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ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៨ - ខខ មិថនុា ឆ្ន ាំ ២០១៦   

ព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មានគម្ព្មាង FMIS 

ម្េញផ្សាយ ម្េខ ០០៨ - ខខ មិថុនា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 ម្រេម្េលាបានកនលងម្ៅយ៉ា ងរហស័ ! ឆ្ន ាំ២០១៦ ក៏បានឈានមកដេ់ ! បេចុបបម្នេះ ការអនុេត្តការងាររបស់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS 

ខដេដឹកនាាំផ្ទា េ់ម្ោយឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត្ ហ៊ា ន សាហ ៊ីប រដឋម្េខាធិការព្កសួងម្សដឋកិេច និង ហិរញ្ញេត្ថុ និង ជាត្ាំណាងដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត្   

អូន រ័នធម ន៊ីរ័ត្ន ម្េសរដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតីព្កសួងម្សដឋកិេច និង ហិរញ្ញេត្ថុ បានបញ្ចប់រួេរាេ់តាមខផ្សនការខដេបានម្ព្ោងេុក  ម្ហើយម្យើងក៏បានម្មើេម្ ើញ

ជាបម្ណ្ត ើរៗនេូសមិេធផ្សេននកមមេិធីខកេព្មង់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញេត្ថុសាធារណ្ៈ បនាា ប់រីម្យើងបានម្ធវើការងារជាមួយអនកពាក់រ័នធអស់រយៈម្រេ ២ ឆ្ន ាំកនលង   

មក ។ ម្យើងនឹងម្ៅខត្បនតម្ធវើការងារជាមួយអនកពាក់រ័នធទាំងអសយ់៉ា ងសអ ិត្រមួត្ម្ដើមបី

ឱ្យព្បរ័នធ FMIS បនតដាំម្ណ្ើរការម្ៅម្ោយរេនូម្េើេិថីដ៏ព្ត្ឹមព្ត្ូេ  ព្រមទាំងម្ ល្ើយត្ប

ទនម់្រេម្េលា នងិ ព្សបតាមេសិម្ៅសកមមភារការងារបសគ់ម្ព្មាងតាមការររំងឹេុក

ម្ហើយជាំនេះរាេ់បញ្ហា ព្បឈមខដេម្កើត្ម្ ើងទាំងឡាយ ម្ដើមបីធានាថាគម្ព្មាង FMIS

នងឹនាាំមកនេូអត្ថព្បម្យជនដ៏៍ព្ត្េេះព្ត្េងស់ព្មាប់សាថ ប័នពាករ់ន័ធទាំងឡាយ ។  

 ឆ្ន ាំ២០១៦ គឺជាឆ្ន ាំននេាំណ្ុេរបត្់ដ៏សាំខាន់ខដេម្យើងអាេរម្នលឿនរាេ់ការងារ

ខដេម្ៅម្សសសេ់រីជាំហានេី ១ ននការអនុេត្តគម្ព្មាង និង េេួេបាននូេម្មម្រៀន,  

បេរិម្សាធន៍, េាំនុកេិត្ត និង សមត្ថភារម្ដើមបីម្ព្ត្ៀមអនុេត្តគម្ព្មាង FMIS ម្ៅ

ជាំហានេី ២ ។ សព្មាប់ឆ្ន ាំ ២០១៦ ម្យើងសាំណូ្មររឱ្យអនកពាក់រ័នធជាមយួគម្ព្មាង

ទាំងអស ់ម្មតាត រមួេាំខណ្កឱ្យកានខ់ត្សកមមកនងុការជយួោាំព្េគម្ព្មាងឱ្យបានម្រញេាំហងឹ 

បនតអនុេត្តសកមមភារការងារឱ្យបានកាន់ខត្ព្បម្សើរ និង ជារិម្សសជាំរុញឱ្យការអនុេត្ត

ព្បរ័នធ FMIS ម្ៅតាមអគគនាយកោឋ នពាក់រន័ធគនលឹេះននព្កសួងម្សដឋកិេច និង ហិរញ្ញេត្ថុ 

និង រត្នាោររាជធាន ី-ម្ខត្ត ព្បកបម្ោយរេនូ និង ម្ជាគជ័យ។  

  មាតិ្កា 

 រត្នាោររាជធានី -ម្ខត្តទាំង ២៥ បាននិងកាំរងុ 

    ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS.........................................១ 

   េេធផ្សេការម្ធវើអម្ងេត្អាំរីការម្ព្ត្ៀមខលួនផ្ទល ស់បតូរម្ៅ 

    ម្ព្បើព្បាសព់្បរ័នធ FMIS .......................................៣ 

 សកមមភារោាំព្េរបស់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្ទល ស់បតូរម្ៅ 
ម្រេខាងមុខ...................................................៣ 

  ការរួមេាំខណ្កននអនកពាក់រ័នធគនលេឹះ ម្ដើមបីជាំរុញ 

    ការអនុេត្តព្បរ័នធ FMIS .......................................៤ 

 ការអនុម័ត្យេ់ព្រមោក់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់ឯកសារ   

    នីត្ិេិធីអនុេត្តសតង់ោរ (SOP) S001 ដេ់ S009 .........៤ 

  គណ្ៈព្បត្ិភូរបស់ធនាោររិភរម្លាក េុេះខសវងយេ់ 

    ព្បរ័នធ FMISម្ៅរត្នាោរម្ខត្តកណាត េ និង ភនាំម្រញ .....៥ 

 ម្សេកតីខថលងអាំណ្រគុណ្េាំម្ពាេះរត្នាោរ ....................៦ 

 ដាំម្ណាេះព្សាយបញ្ហា តាមព្បរ័នធ Help Desk...............៦ 

 កិេចព្បជុាំបម្េចកម្េសជាមួយអគគនាយកោឋ នរត្នាោរជាត្ិ.៧ 

រត្នាគាររាជធាន៊ី -ម្េត្តទាំង ២៥ បាននិងកាំរ ងម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS 

 ការោក់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS ម្ៅតាមរត្នាោររាជធាន-ីម្ខត្ត ព្ត្ូេបានម្ធវើម្ ើងជារីរដាំណាក់កាេ ។ ម្ៅកនុងដាំណាក់កាេេី ១ ព្បរ័នធព្ត្ូេបាន

