឺាការសម្ព្មេាន

ម្ោេម្ៅេមបងមួយម្ទៀត្ បន្ទា ប់រីការដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS ជាផ្សលូវការែាំណាក់កាេទី១ ននជាំហានទី១ ខែេានព្បព្រឹត្តម្ៅព្បកបម្ដាយម្ជាគជ័យ

កាេរីនងៃទី ២០ ខខ កកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ម្ព្កាមអធ្ិបត្ីភារែ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត្ អូន រ័នធមុនន ីរ័ត្ន រែឋមន្រនតីព្កសួងម្សែឋកិេច និង ហិរញ្ញវត្ថុ កនលងម្ៅ

ម្នេះ ខែេានដាក់ឱ្យែាំម្ណ្ើរការ ២ មុខងារគឺ មុខងារម្សៀវម្ៅធ្ាំ (GL) និង វិភាជន៍ងវិកា (BA)។ សព្មាប់ការបនតដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS ម្េើមុខងារ

ខែេម្ៅសេ់ គឺព្ត្ូវានដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់មុខងារេាំនួន ៤ ម្ទៀត្ រួមមានមុខងារគណ្នីព្ត្ូវទារ (AR), គណ្នីព្ត្ូវសង (AP), ការទិញ (PO) និង ព្គប់ព្គង

សាេ់ព្ាក់ (CM) ។ មុខងារទាាំង ៦ ម្នេះ ានកាំរុងកាល យជាមុខងារព្គឹេះែ៏េមបងសព្មាប់ែាំម្ណ្ើរការព្បរ័នធ FMIS ខែេនឹងផ្សតេន់ូវឧត្តមព្បម្ោជន៍ោ៉ា ងធ្ាំម្ធ្ង

ែេ់អនកពាក់រន័ធគនលឹេះននព្កសួងម្សែឋកិេច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ែូេខាងម្ព្កាម៖ 

 ម្ធ្វើការសម្ព្មេេិត្ត និង ម្ធ្វើខផ្សនការកាន់ខត្េអព្បម្សើរ 

 ព្គប់ព្គង និង ព្ត្ួត្រនិិត្យធ្នធានហិរញ្ញវត្ថុខែេម្ព្បើព្ាស់កាន់ខត្េអព្បម្សើរ 

 អភិាេកិេចម្េើងវិកាសាធារណ្ៈកាន់ខត្េអព្បម្សើរ 

 ទទួេានរ័ត្៌មានកាន់ខត្ទាន់ម្រេម្វលា និង ឆ្ប់រហ័ស 

 ផ្សតេន់ូវរ័ត្៌មានខែេម្ជឿទុកេិត្តាន និង មានគុណ្ភារ 

 បម្ងកើនព្បសិទធភារ និង ភារស័កតសិិទធិកនុងការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ   

ព្គប់អត្ថព្បម្ោជន៍ខាងម្េើអាេទទួេាន េុេះព្ាខត្ត្ព្មូវការចាាំាេ់ខាងម្ព្កាមម្នេះអាេសម្ព្មេម្ៅាន៖ 

 ការខកសព្មួេនតី្ិវធិ្អីនវុត្តការងារសព្មាប់ព្គប់ព្បត្បិត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុគនលឹេះ ម្ែើមបីព្ទព្ទងែ់េក់ារម្ព្បើព្ាសព់្បរន័ធ FMIS ព្ត្វូអនវុត្តឱ្យានរេួរាេមុ់នម្រេ

បនតរព្ងីកដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់ព្បរន័ធ FMIS ម្ៅាមរត្ន្ទោររាជធាន-ីម្ខត្ត ម្ៅខខមករា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ។  

 នីត្ិវិធ្ីអនុវត្តសតង់ដារ (Standard Operating Procedures-SOPs) ខែេានេងព្កងរេួបន្ទា ប់រីការខកេមអម្េើនីវិធ្ីអនុវត្តការងារ ព្ត្ូវានអនុវត្ត

ព្បកបម្ដាយព្បសិទធភារ ។  

ខខ វេិឆកិា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ែាំណាកក់ាេបនតដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស៖់ បនតដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស់

ជាផ្សលវូការនវូមខុងារគណ្នពី្ត្វូទារ, គណ្នពី្ត្វូសង, ការទញិ 

នងិ ព្គបព់្គងសាេព់្ាក់ម្ៅអគគន្ទយកដាឋ ន-ន្ទយកដាឋ ន

គនលឹេះបខនថមម្ទៀត្នន កសហវ ។  

ការងារបន្ត 
បនតការខកេមអនតី្ិវិធី្អនុវត្តការងារ និង េងព្កង

នតី្ិវិធី្អនុវត្តសត ង់ដារខែេម្ៅម្សសសេ់  ។ 

ខខ មករា ែេ ់ខខ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

ែាំណាកក់ាេេងុម្ព្កាយ៖ រព្ងកីការដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស់

ព្បរ័នធ FMIS ម្ៅែេព់្គប់រត្ន្ទោររាជធាន-ីម្ខត្ត នន 

កសហវ។ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត្ អូន រ័នធមុននីរត័្ន រែឋមន្រនតីព្កសងួម្សែឋកិេច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ានមានព្បសាសន៍ម្េើកម្ ើងថា នីត្ិវិធ្ីអនុវត្តការងារព្ត្ូវខត្ម្ធ្វើការខកសព្មួេ

ម្ែើមបីោាំព្ទែេ់ការអនុវត្តព្បរ័នធ FMIS ម្ហើយព្ត្ូវខផ្សអកម្េើម្ោេការណ្៍ែូេខាងម្ព្កាម៖ 

 ម្តត ត្ម្េើសកមមភារខែេផ្សតេ់ត្នមលបខនថម ម្ែើមបីបម្ងកើនព្បសិទធភារ និង ភារស័កតិសិទធិ ែូេជាកាត្់បនថយការព្ត្ួត្រិនិត្យជាន់ោន ម្ព្េើនែង និង កាត្់បនថយ

