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កម្រងសំណួរអង្ងេត 

សម្ាប់ម្បរូលព័ត៌ានចបំាច់ពីម្កសួង-ស្ថា ប័ន 

កនុងម្កបខ័ណឌ ននការង្ម្តៀរអនុវតតគង្ម្ាងម្បព័នធព័ត៌ានវិទ្យាម្គប់ម្គង                                 

ហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈ (FMIS) ជំហានទ្យី ២ 

ង្ ម្ ោះម្កសួង - ស្ថា ប័នៈ ............................................................................................................. 

ង្ ម្ ោះអគគនាយកដ្ឋា ន/នាយកដ្ឋា នទ្យទ្យួលបនទុកផ្ននកហិរញ្ញវតាុ:............................................................ 

FMIS គឺជាប្រពន័្ធស្វយ័ប្រវត្តកិម្មនន្ដំណ ើរការការងារប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារ ៈ ។ ប្រពន័្ធ FMIS ជយួពប្ងងឹការ

អន្ុវត្តថវិកាតាម្រយៈ ការចណំាយ ន្ិង ប្គរ់ប្គងចំ ូលណោយស្វយ័ប្រវត្តតិាម្ប្រពន័្ធកុំពយូទ័រ ដដលធានាបាន្ន្ូវ

គ ណន្យយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ។ ណៅកនងុជហំាន្ទី ១ នន្ការអន្ុវត្តគណប្ោង FMIS ប្ត្ូវបាន្ោក់ឱ្យណប្រើប្បាស់្ណៅតាម្អគគ-

នាយកោា ន្-នាយកោា ន្គន្្ឹឹះររស់្ប្កសួ្ងណស្ដាកិចច ន្ិង ហរិញ្ញវត្ថុ (អគគនាយកោា ន្រត្នាគារជាត្ិ, អគគនាយកោា ន្

ថវិកា, អគគនាយកោា ន្រដាបាលហរិញ្ញវត្ថុថ្នន ក់ណប្កាម្ជាត្ិ, អគគនាយកោា ន្ស្វន្កម្មនទៃកនងុ ន្ិង អគាគ ធកិារោា ន្) ន្ងិ 

រត្នាគាររាជធាន្ី-ណេត្តទងំ ២៥ រួចរាល់ណហើយ កាលពីណដើម្ឆ្ន ំ ២០១៦ ។  ណៅកនុងជហំាន្ទី ២ ប្កសួ្ងណស្ដាកិចច 

ន្ងិ ហិរញ្ញវត្ថុណប្គាងន្ឹងពប្ងកីវិសាលភាពោក់ឱ្យណប្រើប្បាស់្ប្រពន័្ធ FMISណៅតាម្ប្កសួ្ង-សាថ រ័ន្នានា ដដលជួយ

ស្ប្ម្ួលការងារររស់្ប្កសួ្ង-សាថ រ័ន្ពាក់ពន័្ធន្ងឹការអន្ុវត្តថវិកា ជាមួ្យប្កសួ្ងណស្ដាកចិច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជា

អាចតាម្ោន្សាថ ន្ភាពអា ត្តិ ន្ងិ ពនិ្តិ្យណម្ើលត្លុយភាពថវិការរស់្សាមី្ប្កសួ្ងណៅកនងុប្រពន័្ធជាណដើម្ ។ អាប្ស្័យ

ណហត្ុណន្ឹះ សូ្ម្ណោក ណោកប្សី្ ណម្តាត រំណពញ ន្ិង ណ្្ើយសំ្ ួរខាងណប្កាម្ ណដើម្បីជាធាត្ចូុល ន្ិង ជាពត័្៌ោន្ចម្បង

ស្ប្ោរ់ប្កុម្ការងារគណប្ោង FMISណរៀរចំដទន្ការោកព់ប្ងកីប្រពន័្ធ FMIS ឱ្យណប្រើប្បាស់្ណៅតាម្ប្កសួ្ង-សាថ រ័ន្ នា

ណពលខាងមុ្េណន្ឹះ ។ 

 

ផ្ននកទ្យ១ី ៖ ស្ថា នភាពទ្យូង្ៅ 

១. ណត្ើប្កសួ្ង-សាថ រ័ន្ណោកអនកោន្អន្ុវត្តថវិកាកម្មវិធណីពញណលញ ដដរឬណទ ?  