ោក់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់ម្ៅតាមរត្នាោររាជធាន-ីម្ខត្តេាំនួន ១៦ ចាប់រីនថៃេី ០៤ ដេ់ ៣០ ខខ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៦ និង ដាំណាក់កាេេី ២ ព្បរ័នធព្ត្ូេបានបនត

ោក់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់ម្ៅតាមបណាត រត្នាោរ ខដេម្ៅម្សសសេ់ទាំង ៩ ម្ខត្ត ចាប់រីនថៃេី ១៦ ដេ់ ២៧ ខខ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ។ ម្ោយខ ក សព្មាប់

រត្នាោរម្ខត្តម្សៀមរាប ការោក់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ ព្ត្ូេបានរនារម្រេរហូត្ដេ់នថៃេី ២២ ខខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ម្យងតាមសាំម្ណ្ើសុាំរបស់រត្នាោរ ។ 

ព្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMISកាំរុងបងាា ត្់បងាា ញអាំរីព្បរ័នធ FMISដេ់មន្រនតីរត្នាោរម្ខត្ត 



 2 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៨ - ខខ មិថនុា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 
 មុនម្រេោក់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័ធ FMIS ម្ៅតាមរត្នាោររាជធាន-ីម្ខត្តទាំង២៥ ព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS បានម្រៀបេាំេគគ        

បណ្តុ េះបណាត េម្ៅនាយកោឋ នរត័្៌មានេិេាេាំននួ៥នថៃសព្មាប់មន្រនតីរត្នាោរ ម្ដើមបីខណ្នាាំអាំរីការម្ព្បើព្បាស់ និងព្បត្ិបត្តិការការងារកនុងព្បរ័នធម្េើ   

មុខងារសាំខាន់ៗ រមួមាន៖ េិភាជន៍ថេិកា, ម្សៀេម្ៅធាំ, គណ្នីព្ត្ូេសង, គណ្នីព្ត្ូេទរ និងព្គប់ព្គងសាេ់ព្បាក់។  

 ជារមួ ដាំម្ណ្ើរការននការោកឱ់្យម្ព្បើព្បាសព់្បរន័ធ FMIS ម្ៅតាមបណាត រាជធាន-ីម្ខត្តបានព្បព្រតឹ្តម្ៅព្បកបម្ោយម្ជាគជយ័គរួឱ្យកត្ស់ាំោេ ់។ 

ម្យើងសម្ងេត្ម្ ើញថា អនកម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធបានេូេរួមយ៉ា ងសកមមកនុងកិេចដាំម្ណ្ើរការោក់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ និង មានេាំណាប់អារមមណ្៍ខពស់កនុង  

ការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS ។ ម្េើសរមី្នេះម្ៅម្េៀត្ ការោកឱ់្យម្ព្បើព្បាសព់្បរន័ធទាំងររីដាំណាកក់ាេ បានផ្សតេជ់ាម្មម្រៀនយ៉ា ងជាកេ់ាសផ់្សងខដរដូេជា៖ 

 មន្រនតមី្ព្បើព្បាសព់្បរន័ធមួយេាំននួម្ៅរុាំទនប់ានយេដឹ់ង នងិ េងចាាំម្រញម្េញនេូម្មម្រៀនកនងុកាំ ងុម្រេេគគបណ្តុ េះបណាត េ ជាម្ហត្បុណាត េ

ឱ្យមានការយេ់ព្េ ាំមួយេាំននួ ម្ៅម្រេបញ្ចូេេិននន័យ និង ព្បត្ិបត្តិការម្ៅកនុងព្បរ័នធ FMIS 

 មន្រនតខីដេមានេយ័េាំណាសមួ់យេាំននួ ជបួការេាំបាកកនងុការយេដឹ់ងរពី្បរន័ធ ព្សបម្រេខដេជាំនាញកនងុការម្ព្បើព្បាសក់ុាំរយេ័ូរម្ៅមានកព្មិត្  

 មន្រនតីមួយេាំនួនម្េើបចាប់ម្ផ្សតើមបម្ព្មើការងារម្ៅរត្នាោរ ខដេជាម្ហត្ុម្ធវើឱ្យរុាំទន់យេ់រីព្បត្ិបត្តិការការងារម្ៅកនុងរត្នាោរ ក៏ដូេជាព្បរ័នធ    

គណ្ម្នយយ ។ 

 បេរមិ្សាធនទ៍ាំងម្នេះ រតិ្ជាបានផ្សតេស់ារៈព្បម្យជនយ៍៉ា ងសាំខានដ់េព់្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS ម្ដើមបមី្ព្ត្ៀម នងិ ម្រៀបេាំខផ្សនការ

រព្ងីកការអនុេត្តគម្ព្មាង FMIS ជាំហានេី ២ នាម្រេអនាគត្ ។ 

 មុនម្រេោកឱ់្យដាំម្ណ្ើរការព្បរន័ធ ព្កមុការងារព្គប់ព្គងការផ្ទល សប់តូរនននាយកោឋ នរត័្ម៌ានេេិា កប៏ានម្រៀបេាំេគគបណ្តុ េះបណាត េជនូភាន កង់ារ 

ផ្ទល ស់បតូរ រយៈម្រេមួយនថៃម្ៅេីសត ីការព្កសងួម្សដឋកិេចនិងហិរញ្ញេត្ថុ ខដេមានការេូេរមួរីភាន ក់ងារផ្ទល ស់បតូររីព្គប់បណាត រត្នាោររាជធាន-ីម្ខត្ត

ទាំងអស ់។  ម្ៅកនងុេគគបណ្តុ េះបណាត េម្នេះ ភាន កង់ារផ្ទល សប់តរូេេួេបាននេូការបណ្តុ េះបណាត េអាំរតី្នួាេី ,ភារកេិច នងិការេេួេខុសព្ត្េូ រមួទាំងេធិសីាន្រសត 

ម្ដើមបីកាល យជាភាន ក់ងារផ្ទល ស់បតូរខដេអាេេេួេបាននេូេាំនុកេិត្តខពស់រីអនកម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ ។  

សកមមភារបណ្តុ េះបណាត េអនកម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS ខដេអម្ញ្ច ើញមករីព្គប់រត្នាោររាជធាន-ីម្ខត្តទាំង២៥ 

សិកាា សាលាសត ីអាំរី “អនកោាំព្េនាាំមខុ និង បណាត ញភាន ក់ងារផ្ទល ស់បតូរ” 



 3 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៨ - ខខ មិថនុា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 
 