ការឆ្លង និង អនុម័ត្/សម្ព្មេម្េើឯកសារម្ព្េើនែាំណាក់កាេ  

 



 2 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៧- ខខ ធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៥ 

 

  អនកពាក់រ័នធគនឹ្ឹះ ការរួមចណំែករបស់ម្ោកអនក 

១ ថាន កែ់កឹន្ទាំកព្មតិ្ខពស៖់  

ថាន កែឹ់កន្ទាំជានខ់ពស ់

អគគន្ទយក 

នងិ អគគន្ទយករង  

 បងាា ញរីការម្បតជាា េិត្តោ៉ា ងមុត្មា ាំេាំម្ពាេះការអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS និង ម្ធ្វើជាថាន ក់ែឹកន្ទាំគាំរ ូ

 ដាកម់្េញនវូម្ោេនម្ោាយ នងិ កមមវិធ្មី្េើកទឹកេិត្តសព្មាប់មន្រនត ីខែេទទួេផ្សេប៉ាេះពាេរ់កីារអនុវត្ត

ព្បរ័នធ FMIS 

 រនិតិ្យ ខកេមអេាប់ នងិបញ្ញត្ិតន្ទន្ទ ខែេអាេមានផ្សេប៉ាេះពាេអ់វជិជមានេាំម្ពាេះព្បសទិធភារននការអនុវត្ត

ព្បរ័នធ FMIS ។ 

 

២ ថាន កែ់កឹន្ទាំកព្មតិ្ន្ទយកដាឋ ន៖  

ព្បធានន្ទយកដាឋ ន  

អនុព្បធានន្ទយកដាឋ ន  

និង ព្បធានរត្ន្ទោររាជធាន-ីម្ខត្ត 

 ម្រៀបេាំ នងិ ខកសព្មួេនតី្ិវធិ្អីនវុត្តការងារម្ៅអងគភាររបសខ់លួន ម្ែើមបីោាំព្ទែេែ់ាំម្ណ្ើរការននការអនុវត្ត

ព្បរ័នធ FMIS ព្បកបម្ដាយព្បសិទធភារ 

 ាមដានែាំម្ណ្ើរការព្បរ័នធ FMIS ម្ែើមបីធាន្ទថាព្បរ័នធម្នេះែាំម្ណ្ើរការម្ដាយរេូន 

 ផ្សតេក់ារខណ្ន្ទាំែេម់ន្រនតពីាករ់ន័ធអាំរកីារម្ព្បើព្ាសព់្បរន័ធ FMIS, ដាកម់្េញនវូសេូន្ទករសមិទធកមមការងារ 

ម្ែើមបីោាំព្ទែេ់ព្បសិទធភារននការអនុវត្តព្បរន័ធ FMIS  ព្រមទាាំងាមដានការអនុវត្តការងារជាព្បចាាំ 

 ម្ធ្វើជាគាំរូននការអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS ព្រមទាាំងម្ែើរត្ជួាភាន ក់ងារតល ស់បតូរ ម្ែើមបីជយួជាំរុញ និង ព្ទព្ទង់

និរនតរភារននែាំម្ណ្ើរការតល ស់បតូរ 

 បម្ងកើត្ និង ម្េើកទឹកេិត្តឱ្យមានបណាត ញភាន ក់ងារតល ស់បតូរ (Change Agent) ម្ៅកនុងអងគភាររបស់ខលួន 

ម្ែើមបីខកេមអមម្ធ្ោាយទាំន្ទក់ទាំនង និង ផ្សសរវផ្សាយែេ់មន្រនតពីាករ់័នធអាំរីការតល ស់បតូរជាសារវន័ត ។ 

 

៣ មន្រនតពី្បត្បិត្ត៖ិ  

ព្បធានការិោេ័យ    

អនុព្បធានការិោេ័យ  

និង មន្រនតីជាំន្ទញ 

 ម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS ព្បកបម្ដាយព្បសិទធភារ 

 បម្ងកើនជាំន្ទញាមរយៈការេូេរួមវគគបណ្តុ េះបណាត េសត ីរីព្បរ័នធ FMIS ខែេម្រៀបេាំម្ ើងម្ដាយព្កុម

ការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS (FMWG) នងិ កមមវធិ្កីសាងសមត្ថភារនផ្សាកនងុរបសអ់ងគភារ ម្ែើមបីោាំព្ទ

ែេ់ការម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS 

 រកាភារវជិជមាន ភារម្ជឿជាក ់នងិ មានភារបុម្រសកមមកនងុការខសវងរករត័្ម៌ានអាំរវីឌ្ឍនភារននការអនុវត្ត

គម្ព្មាង FMIS ។ 

 កនុងមួយព្បត្ិបត្តិការព្ត្ូវមានរីរជាំហានធ្ាំៗម្ៅកនុងព្បរ័នធ FMIS គ ឺបញ្ចូេ ឬ ខកត្ព្មូវទិននន័យ (Add) និង សម្ព្មេ ឬ អនុម័ត្ទិននន័យ (Confirm)  

 រាេ់ការទូទាត្់េាំណាយព្ត្ូវខត្ម្ធ្វើាមព្បរ័នធ FMIS  

 បម្ងកើនត្មាល ភារ នងិ គណ្ម្នយយភារ ាមរយៈការម្ធ្វើសនទិានកមមម្េើនតី្ិវធិ្អីនវុត្តការងារ ម្ែើមបីោាំព្ទែេក់ារអនវុត្តនវូនតី្ិវធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារងម ី(SOPs)  

ជាងម្នេះម្ៅម្ទៀត្ គឺចាាំាេ់ព្ត្ូវជាំរុញម្េើកទឹកេិត្តឱ្យអនកម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS អនុវត្តាមេាំហរូនតី្ិវិធ្ីអនុវត្តសតង់ដារការងារម្រញម្េញាមព្បរ័នធ FMIS 