 បាទ/ចាស្   ណទ 

២. ណត្ើប្កសួ្ង-សាថ រ័ន្ណោកអនកោន្អងគភាពថវិកាចំន្នួ្រ នុាម ន្ ? កនងុចំណណាម្អងគភាពថវិកាទងំណនាឹះ ោន្រ នុាម ន្ជា

អាណារ័កណទៃរសិ្ទធិណពញណលញ ន្ិង មិ្ន្ណពញណលញ ? 

 កប្មិ្ត្អគគនាយកោា ន្ កប្មិ្ត្នាយកោា ន្ ....................................... 

ចំន្នួ្អងគភាពថវិកា   
 

ចំន្នួ្អងគភាពថវិកា 

(ដដលជាអាណារ័កណទៃរស្ិទធិណពញណលញ) 
  

 

ចំន្នួ្អងគភាពថវិកា 

(ដដលជាអាណារ័កណទៃរស្ិទធិមិ្ន្ណពញណលញ) 
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៣. ណប្ៅពីអគគនាយកោា ន្/នាយកោា ន្ទទួលរន្ៃុកដទនកហិរញ្ញវត្ថ ុណត្ើប្កសួ្ងណោកអនកោន្អគគនាយកោា ន្/នាយកោា ន្

ណាេ្ឹះ ដដលទទួលរន្ៃុកប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុ ន្ងិ តាម្ោន្ការអន្ុវត្តថវិកា ? ប្រសិ្ន្ណរើោន្សូ្ម្ណរៀររារ់៖ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

៤. ណត្ើអគគនាយកោា ន្/នាយកោា ន្ទទួលរន្ៃុកដទនកហិរញ្ញវត្ថ ុោន្ចំន្នួ្ម្ន្រន្តីស្រុរទងំអស់្រ ុនាម ន្នាក់ ? ណហើយោន្

ម្ន្រន្តីរ នុាម ន្នាកដ់ដលអន្ុវត្តផ្ទៃ ល់ណលើការងារហរិញ្ញវត្ថុ ? 

ចនំ្នួ្ម្ន្រន្តសី្ររុ ៖ .................... 

ចនំ្នួ្ម្ន្រន្តអីន្វុត្តផ្ទៃ លណ់លើការងារហរិញ្ញវត្ថុ៖....................... 

៥. ណត្ើអគគនាយកោា ន្/នាយកោា ន្ទទួលរន្ៃុកដទនកហិរញ្ញវត្ថ ុ ោន្ម្ន្រន្តីណធវើប្រត្ិរត្តិការហិរញ្ញវត្ថុស្ប្ោរ់ប្កសួ្ងចំន្នួ្

រ ុនាម ន្នាក់ ដដលណដើរត្នួាទីជា ? 

     អនកកត្់ប្តាចំន្នួ្៖ ..................  អនកប្ត្តួ្ពនិ្តិ្យចំន្នួ្៖ ....................  អនកអន្ុម័្ត្ចំន្នួ្៖ ................. 

៦. ណត្ើអគគនាយកោា ន្/នាយកោា ន្ទទួលរន្ៃុកដទនកហិរញ្ញវត្ថ ុ ោន្ម្ន្រន្តីដដលោន្ជនំាញដូចខាងណប្កាម្ចំន្នួ្រ ុនាម ន្នាក ់?  

ជនំាញ ចនំ្នួ្ម្ន្រន្ត ី

១.  មូ្លោា ន្កុំពយូទ័រ (Basic PC skill) ដូចជា File Explorer, Internet, Email ជាណដើម្  

២. ណចឹះណប្រើប្បាស់្ Microsoft Office ( កម្មវិធី Words, Excel,......។ល។)  

៣. ដទនកគ ណន្យយ (Accounting)  

៤. ដទនកហិរញ្ញវត្ថ ុ(Finance)  

៥. ដទនកកម្មវិធីគ ណន្យយ (Accounting Software) ដូចជា Peachtree, Quickbook,។ល។  

៦. ណចឹះណប្រើប្បាស់្ប្រពន័្ធ FMIS ឬ ប្រពន័្ធប្រហាក់ប្រដហល (ប្រសិ្ន្ណរើោន្)  