លទ្ធផលការម្ វ្ ើអម្ងេត្អាំរ៊ីការម្ព្ត្ៀមេលនួផ្លល ស់បតូរម្ៅម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS 

 ម្ោេម្ៅេមបងមួយននសកមមភាររបស់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្ទល ស់បតូរ គពឺ្ត្ូេធានាឱ្យបាននេូការម្បតជាា េិត្ត និង ការោាំព្េខពស់រីសាំណាក ់ 

ភាគីពាក់រន័ធគនលឹេះកនុងអាំ ុងម្រេអនុេត្តគម្ព្មាងទាំងមូេ ។ កនុងកាំ ុងម្រេោក់ឱ្យដាំម្ណ្ើរការព្បរ័នធ ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្ទល ស់បតូរបានម្ធវើអម្ងេត្

អាំរីការម្ព្ត្ៀមខលួនសព្មាប់ការផ្ទល សប់តូរ (Change Readiness Assessment-CRA) ម្ដើមបីខសវងយេរ់កីព្មិត្ននការម្ព្ត្ៀមខលួនរបសភ់ាគពីាករ់ន័ធម្ៅ

តាមរត្នាោររាជធានី-ម្ខត្តទាំងអស់កនុងការេេេួយក និង ម្ធវើការងារជាមួយព្បរ័នធ FMIS ។ ការអម្ងេត្រីការម្ព្ត្ៀមខលួនសព្មាប់ការផ្ទល ស់បតូរ បានម្ធវើ

ម្ ើងចាប់រីនថៃេី ២៨ ដេ់ ៣០ ខខ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៥ ម្ោយមានការេូេរួមបាំម្រញ និង ម្ ល្ើយសាំណួ្រ 

 រីមន្រនតីេាំនួន ១២៨ រូប មករីបណាត រត្នាោររាជធានី -ម្ខត្តេាំនួន ២៣ ។  

   សកមមភារគាាំព្ទ្របស់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្លល ស់បតូរម្ៅម្រលខាងម េ 

  ម្យងតាមបេរិម្សាធន៍ និង េេធផ្សេននការម្ធវើអម្ងេត្ខាងម្េើ ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្ទល ស់បតូរបានម្រៀបេាំម្ធវើសកមមភារខាងម្ព្កាមកនុង

ម្រេឆ្ប់ៗម្នេះ ដូេខាងម្ព្កាម៖ 

 បនតផ្សតេក់ារោាំព្េ នងិ បណ្តុ េះបណាត េបខនថមម្េើមុខងារទាំង៦ ននព្បរន័ធ FMIS ដេអ់នកម្ព្បើព្បាសម់្ៅតាមអគគនាយកោឋ នពាករ់ន័ធគនលឹេះននព្កសងួ

ម្សដឋកិេច និង ហិរញ្ញេត្ថុ និង រត្នាោររាជធានី -ម្ខត្តទាំង ២៥    

 រព្ងងឹេាំនាកេ់ាំនងម្ោយបន្រញ្ហា បរេីាំណ្េុេមអតិ្ននមុខងារនមីយួៗរបសព់្បរន័ធ FMIS នងិ រនយេប់ងាា ញរសីារៈព្បម្យជនន៍នព្បរន័ធ FMIS ដេ់

មន្រនតីម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័ធ FMIS ម្ៅកខនលងម្ធវើការផ្ទា េ ់

 រម្នលឿនការបម្ងើេត្ និង េងព្កងនតី្ិេិធីអនុេត្តសតង់ោរ និង បេបញ្ញត្តិចាាំបាេ់នានាម្ដើមបីរព្ងឹងការអនុេត្តព្បរ័នធ FMIS 

 រិនិត្យ និង ខកសព្មួេត្នួាេី នងិ ការេេួេខុសព្ត្ូេរបស់មន្រនតីម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS ម្ដើមបីធានាបាននូេការខបងខេកការងារេេួេខុសព្ត្ូេ

ព្បកបម្ោយព្បសិេធភារ និង កាត្់បនថយបនាុកការងារ 

 រកាេសសនៈេជិាមានកនុងការម្បតជាា េិត្តរបសថ់ាន កដឹ់កនាាំេាំម្ពាេះព្បរន័ធ FMIS តាមរយៈការេាំនាកេ់ាំនងជាព្បចាាំរវាងថាន កដឹ់កនាាំ ជាមួយមន្រនតទីាំងអស ់

តាមរយៈេគគបណ្តុ េះបណាត េ,  កមមេិធី  និង ព្រឹត្តិការណ៍្ម្ផ្សសងៗ ម្ដើមបីជាំរុញម្េើកេឹកេិត្តដេ់មន្រនតីខដេម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS 

 បនតផ្សតេ់រ័ត្៌មានេមអិត្អាំរីព្បរ័នធ FMIS តាមរយៈមម្ធាបាយេាំនាក់េាំនងទាំងឡាយ និង ម្េើកត្ាំម្កើនត្នួាេីភាន ក់ងារផ្ទល ស់បតូរ ម្ដើមបីផ្សសរវផ្សាយ

រ័ត្៌មានបខនថម, ម្ ល្ើយត្បរាេ់សាំណួ្រ និង េេួេយកសាំណូ្មររ ឬ រាេ់មត្ិម្យបេ់នានារភីាគីពាក់រ័នធ ។ 

 

ព្បសិនម្បើមន្រនតីម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS ម្ៅតាមរត្នាោររាជធានី -ម្ខត្ត និងម្ៅកនុងព្កសងួ មានត្ព្មូេការ និងេង់សាំណូ្មររឱ្យមានេគគបណ្តុ េះបណាត េនិង

ការោាំព្េបខនថម ម្មតាត ទក់េងមកកាន់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្ទល ស់បតូរ តាមរយៈម្េខេាំនាក់េាំនាក់េាំនងម្ៅេាំរ័រម្ព្កាយននព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មានម្នេះ។  

        ការអម្ងេត្ម្នេះបានបងាា ញនេូេេធផ្សេេិជាមាន គរួឱ្យកត្់សាំោេ់ដូេជា៖  

 អនកពាក់រ័នធមានេសសនៈេិជាមានេាំម្ពាេះការោាំព្េរបស់ថាន ក់ដឹកនាាំព្កសួងម្សដឋកិេច 

និង ហិរញ្ញេត្ថុកនុងការអនុេត្ត និង ព្គប់ព្គងព្បរ័នធ FMIS ជារួម 

 អនកពាក់រន័ធមានេសសនៈេិជាមានេាំម្ពាេះកិេចខិត្ខាំព្បឹងខព្បងរបស់ព្កុមការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS កនុងការម្រៀបេាំខផ្សនការបណ្តុ េះបណាត េ និង ការកសាង