ខែេជានីត្ិវិធ្ីឧត្តមានុវត្ត  (Best Practice) ាមខែេអាេម្ធ្វើម្ៅាន។ ការខកសព្មួេម្េើនីត្ិវធិ្ីអនុវត្តសតង់ដាររបស់ព្បរ័នធ FMIS កនុងកព្មិត្សមព្សប

ណាមយួនឹងផ្សតេ់នូវផ្សេព្បម្ោជន៍សព្មាប់ការអនុវត្ត ប៉ាុខនតការខកសព្មួេម្ព្េើនម្រកនឹងផ្សតេន់ូវភារសមុគសាម ញ, ការរនោរម្រេែេ់ការអនុវត្ត, និង រុាំអាេ

ទទួេាននូវផ្សេព្បម្ោជន៍ម្រញម្េញរីព្បរ័នធម្ ើយ ។  

បេចបុបននព្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS (FMWG) ម្ព្កាមការែឹកន្ទាំរបសឯ់កឧត្តមបណ្ឌ តិ្ ហ៊ា ន សាហីុប រែឋម្េខាធ្កិារព្កសងួម្សែឋកេិច នងិ ហរិញ្ញវត្ថុ 

និង ជាព្បធានព្កុមការងារ FMWG ានកាំរុងខកេមអនីត្ិវិធ្ីអនវុត្តការងារ និង េងព្កងនីត្ិវិធ្ីអនុវត្តសតង់ដារ (SOPs) សព្មាប់នីត្ិវិធ្ីអនុវត្តការងារចាប់រី

ការម្សន ើសុាំធាន្ទ/សនោេាំណាយរហតូ្ែេ់ការទូទាត្់េាំណាយ (រួមមាន សាំម្ណ្ើសុាំទិញ, ការបញ្ជជ ទិញ, ការព្បគេ់ទទេួ, ការបម្ងកើត្អាណ្ត្តិ និង ការទូទាត្់

េាំណាយ) ខែេជានីត្ិ វិធ្ីែ៏សាំខាន់កនុងការអនុវត្តងវិកា។ ឯកសារព្ពាងនននីត្ិវិធ្ីអនុវត្តសត ង់ដារម្នេះព្ត្ូវានបញ្ចប់មុនម្រេដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់មុខងារ

ខែេម្ៅម្សសសេក់ាេរមី្ែើមខខ វេិឆកិា ខែេនងឹព្ត្វូបញ្ចប់រេួរាេក់នងុខខធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៥ម្នេះ។ បន្ទា ប់រមី្នេះព្កមុការងារ FMWG នងឹបនតបញ្ចប់នវូនតី្ិវធិ្អីនវុត្ត      

សតង់ដារសព្មាប់នីត្ិវិធ្ីអនុវត្តការងារម្ផ្សសងម្ទៀត្ខែេម្ៅម្សសសេ់ ។ 

ម្ត្ើអនកពាក់រ័នធគនឹ្ឹះគួរម្ វ្ ើអវខី្ឹ្ះ ម្ ើមបីគពំ្រ លក់ារបនតដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS ព្គប់មុខ្ងារទងំអស់ និង ការរព្ងីក

ដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS ម្ៅ ល់ព្គប់រត្នាគររាជធានី-ម្ខ្ត្ត ព្បកបម្ដាយម្ោគជ័យ និង រលូន? 



 3 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៧- ខខ ធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៥ 

 

សកមមភារេមបងធ្ាៗំ ររីខែេានអនវុត្តកនងុកាំ ងុខខ សហីា ែេ ់ត្លុា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ពាករ់ន័ធនងឹការព្គប់ព្គងការតល សប់តូរ ។ ទី១. ការទាំន្ទកទ់ាំនងផ្សសរវផ្សាយតា េ ់

(Face-to-Face Communication) ជាមួយថាន កែឹ់កន្ទាំ នងិ មន្រនតរីត្ន្ទោរម្ខត្ត នងិ ទី២. ការទាំន្ទកទ់ាំនងរភិាកាតា េ ់(Face-to-Face Discussion)ជាមួយ

ថាន ក់ែឹកន្ទាំកព្មិត្ន្ទយកដាឋ ន (Middle Management) ។  

ទី១. កាេរីនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ែេ់ នងៃទី ១១ ខខ កញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០១៥ កនលងម្ៅ ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការតល ស់បតូរននន្ទយកដាឋ នរ័ត្៌មានវិទោានអនុវត្ត

ម្បសកកមមម្ៅកាន់រត្ន្ទោរម្ខត្តេាំនួន ១២ ម្ែើមបី៖  

 ផ្សសរវផ្សាយអាំរីវឌ្ឍនភារននការអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS និង បងាា ញរីអត្ថព្បម្ោជន៍សាំខាន់ៗ ជូនែេ់អនកពាក់រន័ធគនលឹេះននរត្ន្ទោរម្ខត្ត  

 ម្ព្ជើសម្រើសភាន ក់ងារតល ស់បតូរ (Change Agent) ម្ៅាមរត្ន្ទោរម្ខត្តនីមួយៗ ម្ធ្វើជាត្ាំណាងរបស់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការតល ស់បតូរម្ៅថាន ក់កណាត េ

សព្មាប់ជួយម្ព្ជាមខព្ជងែេ់ការងារផ្សសរវផ្សាយរីវឌ្ឍនភាររបស់គម្ព្មាង និង សព្មបសព្មួេការងារចាាំាេ់ន្ទន្ទកនុងព្កបខ័ណ្ឌ ននការព្គប់ព្គង   

ការតល ស់បតូរ 

 ព្ត្ួត្រិនិត្យទីាាំង និង ការត្ភាជ ប់បណាត ញរីមជឈមណ្ឌ េទិននន័យរបស់ព្បរ័នធ FMIS ខែេសថ ិត្ម្ៅទីសត ីការព្កសួងម្សែឋកិេច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

