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ចេញផ្សាយលេខ ០០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឆ្ អឹងខ្នងនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈរបស់កម្ពុជា

“ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ក្នុងដំណាក់កាលទី៣នេះគឺការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ
ដែលទាមទារឱ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយបុរេសកម្ម
និងភាពជាម្ចា ស់ពីក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំងអស់។”

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា នសាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងFMIS

ត្រា តាមស្ត ង់ដារគណនេយ្យ និងប្លង់គណនេយ្យថ្មី, ទី ៤ ផ្តោតសំខាន់ល�ើ “គណនេយ្យភាពចំពោះសមិទ-្ធ
អង្គភាពថវិកា, ការកែសម្រួល និងតម្រង់ទិសនីតិ វិធី កម្ម”២០២០-២០២៥។
អនុវត្តថវិកា,ការគ្រប់គ្រងថវិកា,ការពង្រឹងគណ-

ខាងល�ើនេះគឺជាការល�ើកឡ�ើងរបស់ ឯកឧត្តម នេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ,ការពង្រឹងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង,និង

FMIS ជំហានទី១ ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណ�ើរការនៅ

អគ្គ នាយកដ្ឋា នថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ-

បណ្ឌិត ហ
៊ា នសាហ៊ប
ី ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ការពង្រឹង និងពង្រីកប្រព័ន្ធថ វិកាកម្ម វិធីពេញលេញ បាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធាឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋ-

ជាជំហានៗ នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងអង្គភាពទាំង រណៈ, អគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ និងរតនាគារ

មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសិក្ខាសាលា ថ្នា ក់ជាតិិ និងថ្នា
 ក់ក្រោ
 មជាតិ។
មួយ រ�ៀបចំឡ�ើងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី

រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដែលមានមុខងារសរុបចំនួន៦

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺមុខងារវិភាជន៍ថ វិកា, មុខងារស�ៀវភៅធំ, មុខងារ

២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្
ឋា គារសុខាភ
 ្នំពេញ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាចែកជា ៤ ដំណាក់កាលពី គណនីត្រូវសង,មុខងារគណនីត្រូវទារ, មុខងារទិញ

ដ�ើម្បីពិភាក្សាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងប្រមូលធាតុចល
ូ
ឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០២៥ ដែលក្នុងនោះដំណាក់- និងមុខងារគ្រប់់គ្រងសាច់ប្រាក់។
សម្រាប់កា រត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងFMIS កាលទី ១ ផ្តោតសំខាន់ល�ើ “ភាពជ�ឿទុកចិត្តនៃថវិកា”
ជំហានទី២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សិក្ខាសាលានេះមានការចូល

២០០៤-២០០៨, ដំណាក់កាលទី២ ផ្តោតល�ើ “គណ- រួមពីថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធ FMIS គឺជា នេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ២០០៩-២០១៦, ដំណាក់កាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ត្រីមកពីក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន២៦

ឧបករណ៍គន្លឹះមិនអាចខ្វះបាន ហ�ើយមានប្រយោជន៍ ទី ៣ ផ្តោតសំខាន់ល�ើ “ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹង ផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយមានអ្នកចូលរួមស
 រុបប្រមាណជាង
បំផុតសម្រាប់ដាក់់ឱ្យអនុវត្តមាតិកាថវិកាថ្មី, ការកត់- គោលនយោបាយ” ២០១៦-២០២០ និងដំណាក់កាល ១២០រូប។

ទំព័របន្ទាប់
សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនយ
ួ

៣៣.១លានអឺរដ
៉ូ ល់កម្ពុជា

សម្រាប់គាំទ្រកម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សកម្មភាពក្នុងសិក្ខាសាលា “កិច្ចពិភាក្សាស្វែ ងរកធាតុចល
ូ សម្រាប់ការត្រៀមពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន”

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០០៩

1

សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយ ៣៣.១ លានអឺរ៉ូ ដល់កម្ពុជាសម្រាប់គាទ្រ
ំ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ភាព និងតម្លា ភាពនៃការផ្ទេរថវិកាទៅថ្នា ក់ក្រោមជាតិ,

(៤)ការពង្រឹងតម្លា ភាពថវិកា, (៥)ការបង្កើនការអនុវត្ត
ថវិកាដោយផ្អែកល�ើសមិទក
្ធ ម្ម, (៦) ការពង្រឹងប្រសិទ-្ធ

ភាព និងមុខងារសវនកម្ម, (៧) ការពង្រឹងការប្រមូល
ចំណូល និង (៨)ការបង្កើនការគាំទ្រលទ្ធកម្មសាធារណៈតាមរយៈការសម្របសម្រួល, ការរ�ៀបចំការ-