ជាំនាញសព្មាប់ការអនុេត្តព្បរ័នធ FMIS ។ 

ខាុាំគិត្ថា ថាន ក់ដឹកនាាំជាន់ខពស់ម្ៅកសហេ ោាំព្េគម្ព្មាង 

ព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS ម្រៀបេាំខផ្សនការបណ្តុ េះបណាត េ   

នងិការកសាងជាំនាញបានព្គប់ព្ោនស់ព្មាប់ការអនេុត្តព្បរន័ធ FMIS 



 4 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៨ - ខខ មិថនុា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 

 

 កាេរនីថៃេ ី៥ ខខ កមុភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦  ឯកឧត្តមបណ្ឌ តិ្ អនូ រន័ធម ន៊ីរត័្ន ម្េសរដឋមន្រនត ីរដឋមន្រនតពី្កសងួម្សដឋកេិច នងិ ហរិញ្ញេត្ថុ បានសម្ព្មេអនម័ុត្

ោកឱ់្យម្ព្បើព្បាសឯ់កសារ “នីត្ិេិធីអនុេត្តសតង់ោរ ចាប់រីការម្សន ើសុាំធានាេាំណាយរហូត្ដេ់ការេូទត្់េាំណាយ S001 ដេ់ S009” ជាផ្សលូេការ ។ ម្នេះជា        

សមិេធផ្សេដ៏សាំខានមួ់យរបសគ់ម្ព្មាង FMIS ទាំងមេូ ម្ព្កាមការដឹកនាាំម្ោយផ្ទា េរ់បសឯ់កឧត្តមបណ្ឌ តិ្ ហ៊ា ន សាហ ៊ីប រដឋម្េខាធកិារព្កសងួម្សដឋកេិច 

និង ហិរញ្ញេត្ថុ និង ជាព្បធានព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS ខដេឯកសារម្នេះមានត្ួនាេីសាំខាន់កនុងការេងអុេបងាា ញអាំរីេាំហូរនីត្ិេិធីអនុេត្ត

ការងារ និង ភាគីពាក់រន័ធចាប់ម្ផ្សតើមរកីារម្សន ើសុាំធានាេាំណាយរហូត្ដេ់ការេូទត្់េាំណាយ កនុងម្ោេបាំណ្ងកាត្់បនថយ និង សព្មួេនីត្ិេិធអីនតុ្តការងារ

មួយេាំនួនខដេរុាំផ្សតេត់្នមលបខនថម ក៏ដូេជារព្ងឹងការអនុេត្តត្ួនាេី និង មុខងារេាស់លាស់ ម្ដើមបីបម្ងេើនព្បសិេធិភារ និង ផ្សេិត្ភារខពស់កនុងការអនុេត្ត

ការងារជាមួយព្បរ័នធ FMIS ។ 

 នីត្ិេិធអីនុេត្តសតង់ោរ S001 ដេ់ S009 ម្នេះ គឺជាឯកសារនីត្ិេិធីអនុេត្តសតង់ោរេាំនួន ៩ ដាំបូង កនុងេាំម្ណាមឯកសារនីត្ិេិធីអនុេត្តសតង់ោរជាង 

១០០ ខដេអគគនាយកោឋ នពាករ់ន័ធគនលឹេះកនងុគម្ព្មាង FMIS ននព្កសងួម្សដឋកេិច នងិ ហិរញ្ញេត្ថុ ព្ត្េូម្រៀបេាំេងព្កង ម្ដើមបជីាមូេោឋ នគត្យុិត្តសព្មាប់ថាន ក់

ដឹកនាាំ និង មន្រនតីពាក់រ័នធ អនុេត្តការងាររបស់ខលួនជាមួយនឹងព្បរ័នធ FMIS ព្បកបម្ោយសងគត្ិភារ, សុព្កឹត្ភារ, គុណ្ភារ, គណ្ម្នយយភារ និង 

រហ័សទន់ម្រេម្េលា ខដេនឹងជួយកាត្់បនថយកាំហុស គ្ងទាំងការងារម្ៅម្ព្ៅ និងម្ៅកនុងព្បរ័នធ FMIS ។ ឯកសារនីត្ិេិធអីនុេត្តសតង់ោរ S001ដេ់ 

S009ម្នេះ ព្ត្េូបានកាំណ្ត្ជ់ាឯកសារនតី្ិេធិសីតងោ់រគាំរ ូសព្មាប់នតី្ិេធិអីនេុត្តសតងោ់រម្សសសេដ់នេម្េៀត្យកគាំរតូាម ។   

(សមូទញយកឯកសារនតី្ិេធិអីនេុត្តសតងោ់រ S001ដេ់ S009 តាមរយៈ  http://fmis.mef.gov.kh/news/sop001-009/ ) 

ការរួមចាំណែកននអនកពាករ់័នធគនលឹឹះ ម្ ើមប៊ីជាំរ ញការអន វត្តព្បរ័នធ FMIS 

 ល.រ អនកពាក់រ័នធគនលឹឹះ ការរួមចាំណែករបស់អនកពាក់រ័នធ 

១ ថាន កដ់កឹនាាំកព្មតិ្ខពស៖់  

ថាន ក់ដឹកនាាំជាន់ខពស់  

អគគនាយក និង អគគនាយករង 

 ផ្សតេ់ជាគាំរមូ្ៅដេ់បុគគេិកម្ៅកនុងសាថ ប័នរបស់ខលួន 

 ផ្សតេភ់ារដឹកនាាំ, ការត្ព្មង់េិស និង ភារមាច ស់ការកនុងការអនុេត្តគម្ព្មាងឱ្យបានខាល ាំងកាល  