កនងុម្រេេុេះម្បសកកមមម្ៅាមរត្ន្ទោរម្ខត្ត ព្កមុការងារព្គប់ព្គងការតល សប់តូរានម្ធ្វើការអម្ងកត្ាមរយៈការបាំម្រញកព្មងឯកសារអម្ងកត្សតរី ី “ការម្ព្ត្ៀមខលួន

រេួរាេស់ព្មាប់ការតល សប់តូរ” កនងុម្ោេបាំណ្ងវាសស់ាងរ់កីព្មិត្ននការម្ព្ត្ៀមខលួនរេួរាេរ់បសអ់នកពាករ់ន័ធខែេនងឹព្ត្វូតល សប់តូរម្ៅម្រេម្ព្បើព្ាសព់្បរន័ធ FMIS 

ម្ហើយេទធផ្សេននការអម្ងកត្មួយភាគធ្ាំ ព្ត្ូវានផ្សសរវផ្សាយផ្សងខែរម្ៅកនុងព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មានគម្ព្មាង FMIS ម្េខមុន ។ 

េទធផ្សេននការទាំន្ទកទ់ាំនងផ្សសរវផ្សាយតា េរ់មួមាន៖ 

 ថាន ក់ែឹកន្ទាំ និង មន្រនតីរត្ន្ទោរម្ខត្ត ានខងលងអាំណ្រគុណ្េាំម្ពាេះព្កុមការងារ និង ានសាទរោ៉ា ងខាល ាំង បន្ទា ប់រីានយេ់កាន់ខត្េាស់អាំរីការអនវុត្ត

គម្ព្មាង FMIS ាមរយៈ  ទ១ី.ការបងាា ញរវីឌ្ឍនភារែ៏គរួឱ្យកត្ស់មាគ េច់ាប់ាាំងរមី្រេចាប់ម្ផ្សតើមរហតូ្មកែេម់្រេម្នេះ, សាថ នភារបេចុបបនននន

សកមមភារគនលឹេះ, ផ្សេព្បម្ោជនន៍្ទន្ទខែេរំរឹងទុក, មុខងារខែេរត្ន្ទោរម្ខត្តនឹងព្ត្ូវម្ព្បើព្ាស់ម្ៅកនុងព្បរ័នធ FMIS, ម្រេម្វលាសព្មាប់ទទួេ 

ការបណ្តុ េះបណាត េម្េើការម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ និង ែាំណាក់កាេនមួីយៗននការដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMISជាផ្សលូវការម្ៅអគគន្ទយកដាឋ នពាក់រន័ធ និង    

រត្ន្ទោររាជធាន-ីម្ខត្ត ន្ទម្រេឆ្ប់ៗខាងមុខម្នេះ។  ទ២ី. ការផ្សតេឱ់្កាសម្ែើមបសីាត ប់នវូកងវេ ់ឬ បញ្ជា ព្បឈម នងិ ម្ឆ្លើយត្បនវូសាំណួ្រទាាំងឡាយរបស់

ថាន ក់ែឹកន្ទាំ និង មន្រនតីរត្ន្ទោរម្ខត្តភាល មៗ ខែេផ្សតេន់វូភារម្ជឿជាក់ែេ់ថាន ក់ែឹកន្ទាំ និង មន្រនតីកនុងការបនតោាំព្ទែេ់ការអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS និង      

ទី៣. ការខេកជនូនវូឯកសារពាករ់ន័ធម្ផ្សសងៗ ែូេជា  ឯកសារម្ធ្វើបទបងាា ញ, ព្បកាសរត័្ម៌ាន, ព្រតឹ្តបិព្ត្រត័្ម៌ាន, នងិ ឯកសារពាករ់ន័ធម្ផ្សសងៗម្ទៀត្ ។ 

ថាន ក់ែឹកន្ទាំ និង មន្រនតទីាាំងអស់ មានេាំណាប់អារមមណ៍្ម្េើការម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS កាន់ខត្ខាល ាំងម្ ើង ម្ដាយសារព្បរ័នធម្នេះ នឹងជួយសព្មួេែេ់  

ការេាំាកកនុងការបាំម្រញការងារព្បចាាំនងៃខែេកាំរុងជួបព្បទេះ ។ 

 ទទួេាននវូភាន កង់ារតល ស់បតូរ  (Change Agent) ាមម្ោេម្ៅរំរឹងទុកម្ៅាមរត្ន្ទោរនីមួយៗខែេានចាត្់ាាំងម្ដាយតា េ់រពី្បធានរត្ន្ទោរ

ម្ខត្តទាាំង ១២ ម្ែើមបីម្ធ្វើជាត្ាំណាងរបសព់្កមុការងារព្គប់ព្គងការតល សប់តូរកនងុការផ្សសរវផ្សាយ នងិ ម្ដាេះព្សាយនវូបញ្ជា ន្ទន្ទ។ សមូេូេម្ៅកានម់្គហទាំររ័

របស់គម្ព្មាង FMIS ាម http://fmis.mef.gov.kh. ម្ែើមបីអានរ័ត្៌មានេមអិត្បខនថម ។  

ព្កមុការងារកាំរងុបនតម្ព្ជើសម្រើសភាន កង់ារតល សប់តូរម្ៅាមរត្ន្ទោររាជធាន-ីម្ខត្តខែេម្ៅម្សសសេ ់ម្ែើមបីផ្សតេវ់គគបណ្តុ េះបណាត េជនូសព្មាប់ជាមូេដាឋ នព្គឹេះកនងុ

ការអនុវត្តការងារព្គប់ព្គងការតល ស់បតូរម្ៅាមអងគភាររបស់ខលូន។ ាមរយៈេទធផ្សេននការអម្ងកត្សត ីរីការម្ព្ត្ៀមខលួនរេួរាេ់សព្មាប់ការតល ស់បតូរ ព្កុមការងារ