អនុវត្ត, ការតាមដាន និងការត្រួតពិនិត្យដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ថតរូបអនុស្សាវរីយជាមួយដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍

(រូបភាពដោយស្ថា នទូតស៊ុយអែដ)

ដោយឡែកថវិកាប្រមាណ១២.១លានអឺរ៉ូ (សហ-

សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួង ភាពអឺរ៉ុប៩លានអឺរ៉ូ និង SIDA ៣.១លានអឺរ៉ូ) ទ�ៀតជា

ចំនួន ៣៣.១ លានអឺរ៉ូ ដ�ើម្បីគាំទ្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣

ថវិកាគាំទ្របន្ថែម (Complementary Support) ដែល

ក្នុងនោះដែរ ថវិកាចំនួន ២១លានអឺរ៉ូ គឺជាថវិកា អនុវត្តផ្ទាល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុប និងទីភ្នា ក់ងារសហ-

“ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ”សម្រាប់ គាំទ្រដោយផ្ទាល់ (Budget Support) ដ�ើម្បីអនុវត្ត ប្រតិ បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិស៊ុយអែដ (SIDA)ល�ើ
អនុ វ ត្ត រយៈពេល៤ឆ្នាំ (២០១៦-២០១៩) ក្រោមអធិបតី- កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ការកែលម្អគុណភាពស្ ថិតិជាតិ, ពង្រឹងការប្រមូលចំ-

ណូល, កែលម្អប្រសិទភា
្ធ ព និងតម្លា ភាពសវនកម្ម

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងរាជរដ្ឋា- និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដោយផ្តោតល�ើ៖ (១)ការកែលម្អ ឯករាជ្យ និងពង្រឹងតម្លា ភាពថវិកាដោយសហការជាភិបាលកម្ពុជា និងឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គ- គុណភាពស្ ថិតិជាតិ, (២) កែលម្អប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា

មួយក្រសួងផែនការ,អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ និងអង្គ-

រដ្ឋ ទូ ត សភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡ�ើងកាល គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, (៣) ការពង្រឹងស
 ុក្រឹត- ភាពពាក់ព័ន្ធ។

ដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សាអំំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈនៅទីក្រុង Jakata ប្រទេសឥណឌូ្ នេស៊ី
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថុបានអនុញ្ញាតឱ្យថ្នា ក់ដឹកនាំ និងម
 ន្រ្តីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ចំនួន២៧រូប ទៅចល
ូ រួមដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សា អំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ( Financial Managment Information System)ដែល

មានឈ្មោះថាប្រព័ន្ធ SPAN កាលពីថ្ងៃទី២ ៦ ដល់២ ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២ ០១៦ នៅ
រដ្ឋធានី Jakartaប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊។
ី

ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពកា
ី រអនុវត្តប្រព័ន្ធ SPANដល់គណៈប្រតិភូ

កម្ពុជាជំនាញការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារបស់ប្រព័ន្ធSPANបានធ្វើបទបង្ហាញ

អំពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ  SPAN ជាមួយនឹងការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈប្រតិភូកម្ពុជាថតរូបអនុស្សាវរីយជាមួយគណៈប្រតិភូប្រទេសឥណឌូ្ នេស៊ី

សាធារណៈនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ ក្នុងនេះដែរ នាយកដ្ឋា នបច្ចេកវិទ្យារតនាគារ ទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅ Payment Office (KPPN Jakarta) ដែលជាកន្លែងប្រើ-

និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា (Treasury Technology and Information System) ប្រាស់ប្រព័ន្ធ SPAN,កន្លែងប្រតិបត្តិការងាររបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង SPAN

នៃអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារឥណ្ឌូនេស៊ី បានធ្វើបទបង្ហាញផ្លា ស់បតូ្របទពិសោធន៍អំពី និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យមេ (Data Center)ដ�ើម្បីស្វែ ងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់

ទិដ្ឋភាពនៃដំណ�ើរការផ្នែកបច្ចេកទេសមុខងារ និងប្រតិបត្តិការក្នុងកំឡុង និងក្រោយ អំ ពី ដំ ណ�ើ រ ការទូទា ត់ , ការបង្កើ ត របាយការណ៍ និង ការរ�ៀបចំគ្រប់ គ្រងរបស់
ពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ SPAN។

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ SPAN។

ធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុម

ដំណ�ើរការ នៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អំពក
ី ម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រង់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ស្ ថិតក្នុងក្រប-

២០១៥ នៅទីតាំងចំនួន២២២ ផ្សេងៗគ្នា ដែលក្នុងនោះរម
ួ មានសាខាកា រិយា-

កត់ត្រាប្រតិបត្តការហិរញ្ញវត្ថុ។

ជាង៣,៦០០នាក់ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ អស់ របស់អង្គភាព

ក្នុងដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សានោះឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខា-