៧. ពុំោន្ជនំាញទងំអស់្ខាងណលើ  

- កម្ម វិធីណទងង  ដដលណប្រើប្បាស់្ពាកព់ន័្ធន្ងឹការងារហរិញ្ញវត្ថុណៅកនងុប្កសួ្ង-សាថ រ័ន្ណោកអនក (សូ្ម្ណរៀររារ់េី្ )៖ 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

៧. ណត្ើប្កសួ្ង-សាថ រ័ន្ បាន្ណប្ត្ៀម្លកខ ៈណហើយឬណៅ កនុងការណប្រើប្បាស់្ប្រពន័្ធ FMIS ណៅឆ្ន ំ ២០១៧ ? 

 ណប្ត្ៀម្លកខ ៈរួចណហើយ (សូ្ម្រញ្ជា កដ់េ-ឆ្ន ំ ដដលចងច់ារ់ណទតើម្ណប្រើប្បាស់្៖.................................) 

  ពុទំន្់បាន្ណប្ត្ៀម្លកខ ៈណៅណ ើយ  (សូ្ម្រញ្ជា ក់មូ្លណហត្ុ៖.................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................) 
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៨. សំ្ ូម្ពរ (ប្រសិ្ន្ណរើោន្) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ផ្ននកទ្យ២ី៖ ការអនុវតតថវកិារបស់ម្កសងួ-ស្ថា ប័ន 

១. ណត្ើចំន្នួ្ប្រត្ិរត្តកិារណលើការណស្ន ើសំុ្ធានាចំណាយជាម្ធយម្រ ុនាម ន្កនងុ ១ ដេ ? កនងុ ១ ឆ្ន ំ ? ណត្ើោន្ម្ន្រន្តីរ ុនាម ន្នាក់

ដដលទទួលណធវើប្រត្ិរត្តិការណន្ឹះ? 

 ចំន្នួ្៖ ............../១ដេ ចំន្នួ្៖ ................../១ឆ្ន ំ    ចំន្នួ្ម្ន្រន្ត៖ី..................... 

២. ណត្ើការណធវើន្ិយ័ត្ភាព, ដកត្ប្មូ្វ, រដន្ថម្ ន្ិង ណទៃរថវិកាជាម្ធយម្ចំន្នួ្រ នុាម ន្កនុង ១ ដេ ? កនុង ១ ឆ្ន ំ? ណត្ើោន្ម្ន្រន្តី

រ ុនាម ន្នាក់ដដលទទួលណធវើប្រត្រិត្តិការណន្ឹះ ? 

 ចំន្នួ្ដកត្ប្មូ្វថវិកា៖ ............../១ដេ ចំន្នួ្៖ ................../១ឆ្ន ំ    ចនំ្នួ្ម្ន្រន្ត៖ី..................... 

ចំន្នួ្ណទៃរថវិកា៖ ............../១ដេ  ចំន្នួ្៖ ................../១ឆ្ន ំ    ចនំ្នួ្ម្ន្រន្ត៖ី..................... 

ចំន្នួ្ន្យិ័ត្ថវិកា៖ ............../១ដេ ចំន្នួ្៖ ................../១ឆ្ន ំ    ចនំ្នួ្ម្ន្រន្ត៖ី..................... 

ចំន្នួ្រដន្ថម្ថវិកា៖ ............../១ដេ ចំន្នួ្៖ ................../១ឆ្ន ំ    ចនំ្នួ្ម្ន្រន្ត៖ី..................... 

៣. ណត្ើការណធវើប្រត្ិរត្តកិារកត្់ប្តាចំ ូលជាម្ធយម្ចំន្នួ្រ នុាម ន្កនុង ១ ដេ ? កនុង ១ ឆ្ន ំ? ណត្ើោន្ម្ន្រន្តីរ នុាម ន្នាក់ដដល

ទទួលណធវើប្រត្ិរត្តកិារណន្ឹះ ? 

 ចំន្នួ្៖ ............../១ ដេ  ចំន្នួ្៖ ................../១ឆ្ន ំ    ចំន្នួ្ម្ន្រន្តី៖..................... 