ក៏ានរិនិត្យម្ ើងវិញ និង ខកេមអម្េើយុទធសាន្រសត  ម្ែើមបីធាន្ទាននវូការតល ស់បតូរព្បកបម្ដាយម្ជាគជ័យ និង ខផ្សលតក  ។  

ទី២. កាេរីនងៃទី ០៦ ែេ់ ០៩ ខខ ត្ុលា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការតល ស់បតូរានជបួរិភាកាតា េ់ជាមួយនឹងព្បធានន្ទយកដាឋ នពាក់រ័នធគនលឹេះនន

អគគន្ទយកដាឋ នរត្ន្ទោរជាត្ិ, អគគន្ទយកដាឋ នងវិកា, និង អគគន្ទយកដាឋ នរែឋាេហិរញ្ញវត្ថុថាន ក់ម្ព្កាមជាត្ិ កនុងម្ោេបាំណ្ងម្ែើមបីខសវងយេ់បខនថមរីកងវេ់ 

និង ទទួេយកនូវមត្ិម្ឆ្លើយត្ប និង ធាត្ុេូេម្ផ្សសងៗ ក៏ែូេជាម្ែើមបីម្កៀរគរការេូេរួមោាំព្ទ និង ភារជាមាច ស់កនុងការអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS  ។ 

រាេក់ងវេ,់ មត្មិ្ឆ្លើយត្ប នងិ ធាត្េូុេទាាំងឡាយរបសព់្បធានន្ទយកដាឋ នពាករ់ន័ធគនលឹេះព្ត្វូម្ឆ្លើយត្ប, កត្ព់្ា, គតិ្គរូ, នងិ បកព្សាយម្ឆ្លើយត្បភាល មៗផ្សងខែរ 

ម្ែើមបីសម្ព្មេឱ្យាននូវការោាំព្ទេាំម្ពាេះការបនតដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធម្ៅនងៃទី ០២ ខខ វិេឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៥ កនលងម្ៅម្នេះ ។  

 

  ម្ត្ើមានអវថី្មសីព្មាបស់កមមភារការងារព្គបព់្គងការផ្្លស់បតូរ ? 



 4 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៧- ខខ ធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៥ 

 

ជាេទធផ្សេ ការទាំន្ទក់ទាំនងរភិាកាតា េ់ (Face-to-Face Discussion)ានបងាា ញឱ្យម្ ើញថា មានព្បសិទធភារខពស់ ម្ដាយសារការសព្មួេនីត្ិវិធ្ីអនុវត្ត

ការងារមានវឌ្ឍនភារគួរឱ្យកត្់សមាគ េ់កនុងការទទួេយកនូវអត្ថព្បម្ោជន៍ម្រញម្េញរីការម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS ។ ម្េើសរីម្នេះការសាកេបងម្ព្បើព្ាស់

ម្ែើមបីទទួេយកព្បរ័នធព្ត្ូវានបញ្ចប់រួេរាេ់មុនម្រេដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ ។  

ការខេករខំេកអាំរីនីត្ិវិធ្ីអនុវត្តសតង់ដារ (SOPs) 

អវមី្ៅជានតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារ ? នតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារ គជឺានតី្វិធិ្អីនវុត្តការងារជាកល់ាកស់ព្មាបឱ់្យសាថ បន័មួយែាំម្ណ្ើរការាន រមួមានសកមមភារ នងិ ជាំហានចាាំាេ់ន្ទន្ទ

កនងុការអនវុត្ត នងិ បាំម្រញការងារម្ដាយខផ្សអកម្ៅាមេាប់ នងិ បទបញ្ញត្ត ិឬ កអ៏ាេជារម្បៀបម្ធ្វើការងារាមសតងដ់ាររបសស់ាថ ប័នមួយ ។  

ម្ហត្អុវចីាាំាេព់្ត្វូមាននតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារ? នតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារ ព្ត្វូានម្ព្បើព្ាសស់ព្មាបជ់ា

ម្ោេការណ៍្ខណ្ន្ទាំ ឬ ឯកសារម្ោងសព្មាប់បុគគេកិម្ៅកនងុសាថ ប័នអនវុត្តការងារ ខែេកនងុម្ន្ទេះ

មានផ្សតេជ់ាការខណ្ន្ទាំររីម្បៀបម្ធ្វើការងារព្បកបម្ដាយសងគត្ភិារ  (ម្ត្ើអនកណាម្ធ្វើអវ,ី ម្ធ្វើម្ដាយរម្បៀបណា, 

ម្ធ្វើម្ៅម្រេណា, នងិ ម្ព្បើព្ាសរ់យៈម្រេប៉ានុ្ទម ន) ម្ដាយមានម្ោេម្ៅេាសល់ាស,់ ជាំហាន, េទធផ្សេ, 

នងិ សមិទធកមមេាំម្ពាេះនតី្វិធិ្អីនវុត្ត ។ 

ម្ត្ើនតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារមានេកខណ្ៈែេូម្មតេ? 

 នតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារ គជឺានតី្វិធិ្ខីែេមានទព្មងជ់ាកល់ាក ់ នងិ េងព្កងជាឯកសារោ៉ា ង

ព្ត្មឹព្ត្វូ 

 នតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារ មានទព្មងរ់បូភារ ឬ ខផ្សនទីេាំហូរនតី្វិធិ្អីនវុត្តការងារេាសល់ាស ់

ខែេផ្សតេភ់ារងាយព្សេួកនងុការអាន នងិ ខសវងយេ ់អាំរនីតី្វិធិ្អីនវុត្តការងារ (ទាាំងម្ៅកនងុ នងិ ម្ព្ៅព្បរន័ធ  ឧទា. ព្បរន័ធ FMIS)  

 ម្ៅកនងុទព្មងរ់បូភារ ឬ ខផ្សនទីេាំហូរនតី្វិធិ្អីនវុត្តការងារ គនឺតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារផ្សតេន់វូជាំហានខែេេាសល់ាស ់នងិ ងាយព្សេួខសវងយេ ់ម្ែើមបអីនវុត្តការងារ  

 នតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារ មានបញ្ចូេនវូសកមមភារព្ត្តួ្រនិតិ្យ ខែេអាេជយួកាត្ប់នថយហានភ័ិយម្ៅកនងុនតី្វិធិ្អីនវុត្តការងារ 

 នតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារ កាំណ្ត្ន់វូព្បសទិធភារននការអនវុត្ត ែូេជា េាំននួននការបញ្ជជ ករ់ភីារព្ត្មឹព្ត្វូកនងុការព្ត្តួ្រនិតិ្យម្េើឯកសារ ឬ ម្រេម្វលាសរបុកនងុការអនវុត្តនតី្វិធិ្ ី 

ម្ត្ើនតី្វិធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារផ្សតេន់វូសារៈព្បម្ោជនអ៍វខីលេះ ? 

 កាត្ប់នថយម្រេម្វលា នងិ កាំហសុឆ្គង 

 ធាន្ទាននវូេទធផ្សេព្បកបម្ដាយសងគត្ភិារ 

 ផ្សតេស់ទិធអិាំណាេែេបុ់គគេកិាមរយៈភារេាសល់ាស ់នងិ គណ្ម្នយយភារម្ៅកនងុការអនវុត្ត

ការងារ 

 ោាំព្ទែេក់មមវិធ្ខីកេមអគុណ្ភារការងារ 

 ផ្សតេន់វូសតងដ់ារបណ្តុ េះបណាត េែេបុ់គគេកិកនងុការម្រៀនសពូ្ត្រនីតី្វិធិ្សីតងដ់ារម្ែើមបីយេែឹ់ង

ររីម្បៀបននការអនវុត្តការងារ 

ម្ត្ើនតី្ិវធិ្អីនវុត្តសតងដ់ារនងឹម្ព្បើព្ាសម់្ៅកនុងការអនវុត្តព្បរន័ធ FMIS ឬម្ទ ? រិត្ព្ាកែណាស់ 

នីត្ិវិធ្ីអនុវត្តសតង់ដារនឹងព្ត្ូវម្ព្បើព្ាស់បន្ទា ប់រីទទួេានការអនុម័ត្ ឬ សម្ព្មេរីថាន ក់ែឹកន្ទាំ

ព្កសួងម្សែឋកិេច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

សព្មាប់ជាំហានែាំបូង ព្បរន័ធ FMIS ព្ត្វូានដាកឱ់្យែាំម្ណ្ើរការម្ៅកនងុកាំ ងុខខ កកតដា ឆ្ន ាំ ២០១៥ កនលងម្ៅម្នេះម្ដាយមានមុខងារសាំខាន់ៗ ខត្ររីប៉ាមុ្ណាណ េះ គមុឺខងារ

 វភិាជនង៍វកិា នងិ មុខងារម្សៀវម្ៅធ្ាំ នងិ ានដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាសព់្គប់មុខងារម្ៅម្ែើមខខ វេិឆកិា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ម្ហើយនងឹរព្ងកីម្ៅែេព់្គប់រត្ន្ទោររាជធាន-ីម្ខត្ត 

ម្ៅម្ែើមខខមករា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ។ បេចុបបននម្នេះ ព្កសងួម្សែឋកិេច និង ហិរញ្ញវត្ថុកាំរុងរព្ងីកនវូការអនុវត្តព្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់ម្ៅកនុងព្បរ័នធ FMIS 

ម្ដាយម្ព្បើព្ាស់ព្គប់មុខងារទាាំងព្ាាំមួយ ។  

 ការណចករំណលកចំម្ែឹះ ឹងពាក់រ័នធនឹងការអនុវត្តព្បរ័នធ FMIS 

   រ័ត៌្មានគរួយល់ ឹងសព្មាប់ព្កសួង-សាា បន័ 



 5 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៧- ខខ ធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៥ 

 

ចាប់រីខខ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ព្បរ័នធ FMIS នឹងម្ព្បើព្ាស់មាត្ិកាងវិកា ឬ មាត្ិកាគណ្នីននបលង់គណ្ម្នយយងម ីកនុងការកត្់ព្ាងវិកា និង ព្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ការអនុវត្តម្នេះ ក៍នឹងផ្សតេផ់្សងខែរនូវរាយការណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុោ៉ា ងម្រញម្េញសព្មាប់ព្គប់ព្កសួង-សាថ ប័នទាាំងអស់ ព្រមទាាំងផ្សតេ់នូវេទធភារកនុងការម្ធ្វើខផ្សនការ 

និង រាយការណ៍្ននការអនុវត្តងវិកាសព្មាប់ព្កសងួ-សាថ ប័នរាជរដាឋ ភិាេកមពុជាទាាំងអស់ ។ 

កនុងជាំហានម្នេះ មានខត្មន្រនតីកនុងព្កសួងម្សែឋកិេច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង មន្រនតីាមរត្ន្ទោររាជធានី-ម្ខត្តប៉ាុម្ណាណ េះខែេអាេម្ព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS ាន ។ ប៉ាុខនត

ជាំហានបន្ទា ប់ន្ទម្រេអន្ទគត្ ព្កសួង-សាថ ប័ននឹងព្ត្ូវបញ្ចូេព្បត្ិបត្តិការ រមួជាមួយនឹងការខកសព្មួេ ឬ និយ័ត្ងវិកាម្ដាយតា េ់ម្ៅកនុងព្បរ័នធ FMIS ម្ហើយ

ម្ៅម្រេម្ន្ទេះព្កសួង-សាថ ប័នក៏អាេទាញយករាយការណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុម្ដាយតា េ់រីកនុងព្បរ័នធផ្សងខែរ ។ 