 ព្ត្ូេធានាថាការផ្ទល ស់បតូរបានម្កើត្ម្ ើង 

២ ថាន កដ់កឹនាាំកព្មតិ្នាយកោឋ ន៖  

ព្បធាននាយកោឋ ន 

អនុព្បធាននាយកោឋ ន និង 

ព្បធានរត្នាោររាជធាន ី-ម្ខត្ត 

 ព្គប់ព្គងម្ោយផ្ទា េ់ម្េើការអនុេត្ត, ជយួកាត្់បនថយហានិភ័យ និង ចាត្់េិធានការ         

ម្ោេះព្សាយបញ្ហា នានា 

 ផ្សតេ់ការោាំព្េឱ្យបានខាល ាំងកាល កនុងការោក់ឱ្យអនុេត្តព្បរ័នធ FMIS 

 ព្ត្ូេធានាថាការផ្ទល ស់បតូរបានម្កើត្ម្ ើង 

៣ មន្រនតមី្ព្បើព្បាសព់្បរន័ធ៖ 

ព្បធានការិយេ័យ 

អនុព្បធានការិយេ័យ និង 

មន្រនតីជាំនាញ 

 េូេរមួេគគបណ្តុ េះបណាត េសាំខាន់ៗម្ដើមបីរព្ងឹងេាំម្ណ្េះដឹងម្រេបេចុបបនន និង ជាំនាញ      

     ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS 

 អនុេត្តតាមម្សេកតីខណ្នាាំ និង នតី្ិេិធីម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS ម្ដើមបីទញយកអត្ថព្បម្យជន៍

របស់ព្បរ័នធ FMIS 

 រាយមទញយកអត្ថព្បម្យជន ៍និង ម្រៀនសពូ្ត្រីភាន កង់ារផ្ទល ស់បតូរ និង/ឬ ព្បរន័ធមុខងារ

ជាំនួយ (Help Desk) ម្ដើមបីជាំនេះបញ្ហា ខដេជួបព្បេេះ 

៤ ភាន កង់ារផ្ទល សប់តូរ  ផ្សតេ់រ័ត្៌មាន និង េឌ្ឍនភារននគម្ព្មាង FMIS ម្ៅដេ់អនកពាក់រន័ធ 

 ផ្សតេ់ជាជាំនួយដេ់អនកម្ព្បើព្បាស់ម្ៅតាមការោឋ នម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS ម្ដើមបីម្ោេះព្សាយ

បញ្ហា ព្បឈមនានា 

 ម្ធវើជាេាំណ្ុេកណាត េសព្មាប់ផ្សតេ់ជាំនួយ និង ការោាំព្េដេ់អនកម្ព្បើព្បាស់ម្ៅម្រេខដេរុាំ

អាេម្ោេះព្សាយបញ្ហា ម្ោយផ្ទា េ់បាន ។ 

 ការអន ម័ត្យល់ព្រមដាក់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់ឯកសារន៊ីត្ិវិ្៊ីអន វត្តសតង់ដារ (SOP) S001  ល់ S009  



 5 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៨ - ខខ មិថនុា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 

 

គណ្ៈព្បត្ិភូរបស់ធនាោររិភរម្លាកបានេុេះរិនិត្យ នងិសិកាខសវងយេ់អាំរីេឌ្ឍនភារននការអនេុត្តព្បរ័នធ FMIS ម្ៅរត្នាោរម្ខត្តកណាត េ       

និងរត្នាោររាជធានីភនាំម្រញ កាេរីនថៃេី២៤ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦។ គណ្ៈព្បត្ិភូ បានបងាា ញេាំណាប់អារមមណ្៍េអម្េើេឌ្ឍនភាររបស់ព្បរ័នធ FMIS 

ខដេបានោក់ឱ្យអនុេត្តម្ៅរត្នាោរទាំង២៥េូទាំងព្បម្េស ក៏ដូេជាការម្បតជាា របស់មន្រនតីរត្នាោរកនុងការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធសព្មាប់ព្បត្ិបត្តិការព្បចាាំនថៃ

របសខ់លួន។ គណ្ៈព្បត្ភូិបានជាំរញុ នងិម្េើកេឹកេិត្តឱ្យមន្រនតនីនរត្នាោរទាំងររី កដូ៏េជាមន្រនតនីនរត្នាោរេូទាំងម្ខត្តដនេម្េៀត្ ឱ្យបនតម្ព្បើព្បាសព់្បរន័ធឱ្យ

បានជាព្បចាាំ ជារមិ្សសខិត្ខាំបញ្ចូេព្បត្បិត្តកិារខខចាសខ់ដេម្ៅម្សសសេម់្ៅកនងុព្បរន័ធ។  

ជាបេរមិ្សាធនរ៍ពី្បម្េសម្ផ្សសងៗពាករ់ន័ធនងឹការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS គណ្ៈព្បត្ិភូបានម្េើកម្ ើងថា ជាធមមតាអនកម្ព្បើព្បាស់ខត្ងមាន

អារមមណ្៍ថា ព្បរ័នធមានភារេាំបាកកនុងការម្ព្បើព្បាស់ម្ៅរវាងមួយម្ៅរីរខខដាំបូង ម្ោយសារមន្រនតីព្ត្ូេបតូរមកម្ព្បើព្បាស់កុាំរយូេ័រជាំនសួការកត្់ព្តាម្ោយនដ 

វាយបញ្ចូេេិននន័យ, បញ្ចូនរ័ត្៌មាន, រិនិត្យ និង អនុម័ត្យេ់ព្រមកនុងព្បរ័នធ ក៏ដូេជារាយមខសវងយេ់អាំរីព្បត្ិបត្តិការរបស់ព្បរ័នធ។ ប៉ាុខនតមន្រនតនីឹង

មានអារមមណ្៍ថា ព្បរ័នធមានភារងាយព្សួេម្ព្បើព្បាស់ និងមានសារៈព្បម្យជន៍ម្ព្កាយរីបនតម្ព្បើព្បាស់ម្ៅរវាងខខេីរីរ និងខខេីបី។  តាមរយៈការវាយ

បញ្ចូេេិនននយ័ នងិព្បត្បិត្តកិារ ព្បរន័ធម្នេះនងឹបងេេកាណ្ៈងាយព្សេួដេម់ន្រនតមី្ៅម្រេខដេព្ត្េូការទញយកេិនននយ័ នងិរបាយការណ៍្ការងារព្បចាាំនថៃ 

ព្បចាាំសបាត ហ៍, ព្បចាាំខខ, ព្បចាាំព្ត្ីមាស, ព្បចាាំ្មាស និងព្បចាាំឆ្ន ាំ។ ជាេូម្ៅ េិននន័យខដេេេួេបានមានភារសពុ្កឹត្យ, ដាំម្ណ្ើរការការងារមានភារ