ក្នុងដំណ�ើរទស្សនកិច្ចល�ើកនេះ គណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានសិក្សាស្វែ ងយល់ពី

ប្រតិភូកម្ពុជាបានចែករំលែកបទរំលែកពិសោធន៍ ដល់គណៈប្រតិភូឥណ្ឌូនេស៊ី របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីិ ហ�ើយស
 ំខាន់បំផុតគឺការអនុវត្តប្រព័ន្ធ SPAN នៅឆ្នាំ
ខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋ

កិច្ចនិង ហ
 ិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISសម្រាប់

ល័យរតនាគារជាតិ និងការិយាល័យរ តនាគារខេត្ត ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់សរុប

ជាមួយគ្នានេះដែរថ្នា ក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះទៅធ្វើ ចំណាយ(Spending Units) ចំនួន២៤ ,០០០ ទូទាង
ំ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០០៩

2

ការចុះបណ្តុះបណ្
តា លមន្រ្ តី និងថែទាំ
សម្ភារៈបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS

ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការក្នុងការពង្រឹងការប្រើប្រាស់

វគ្គ បណ្តុះបណ្
តា លជូនមន្ត្ រីរតនាគារ
រាជធានី-ខេត្ត ទាង
ំ ២៥ ជុំទី៣

ប្រព័ន្ធ FMIS របស់មន្រ្តីនៅតាមរតនាគាររាជធានី-

ខេត្ត ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់

មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា គឺជាមុខងារមួយសម្រាប់

នាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា បានចុះទៅបណ្តុះបណ្
តាល

ធ្វើការបញ្ចូលថវិកា ដែលអនុម័តដោយសភាជាតិរច
ួ

មន្រ្តីនៅតាមរតនាគារទាំង ២៥ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់

រាល់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ នៅពេលអនុវត្តថវិកាអ្នក

ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។

វគ្គប ណតុះ
្ បណ្
តាលពង្រឹងសមត្ថភាពនេះបានរួម

បញ្ចូលចំណេះដឹងល�ើការប្រើប្រាស់មុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ,

សកម្មភាពមន្ត្រីរតនាគារកំពុងឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ FMIS

ប្រើប្រាស់នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើការបន្ថែមឥណទាន

មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ចំនួន៧៥នាក់ ថវិកា, និយ័តថវិកា, ផ្ទេរថវិកា និងកែតម្រូវថវិកាជា-

រប�ៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Help Desk,ការជួយដោះស្រាយ នឹងអាចក្លា យជាគ្រូបង្គោលដែលមានទំនុកចិត្ត និង ដ�ើម។
បញ្ហាពីចម្ងា យ (Remote Assistance) និងការត្រួត- មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងល�ើ

មុខងារនេះទាមទារឱ្យមានអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលចំនួន

ពិនិត្យ និងថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ,ម៉ា ស៊ីនថតចម្លង,ម៉ា - ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS,ប្លង់គណនី និងក
 ិច្ចបញ្ជិកា ៤ផ្នែកធំៗគឺ៖

ស៊ីនScan និងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទ�ៀត គណនីក
 ្នុងប្រព័ន្ធ ទៅដល់មន្រ្តីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS -អ្នកបញ្ចូលប្រតិបត្តិការ (Transaction entry)
ដទៃទ�ៀតក្នុងរតនាគាររបស់ខ្លួន បន្ទា ប់ពីទទួលការ- -អ្នកអនុម័ត ឬអ្នកបញ្ជាក់ (Approver)

របស់ប្រព
 ័ន្ធ FMIS។

ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារបានជួយដោះស្រាយបញ្ហា- បណ្តុះបណ្
តាលពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងFMIS -អ្នកបញ្ជូ នប្រតិបត្តិការថវិកា (Posting Officer)

ប្រឈមនានា ដែលមន្រ្តីបានជួបប្រទះក្នុងការចុះប្រតិ- នៃនាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា ន
 ិងក្រុមការងារអគ្គនា- -អ្នកត្រួតពិនិត្យ ឬទាញយករបាយការណ៍ (Query

បត្តិការគណនេយ្យក្នុងប្រព័ន្ធល�ើមុខងារទាំង៥ និងបាន យកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ។
ត្រួតពិនិត្យជួសជុលសម្ភារផ្សេងៗ ដែលគាំទ្រការប្រើ-
ប្រាស់ប្រព័ន្ធផងដែរ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្
ដាលជុំទីបីនេះ មានរយៈពេលសរុប

report)។

មុខងារទាំង ៦ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS សុទតែ
្ធ មានតួ-

៤សប្តា ហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី០២ នាទីសំខាន់ ហ�ើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញ
ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទៅមកទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងមានកម្រិត