ការតល ស់បតូរខែេជេះឥទធិរេែេ់ព្កសងួ-សាថ ប័នម្ៅឆ្ន ាំ ២០១៦ ខាងមុខ នឹងម្កើត្មានម្ៅម្េើេាំណ្េុធ្ាំៗរីរននការអនុវត្តព្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ៖ 

១. ការម្រៀបេាំឯកសារព្បត្ិបត្តិការសព្មាប់ដាក់ម្សន ើមកព្កសួងម្សែឋកិេច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ែើមបីសម្ព្មេ/អនុម័ត្ខែេចាប់ម្ផ្សតើមែាំបូងរីការម្សន ើសុាំធាន្ទ/សនោ

េាំណាយរហូត្ែេ់ការទូទាត្់េាំណាយ នឹងព្ត្ូវបខនថមនវូការម្ព្បើព្ាស់មាត្ិកាងវិកា/មាត្ិកាគណ្នីននបលង់គណ្ម្នយយងមី ។ ព្បរ័នធ FMIS នឹងម្ធ្វើការព្ត្ួត្រិនិត្យ

កព្មិត្ងវិកាម្សន ើសុាំាមរយៈការព្ត្ួត្រិនិត្យធាន្ទេាំណាយម្ៅកនុងព្បរ័នធម្ដាយសវ ័យព្បវត្តិ ម្ហើយម្ធ្វើការទូទាត្់ម្ៅាមនីត្ិវិធ្ីខែេកាំរុងអនុវត្តបេចុបបនន ។ 

២. ព្បរ័នធ FMIS នឹងផ្សតេ់នូវរាយការណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុម្ៅកាន់ព្កសួង-សាថ ប័ន ម្ដាយខផ្សអកាមព្បត្ិបត្តិការជាក់ខសតងរបស់ព្កសួង-សាថ ប័នសាមីតា េ់។      

រាយការណ៍្ទាាំងម្នេះនឹងព្ត្ូវបញ្ជូនជាម្រៀងរាេ់ខខម្ៅកាន់ព្កសងួ-សាថ ប័នទាាំងអស់ជាទព្មង់ឯកសារព្កដាស ប៉ាុខនតសព្មាប់ម្រេអន្ទគត្រាយការណ៍្ទាាំងម្នេះ 

នងឹព្ត្វូអភិវឌ្ឍម្ៅជារាយការណ្ា៍មព្បរន័ធម្អ េិព្ត្នូេិម្ដាយម្ាេះផ្សាយកនងុម្គហទាំររ័ខែេព្កសងួ-សាថ ប័នមានសទិធេូិេទាញយករាយការណ្ទ៍ាាំងម្ន្ទេះ ។ 

ព្គប់ព្កសងួ-សាថ បន័ទាាំងអសន់ងឹព្ត្វូរមួេាំខណ្កផ្សតេជ់ាធាត្េុេូកនងុការបខនថមរត័្ម៌ានម្ៅកនងុរាយការណ្ ៍ម្ៅាមការេងា់នរបសព់្កសងួ-សាថ ប័នសាមីនមួីយៗ 

ម្ៅម្រេខែេព្បរន័ធ FMIS ដាក់ឱ្យែាំម្ណ្ើរការម្រញម្េញន្ទម្រេអន្ទគត្។ សព្មាប់ជាំហានែាំបូងរាយការណ៍្ទាាំងម្នេះ នឹងបងាា ញនូវព្បត្ិបត្តិការរួមជាមួយ

នងឹសាថ នភារននព្បត្បិត្តកិារនមួីយៗ។ ម្េើសរមី្នេះម្ទៀត្ ព្កសងួ-សាថ ប័ននមួីយៗ នងឹទទេួាននវូរាយការណ្ស៍ព្មាបព់្គបព់្គងហរិញ្ញវត្ថុ ខែេមានបងាា ញនវូ

ការម្ព្បៀបម្ធ្ៀបរវាង ងវិកាអនុម័ត្, ងវិកាធាន្ទ/សនោេាំណាយ, និង ងវិកាេាំណាយជាក់ខសតងរបស់អងគភារនីមួយៗននព្កសងួ-សាថ ប័នសាមីផ្សងខែរ ។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មានម្េខម្ព្កាយនឹងរនយេ់បខនថមម្ទៀត្េាំម្ពាេះសកមមភារ និងការរើកេម្ព្មើនរបស់ព្បរ័នធ FMISខែេកាំរុងរួមេាំខណ្កកនុងការជួយោាំព្ទែេ់   

ការម្ធ្វើខផ្សនការ និង ព្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុននព្កសួង-សាថ ប័ននីមួយៗ។ 

 
 
 
 
 

 
 

ម្លាក ម្ប៉េង តុ្ោ មន្រនតីរត្ន្ទោរម្ខត្តាខកវ 

ម្លាក ញឹក សុវឌ្ឍនៈ មន្រនតីរត្ន្ទោរម្ខត្តាត្់ែាំបង 

េម្មលើយសាំណួ្រម្េខ ១ (Quiz # 1)៖ 

១) មុខងាររបសព់្បរន័ធ FMIS ននជាំហានទ១ី រមួមាន៖ ម្សៀវម្ៅធ្ាំ, វភិាជនង៍វកិា, គណ្នពី្ត្វូសង, គណ្នពី្ត្វូទារ, ការទញិ, នងិ ព្គប់ព្គងសាេ់ព្ាក។់ 

២) សារៈព្បម្ោជនោ៍៉ា ងត្េិ ៣ ៖  

១. បងាា ញឱ្យម្ ើញេាសរ់សីាថ នភារននេាំហរូសាេ់ព្ាក ់នងិ ការរោករកានខ់ត្ជាកេ់ាសជ់ាងមុន  

២.ម្ធ្វើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនវូ សុព្កឹត្ភារ, ភារម្ទៀងទាត្់, និង ត្មាល ភារននរ័ត្៌មានរត្ន្ទោរ និង ងវកិា  

៣.ជួយរម្នលឿនែេ់ការបិទបញ្ជ ីហិរញ្ញវត្ថុម្ៅេុងឆ្ន ាំទាន់ម្រេ  

៤..................... 