ឆ្ប់រហ័ស និងកាត្់បនថយការេាំណាយម្រេបញ្ាូនឯកសារម្ោយនដ ម្ៅម្រេខដេមន្រនតបីានវាយបញ្ចូេរ័ត្៌មាន នងិព្បត្ិបត្តិការការងារម្ោយព្បរ័នធ 

រីម្ព្ពាេះថា រ័ត្៌មានខដេបានវាយបញ្ចូេនឹងព្ត្ូេខបងខេក និងបញ្ាូនម្ៅកានភ់ាគីពាក់រន័ធតាមរយៈព្បរ័នធ FMIS ម្ោយសវ ័យព្បេត្តិ។ 

   

 គែៈព្បត្ិភូរបស់្នាគាររិភរម្ោក ច ឹះសិកាណសវងយល់រ៊ីការអន វត្តព្បរន័ធ FMIS ម្ៅ 

 រត្នាគារម្េត្តកណ្តត ល និងរាជធាន៊ីភនាំម្រញ  

សកមមភាររបស់គណ្ៈព្បត្ិភូធនាោររិភរម្លាកេុេះសិកាខសវងយេ់រីការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ  FMIS ម្ៅរត្នាោរម្ខត្តកណាត េ និងរាជធានី



 6 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៨ - ខខ មិថនុា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 
 

េនាឹមនឹងការោក់ឱ្យអនុេត្តព្បរ័នធ FMIS ព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS ក៏បានបម្ងេើត្ព្បរ័នធ HelpDesk ខដេអាេឱ្យអនកម្ព្បើព្បាសម់្េើក

ជាសាំណួ្រ ឬ បញ្ហា ម្ផ្សសងៗ ខដេខលួនជួបព្បេេះកនុងម្រេអនុេត្តការងារម្ោយម្ព្បើព្បាសព់្បរ័នធ FMIS ។ ម្យើងសម្ងេត្ម្ ើញថា អនកម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធបាន

ជួបព្បេេះបញ្ហា មួយេាំនួន នងិ ម្ធវើការម្ចាេសួរម្ៅកនុងព្បរ័នធ HelpDesk ជាបនតបនាា ប់ និង េេួេបានជាដាំម្ណាេះព្សាយរីព្កុមការងារផ្សងខដរ ។ 

 ព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS បានម្ធវើការម្ោេះព្សាយម្េើបញ្ហា េាំបងមួយេាំនួនដូេជា៖ 

 ខកត្ព្មូេរបាយការណ្រ៍បសព់្បរន័ធមានដូេជា របាយការណ្ត៍្េុយភារ  របាយការណ្េ៍ាំណូ្េេាំណាយថាន កជ់ាត្ ិនងិ ថាន កម់្ព្កាមជាត្ ិ នងិ 

របាយការណ៍្តាមោនព្បត្បិត្តកិារព្បចាាំនថៃ (Query Reports) រមួមាន របាយការណ៍្តាមោនការេុេះអាណ្ត្ត,ិ េាំណាយ នងិ េាំណូ្េជាម្ដើម 

 បម្ងេើត្របាយការណ៍្តាមោនេាំណូ្េតាមអត្ិថិជន (Customer 

Balance)  

 ខកត្ព្មូេម្ៅម្េើការម្បាេះរុមពម្េខនា និង េិខិត្ជូនដាំណ្ឹង 

 ខកសព្មួេម្េើេាំហរូននការអនុម័ត្ព្បត្ិបត្តិការកនុងព្បរ័នធ  

(Approval Workflow) 

 ខកសព្មួេម្ៅម្េើបញ្ា ីការងាររបស់អនកអនុម័ត្កនុងព្បរ័នធ 

 ម្ោេះព្សាយម្ៅម្េើកុាំរយេូរ័របសអ់នកម្ព្បើព្បាសខ់ដេមានបញ្ហា ម្ផ្សសង  ៗ

 ម្ោេះព្សាយបញ្ហា ម្ផ្សសងៗទក់េងម្ៅនឹងការេុេះព្បត្ិបត្តិការព្បចាាំនថៃ ខដេអនកម្ព្បើព្បាសប់ានម្ចាេជាសាំណួ្រ ។ េ ។ 

 

  ាំម្ណ្តឹះព្សាយបញ្ហា តាមព្បរន័ធ Help Desk 

         ម្សចកត៊ីណលលងអាំែរគ ែចាំម្ពាឹះរត្នាគាររាជធាន៊ី-ម្េត្តទាំង ២៥ 

 

ព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាងព្បរ័នធរ័ត្៌មានេិេាព្គប់ព្គងហិរញ្ញេត្ថុសាធារណ្ៈ (FMWG) សូមខថលងអាំណ្រគុណ្យ៉ា ងព្ជាេម្ព្ៅេាំម្ពាេះម្លាក 

ម្លាកព្សី ទាំងអសខ់ដេជាព្បធាន អនពុ្បធាន បុគគេកិមន្រនតរីាជការ នងិ អនកអនេុត្តព្បរន័ធ FMIS ម្ៅតាមរត្នាោររាជធាន-ីម្ខត្តទាំង ២៥ ខដេបានេូេរមួ 

នងិ សហការយ៉ា ងសកមមជាមយួព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS កនុងការោាំព្េ និង ោក់ឱ្យអនេុត្តព្បរ័នធ FMIS ម្ៅតាមរត្នាោរកនុងកាំ ុងខខមករា 

ដេខ់ខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៦ កនលងម្ៅ ។  

កនងុនាមជាថាន កដឹ់កនាាំព្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS ឯកឧត្តមបណ្ឌ តិ្ ហ៊ា ន សាហ ៊ីប  សមូម្កាត្សរម្សើរយ៉ា ងព្ជាេម្ព្ៅេាំម្ពាេះការតាាំងេិត្ត

យ៉ា ងម្មាេះមុត្ នងិ សវតិ្សាវ ញរបស ់ ម្លាក ម្លាកព្សខីដេបានេាំណាយម្រេម្េលាេូេរមួេគគបណ្តុ េះបណាត េ ម្ព្កបជញ្ាកយ់កេាំម្ណ្េះដឹងអាំរនីតី្ិេធិអីនេុត្ត

ការងារ, មុខងារខដេព្ត្េូម្ព្បើព្បាសក់នងុព្បរន័ធ នងិ រម្បៀបម្ព្បើព្បាសព់្បរន័ធចាប់តាាំងរមុីនម្រេោកឱ់្យម្ព្បើព្បាសព់្បរន័ធ រហតូ្ដេក់ារោកឱ់្យម្ព្បើព្បាសផ់្ទា េ់