៤. ណត្ើការរណងកើត្ចំន្នួ្អា ត្តទូិទត្់ជាម្ធយម្រ ុនាម ន្កនងុ ១ ដេ ? កនុង ១ ឆ្ន ំ ? ណត្ើោន្ម្ន្រន្តរី ុនាម ន្នាក់ដដលទទួលណធវើ

ប្រត្ិរត្តកិារណន្ឹះ ? 

ស្ប្ោរ ់ ចនំ្នួ្កនងុ ១ ដេ ចនំ្នួ្កនងុ ១ ឆ្ន  ំ ចនំ្នួ្ម្ន្រន្តបី្រត្រិត្ត ិ

អគគនាយកោា ន្/នាយកោា ន្ទទួលរន្ៃុកដទនកហិរញ្ញវត្ថ ុ   

ស្ប្ោរ់អងគភាពថវិកា    

អងគភាពថវិកា (ដដលជាអាណារ័កណទៃរសិ្ទធិ)    

៥. ណត្ើការអន្ុវត្តកិចចលទធកម្ម (ណលើសិ្ទធិ ន្ងិណប្កាម្សិ្ទធិ) ចំន្នួ្ជាម្ធយម្រ ុនាម ន្កនុង១ដេ ? កនងុ១ឆ្ន ំ ? ណត្ើោន្ម្ន្រន្តីរ ុនាម ន្

នាក់ដដលទទួលណធវើប្រត្ិរត្តិការទងំណន្ឹះ ? 

 ចំន្នួ្លទធកម្មណលើសិ្ទធិ៖ ............/១ដេ ចំន្នួ្៖ .............../១ឆ្ន ំ    ចំន្នួ្ម្ន្រន្ត៖ី.................. 

ចំន្នួ្លទធកម្មណប្កាម្សិ្ទធិ៖ ............/១ដេ ចំន្នួ្៖ .............../១ឆ្ន ំ    ចំន្នួ្ម្ន្រន្ត៖ី..................  

៦.ណត្ើប្កសួ្ង-សាថ រ័ន្ោន្រំ ងចង់រន្តរញ្ាូន្ឯកសារជាប្កោស្ម្កប្កសួ្ងណស្ដាកិចច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុដដរឬណទ ណៅណពល

ដដលចារ់ណទតើម្ណប្រើប្បាស់្ប្រពន័្ធ FMIS ? 

 បាទ/ចាស្   ណទ 
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៧.ប្រសិ្ន្ណរើណ្្ើយថ្នណទចំណពាឹះចំ ចុទី ៦ ខាងណលើ ណត្ើប្កសួ្ង-សាថ រ័ន្អាចទទួលេុស្ប្ត្ូវចំណពាឹះការណធវើស្វន្កម្មចំណពាឹះ

ឯកសារទងំណនាឹះដដរឬណទ ? 

 បាទ/ចាស្   ណទ 

សូរអរគុណ 

ស្ូម្ណោក ណោកប្ស្ី ណម្តាត រំណពញព័ត្៌ោន្ខាងណលើ ន្ិង ណទញើម្កកាន្ន់ាយកោា ន្ព័ត្៌ោន្វទិានន្អគគណលខាធិការោា ន្ប្កស្ួង

ណស្ដាកិចច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ តាម្រយៈ អុីដម្លៈ chheang_you@yahoo.com/ chheang_you@mef.gov.kh  ឬប្រគល់ជូន្

ម្ន្រន្តីនន្នាយកោា ន្ព័ត្ោន្វទិាណោយផ្ទៃ ល់ណៅណពលចុឹះណ ម្ ឹះចូលរួម្ស្ិកាខ សាោ ណៅប្ពឹកនថៃទ ី២៦ ដេ ឧស្ភា ឆ្ន ំ ២០១៦ ។  

ស្ប្ោរ់ពត្៌ោន្រដន្ថម្ ស្ូម្ទំនាក់ទំន្ងម្កកាន្់ ណោក  ្ង យូ   អន្ុប្រធាន្នាយកោា ន្ព័ត្ោ៌ន្វទិា ទរូស្័ពៃណលេៈ ០១២ 

៧៧៤ ៧២២ ។ 

ណ ម្ ឹះអនករំណពញ៖......................................................... 

ត្ួនាទី៖................................................................... 

ណលេទូរស័្ពៃទំនាក់ទំន្ង៖................................................ 
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