 

អនកខែេឈន េះរងាវ ន ់ងមជាំនយួទរូសរ័ា  (Power Banks) សមូមកយករងាវ នម់្ៅន្ទយកដាឋ នរត័្ម៌ានវទិោ ននអគគម្េខាធ្កិារដាឋ នព្កសងួម្សែឋកេិច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុកនងុម្រេ

ម្មា៉ាងម្ធ្វើការរនីងៃេ័នា ែេ ់នងៃសពុ្ក នងិ សមូទាំន្ទកទ់ាំនងមក ម្លាក ល ីសុវឌ្ឍមនុ ីមន្រនតទីទួេបនាកុាមរយៈទូរសរ័ាម្េខ ០៧០ ៧៥២ ០៥៨ ។ 

    អបអរសាររចំម្ពាឹះអនកណ លឈ្ន ឹះរងាវ ន់ទងំរីររូប 



 6 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៧- ខខ ធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៥ 

 

សមាា ល*់ 

 អនកេូេរមួខែេម្ឆ្លើយសាំណួ្រទាាំងររីព្ត្មឹព្ត្វូ េាំននួររីរបូ (២) នងឹទទេួាននវូ ថ្មជនំយួររូស័រទ 

(Power Banks) ខែេមានបិទតល កសញ្ជញ  ព្កសងួម្សែឋកេិច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុនងិ FMIS។ សព្មាប់

ម្ ម្ េះអនកខែេឈន េះរងាវ នន់ងឹព្ត្វូព្បកាសម្ៅម្េើព្រតឹ្តបិព្ត្រត័្ម៌ានម្េខម្ព្កាយ។  

 

សមូម្ផ្សាើនវូេម្មលើយរបសម់្លាកអនកឱ្យានមុន ថ្ថ្ៃរ ី៣០ ណខ្ មករា ឆ្ន  ំ២០១៦  

ម្ៅកានអ់ុខីមេ៖ chheang_you@mef.gov.kh  /  chheang_you@yahoo.com  

 

 ម្លាកអនកអាេេូេម្ៅម្មើេម្គហទាំររ័ ព្រមទាាំងឯកសារម្ផ្សសង មៗ្ទៀត្ ម្ែើមបមី្ឆ្លើយសាំណួ្រទាាំងររីខាងម្េើម្នេះ។ 

 សមាជកិព្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS (FMWG), មន្រនតនីនន្ទយកដាឋ នរត័្ម៌ានវទិោននអគគម្េខាធ្កិារដាឋ ន កសហវ នងិ ព្កសងួ-សាថ ប័ន គរឺុាំមានសទិធកិនងុការេូេរមួការ

ម្ឆ្លើយសាំណួ្រម្នេះម្ ើយ។  មន្រនតនីនអគគន្ទយកដាឋ នពាករ់ន័ធគនលឹេះន្ទន្ទ រមិ្សសមន្រនតរីត្ន្ទោររាជធាន-ីម្ខត្ត គពឺ្ត្វូានម្េើកទកឹេិត្តឱ្យេូេរមួកនងុការម្ឆ្លើយសាំណួ្រម្នេះ។  

សូមអរគុែ! 

សព្មាប់រ័ត្៌មានបខនថមម្ផ្សសងៗ សូមេូេម្ៅកាន់ម្គហទាំរ័រ ៖ http://fmis.mef.gov.kh/   

ឬ ទាក់ទងមកកាន់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការតល ស់បតូរ 

ម្លាក ឈាង យូ អនពុ្បធានន្ទយកដាឋ នរ័ត្៌មានវិទោ និង ជាសហព្បធានែឹកន្ទាំព្កុមការងារព្គប់ព្គងការតល ស់បតូរ 

ទរូស័រា៖ 016 848 545   @ អុីខមេ៖ chheang_you@mef.gov.kh / chheang_you@yahoo.com 

ម្លាក លី សុវឌ្ឍមុនី មន្រនតីជាប់កិេចសនោននន្ទយកដាឋ នរ័ត្៌មានវទិោ និង ជាសមាជិកព្កុមការងារព្គប់ព្គងការតល ស់បតូរ 

ទរូស័រា៖ 070 752 058   @ អុីខមេ៖  lysovatmuny@yahoo.com 

ជបួោន មតងម្ទៀត្ម្ៅកនងុព្រតឹ្តបិព្ត្រត័្ម៌ានម្េខម្ព្កាយ ! 

សូមផ្ដល់ោមត្ិ ឬ សំែូមររមកកាន់ព្កមុការងារព្គប់ព្គងការផ្្លស់បដូរ ព្បសិនម្បើម្ោកអនកមាន  

តាមរយៈម្លខ្ររូស័រទខាងម្លើ ។ 

  ១). ម្ត្ើមានមខុ្ងាររបស់ព្បរន័ធ FMIS ប៉េនុាម នណ លករំងុដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស់ម្ៅកនងុព្កសួងម្ស ឋកចិច នងិ ហិរញ្ញវត្ា ុ?  សូមម្រៀបរាប ់។  

២). ម្ត្ើនតិី្វិ្ អីនវុត្តសតង់ដារ (SOPs) នងឹផ្តលស់ារៈព្បម្ោជនអ៍វខី្ឹ្ះម្ៅកណន្ងម្ វ្ ើការរបស់អនក ? សមូម្រៀបរាបម់្ដាយសម្ងេប ។ 

សំែួរម្លខ្ ២ (Quiz#2) * 

http://fmis.gov.kh/
mailto:lysovatmuny@yahoo.com