ម្ៅតាមរត្នាោរ ។ ម្យើងរតិ្ជាមានភារ រកករាយ េាំម្ពាេះការោាំព្េយ៉ា ងខាល ាំងកាល រមីន្រនតរីបសព់្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS ខដេេុេះម្ៅបងាា ត្ប់ងាា ញ

ម្ោយផ្ទា េត់ាមរត្នាោររាជធាន-ីម្ខត្តទាំងអស ់សព្មាប់ជុាំេី១ នងិ ជុាំេី២ ។  

ព្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS សមូម្បតជាា េិត្តថា នងឹបនតខតិ្ខាំព្បឹងខព្បងជយួោាំព្េទាំងសាម រត្,ី ធនធានមនសុស, នងិ សមាភ រៈ ជនូដេរ់ត្នាោរ       

រាជធាន-ីម្ខត្ត នងិ មន្រនតមី្ព្បើព្បាសព់្បរន័ធ ម្ដើមបឱី្យការអនេុត្ត នងិ ការម្ព្បើព្បាសព់្បរន័ធ FMIS មានដាំម្ណ្ើរការម្ៅមុខម្ោយរេនូ ខដេជាកមាល ាំងេេករដ៏

េមបងរុាំអាេខវេះបានសព្មាប់ោាំព្េព្គប់ដាំណាកក់ាេននការអនេុត្តកមមេធិខីកេព្មងក់ារព្គប់ព្គងហរិញ្ញេត្ថសុាធារណ្ៈ ។  



 7 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៨ - ខខ មិថនុា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 
 

ម្ដើមបបីម្ងេើនព្បសេិធភិារការងារ, ម្ោេះព្សាយបញ្ហា បម្េចកម្េស នងិ សព្មួេការអនេុត្តព្បរន័ធ FMIS ម្ៅអគគនាយកោឋ នរត្នាោរជាត្និនព្កសងួ   

ម្សដឋកេិច និងហិរញ្ញេត្ថុ  ព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMISនននាយកោឋ នរ័ត្៌មានេិេា បានជួបព្បជុាំរិភាកាកព្មិត្បម្េចកម្េសជាមយួថាន ក់ដឹកនាាំ និង

ព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS ននអគគនាយោឋ នរត្នាោរជាត្ិ កាេរីនថៃេី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ម្ៅសាេព្បជុាំននអគគនាយកោឋ នរត្នាោរ

ជាត្ិ ។ ម្ៅកនុងកិេចព្បជុាំបម្េចកម្េសម្នេះ ព្កុមការងារននអគគនាយកោឋ នរត្នាោរជាត្បិានម្េើកម្ ើងនូេបញ្ហា ព្បឈមពាក់រ័នធនឹងព្បរ័នធ FMIS ក៏ដូេជា

ការេាំបាកនានាកនុងការម្ព្បើព្បាសព់្បរ័នធ FMIS កនុងព្បត្ិបត្តិការការងារព្បចាាំនថៃ ។  

ជាេេធផ្សេននកិេចព្បជុាំ ព្កុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS របស់នាយកោឋ នរ័ត្៌មានេិេា បានម្ធវើការសព្មបសព្មួេ និង ម្ោេះព្សាយ

បញ្ហា ខដេអគគនាយកោឋ នរត្នាោរជាត្ិបានម្េើកម្ ើង ម្ោយផ្សតេ់ជូនដាំម្ណាេះព្សាយដូេខាងម្ព្កាម ៖ 

 បខនថមេាំនួនអនកម្ព្បើព្បាស់ម្ៅតាមនាយកោឋ នពាក់រន័ធរបស់អគគនាយកោឋ នរត្នាោរជាត្ិ ម្ដើមបីរម្នលឿន និង តាមោនព្បត្ិបត្តិការងារកនុង

ព្បរ័នធ FMIS 

 ម្រៀបេាំ និង បម្ងេើត្េព្មង់របាយការណ្៍ហិរញ្ញេត្ថុខដេម្សន ើម្ោយអគគនាយកោឋ ន និង នាយកោឋ នពាក់រ័នធ សាំម្ៅម្េើកកមពស់ព្បសិេធភារ

ការងារកាំខណ្េព្មង់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញេត្ថុសាធារណ្ៈ 

 បនតសកិាខសវងរកព្បភរននបញ្ហា ខដេម្ធវើឱ្យព្បរន័ធម្ដើរយតឺ្ជាមួយភាគពី្កមុហ នុផ្សគត្ផ់្សគងព់្បរន័ធ FMIS នងិ ព្កមុហ នុផ្សគត្ផ់្សគងម់្សវាអុនីធខឺណ្ត្   

ព្រមទាំងផ្សតេន់ូេដាំម្ណាេះព្សាយសមព្សប ម្ដើមបីឱ្យព្បរ័នធដាំម្ណ្ើរការម្ៅម្ោយរេូន និង មានសថ ិរភារ 

 បានបញ្ចប់ការម្រៀបេាំម្ធវើសនាធ នកមមេិននន័យរវាងព្បរ័នធ FMIS ជាមួយព្បរ័នធ ASYCUDA របសអ់គគនាយកោឋ នគយ និង រោឋ ករកមពុជា 

 ម្រៀបេាំេគគបណ្តុ េះបណាត េបខនថមម្ដើមបីម្េើកកមពស់សមត្ថភារ និង េាំម្ណ្េះដឹងដេ់មន្រនតីម្ព្បើព្បាសព់្បរ័នធ FMIS ម្ៅតាមសាំណូ្មររ និង 

ត្ព្មូេការជាក់ខសតងរបស់អគគនាយកោឋ នរត្នាោរជាត្ិ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 កចិចព្បជ ាំបម្ចចកម្ទ្សជាមយួអគគនាយកដាា នរត្នាគារជាត្ ិ

សកមមភារព្បជុាំបម្េចកម្េសរវាងព្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS និង អគគនាយកោឋ នរត្នាោរជាត្ ិ



 8 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៨ - ខខ មិថនុា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 

សូមអរគ ែ 

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

ឬទក់េងមកកាន់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្ទល ស់បតូរ 

ម្លាក ឈាង យូ អនពុ្បធាននាយកោឋ នរ័ត្៌មានេិេា និង ជាសហព្បធានដឹកនាាំព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្ទល ស់បតូរ 

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

ម្លាក ល៊ី ស វឌ្ឍម ន៊ី មន្រនតីនននាយកោឋ នរ័ត្៌មានេិេា និង ជាសមាជិកព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្ទល ស់បតូរ 

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

ជបួោន មតងម្េៀត្ម្ៅកនងុព្រតឹ្តបិព្ត្រត័្ម៌ានម្េខម្ព្កាយ ! 

ម្បើសិនជាអនកមានជាមត្ ិឬសាំែូមររនានា  

សូមទក់ទ្ងមកកាន់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្លល ស់បដូរ តាមរយៈម្លេទ្រូស័រទខាងម្លើ។ 

 ម្លាក ជាម ស វែណ្៊ី មន្រនតីរត្នាោរម្ខត្តនព្រខេង  
 អនកព្សី អ ៊ី ស ល៊ីដា   មន្រនតីរត្នាោរម្ខត្តនព្រខេង 

រងាវ ន់េួងេិត្តបខនថមជូនអនកខដេបានេូេរួមម្ ល្ើយសាំណួ្របានព្ត្ឹមព្ត្ូេ 
 ម្លាក ម្ ៉ៅ  ម ន៊ីភិរ ែ មន្រនតីនាយកោឋ នេផី្សារ និង សាថ ប័នហិរញ្ញេត្ថុ 
  អនកព្សី ហ៊ាួ គឹមល៊ីកា មន្រនតីរត្នាោរម្ខត្តព្កម្េេះ 

 េម្មលើយននសាំណួ្រម្េខ២ (Quiz #2) ននព្រតឹ្តបិព្ត្រ័ត័្ម៌ានម្េញផ្សាយម្េខ ០០៧ កាេរខីខ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៥៖ 

១) មុខងាររបសព់្បរន័ធ FMIS ខដេកាំរងុោកឱ់្យម្ព្បើព្បាសម់្ៅកនងុព្កសងួម្សដឋកេិច  នងិ ហរិញ្ញេត្ថ ុមាន ៦ មុខងារ គ ឺ៖ ម្សៀេម្ៅធាំ, េភិាជនថ៍េកិា, 

     គណ្នពី្ត្េូសង, គណ្នពី្ត្េូទរ, ការេញិ នងិ ព្គប់ព្គងសាេ់ព្បាក់ ។ 

២) នតី្ិេធិអីនេុត្តសតងោ់រ  (SOPs) នងឹផ្សតេស់ារៈព្បម្យជនដូ៍េជា ៖   

 

 សូមអបអរសាទ្រចាំម្ពាឹះអនកណ លឈ្ន ឹះរងាវ ន់ទាំង៤រូប 

 សាំែួរម្លេ ៣ (Quiz#3) * 

១. មកទ្ល់នឹងណេ ម្មសា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ម្ត្ើព្បរ័នធ FMIS ព្តូ្វបានដាក់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់រួចរាល់ម្ៅប៉ៅ នាម នរត្នាគារ

២. ម្ត្ើមន្រនត ៊ីនឹងមានអារមមែ៍ថា ព្បរ័នធ FMIS មានភារងាយព្សួលម្ព្បើព្បាស់ម្ៅរវាងណេទ្៊ីប៉ៅ នាម ន បនាទ ប់រ៊ីម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធជាព្បចាំ? 

* សមាគ ល ់

 អនកេូេរមួខដេម្ ល្ើយសាំណួ្រទាំងររីបានព្ត្មឹព្ត្េូ េាំននួររីរបូ (២) នងឹេេេួបាន លមជាំនយួទ្រូសរ័ទ (Power Banks) 

ខដេមានបេិផ្ទល កសញ្ហញ  ព្កសងួម្សដឋកេិច នងិហរិញ្ញេត្ថ ុ នងិ FMIS។ សព្មាប់ម្ឈាម េះអនកខដេឈន េះរងាវ នន់ងឹព្ត្េូ

ព្បកាសម្ៅម្េើព្រតឹ្តបិព្ត្រត័្ម៌ានម្េខម្ព្កាយ ។  

សមូម្ផ្សាើេម្មលើយរបសម់្លាកអនកឱ្យបានមុន នលៃទ្៊ី ៣១  ណេ កកេដា  ឆ្ន ាំ ២០១៦  

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

 ម្លាកអនកអាេេូេម្ៅម្មើេម្គហេាំររ័ ព្រមទាំងឯកសារម្ផ្សសង មៗ្េៀត្ ម្ដើមបមី្ ល្ ើយសាំណួ្រទាំងររីខាងម្េើម្នេះ ។ 

 សមាជកិព្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS (FMWG) មន្រនតនីននាយកោឋ នរត័្ម៌ានេិេា ននអគគម្េខាធកិារោឋ ន កសហេ នងិ ព្កសងួ-សាថ ប័ន រុាំមានសេិធេូិេរមួម្ ល្ើយសាំណួ្រ

យករងាវ នម់្នេះម្ ើយ ។ មន្រនតនីនអគគនាយកោឋ នពាករ់ន័ធគនលឹេះនានា រមិ្សសមន្រនតរីត្នាោររាជធាន ី-ម្ខត្ត  ព្ត្េូបានម្េើកេកឹេិត្តឱ្យេូេរមួកនងុការម្ ល្ើយសាំណួ្រម្នេះ ។  

 កាត្ប់នថយការេាំណាយម្រេម្េលា នងិ កាំហុស គ្ង 

 ធានាបាននេូេេធផ្សេព្បកបម្ោយសងគត្ភិារ 

 ោាំព្េដេក់មមេធិខីកេមអគណុ្ភារការងារ 

  ផ្សតេស់េិធអិាំណាេដេបុ់គគេតាមរយៈភារេាសល់ាស ់ នងិ គណ្ម្នយយភារ         

    ម្ៅកនងុការអនេុត្តការងារ 

 ផ្សតេន់េូសតងោ់របណ្តុ េះបណាត េដេបុ់គគេកិកនងុការម្រៀនសពូ្ត្រនីតី្ ិេធិសីតងោ់រ 

ម្ដើមបីយេដឹ់ងររីម្បៀបននការអនេុត្តការងារ។ 

អនកឈន េះរងាវ ន់ ថមជាំនួយេូរស័រា  (Power Banks)  សមូមកយករងាវ នម់្ៅនាយកោឋ នរ័ត្ម៌ានេិេា ននអគគម្េខាធិការោឋ នព្កសួងម្សដឋកិេច និង ហរិញ្ញេត្ថុ  
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