ធ្វើឡ�ើងក្រោមកិច្ចសហការយ៉ាងប្រស�ើររវាងនាយក- ស្តង់ដារ។ មុខងារវិភាជន៍ថ វិកាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ននិងអគ្គនា- មុខងារពីរសំខាន់ៗ៖
យកដ្ឋា នរតនាគារជាតិផ្ដោតសំខាន់ល�ើម
 ុខងារនៃ

ទី១.មុខងារទិញ គឺពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណ�ើរការស្ន ើសុំ

នៃប្លង់គណនេយ្យនិងលេខនាដែលរតនាគារត្រូវ

ទី២.មុខងារគណនីត្រូវសងពាក់ព័ន្ធនៅពេលបញ្ជូ ន

ប្រព័ន្ធFMISនិងច
 ំណេះដឹងបន្ថែមល�ើមាតិកាគណនី
ប្រើប្រាស់។

មន្ត្រីមកពីរ តនាគារបានអះអាងថាពួកគាត់បាន

ធានាចំណាយថវិកា

អាណត្តិដ�ើម្បីទូទាត់ចំណាយ។

មុខងារវិភាជន៍ថ វិកាអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាញយក

ទទួលនូវចំណេះដឹងបន្ថែមកាន់តែច្រើនប
 ន្ថែមពីល�ើ របាយការណ៍បាន ២ប្រភេទ រួមមាន៖

ចំណេះដឹងដែលពួកគាត់មា
 នស្រាប់ក្រោយឆ្លងកា
 ត់ -របាយការណ៍តាមតម្រូវការ អាចផ្តល់នវូ របាយការណ៍

ការបណដុះ
្ បណ្
ដាលចំនួនពីរល�ើករ ច
ួ មក។

ពីរប្រភេទគឺ របាយការណ៍ស្ថា នភាពថវិកាថ្នា ក់ជាតិ និង

ជាក់ស្តែ ងក្រោយពីប
 ញ្ច ប់វគ្គបណ្តុះបណ្
តាលល�ើ របាយការណ៍ស្ថា នភាពថវិកាថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា លោក ប្រាក់ ស៊ីវុត្ថា មន្រ្តីី -របាយកាណ៍ស្តង់ដារ អាចផ្តល់នូវរបាយការណ៍ពីរគឺ

រតនាគារខេត្តស�ៀមរាបបានបង្ហាញពីទ
 ំនុកចិត្តល�ើ ស្ថា នភាពថវិកា (Budget status) និងរបាយការណ៍

ការប្រើប្រាស់ក៏ដច
ូ ជាបន្តផ្ទេរចំណេះដឹងដែលគាត់ ទិនានុប្បវត្តិលម្អិត (Ledger detail) ដែលរបាយការណ៍

ទទួលបានទៅមន្ត្រីដទៃក្នុងរតនាគារខេត្តស�ៀមរាបដែរ៖ “ខ្ញុំយល់ថាវ គ្គបណ្តុះបណ្
តាលនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ ទាំងពីរនេះបង្ហាញពីថ វិកាដែលបានបញ្ចូល,ថវិកាធានា
ច្រើនដល់សិក្ខាកាមដែលចូលរួមដោយពួកគាត់អា
 ចយកចំណេះដឹងពេលនេះទៅធ�ៀបនឹងការអនុវត្តក្នុង ចំណាយបឋម,ថវិកាធានាចំណាយ,ថវិកាចំណាយ
ប្រព័ន្ធជាក់ស្តែ ង ហ�ើយពួកគាត់អា
 ចបង្រៀនបន្តដល់អ
 ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទ�ៀត និងដល់អ្នកដែលមិនទាន់ និងថវិកាដែលនៅសល់។
ចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។”

ម�ើលសកម្មភាពក្នុងវគ្គបណដុះ
្ បណ្
ដាល៖ https://youtu.be/oIJoZ2tg9kI

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០០៩
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ផ្សេងៗអំពីប្រព័ន្ធ FMIS
សារគាំទ្រប្រព័ន្ធ FMIS ពីអគ្គ នាយក នៃអគ្គ នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រា វុធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ បានថ្លែងសារជូនដល់

គ្រប់រ តនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូច្នេះថា៖
“សូមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ អស់ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

FMIS ចាប់ពីដំបូងរហូតដល់ចេញសែក ពោលគឺត្រូវអនុវត្ត

តាមប្រព័ន្ធទាង
ំ អស់។ ខ្ញុំនឹងឱ
 ្យខាងមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យម�ើលថា
ត�ើរាជធានី-ខេត្តណាមិនទាន់អ
 នុវត្តពេញលេញនៅឡ�ើយ។
អ្នកមិនអ
 នុវត្ត ឬអនុវត្តមិនពេញលេញ នឹងទទួលខុសត្រូវ
ហ�ើយអាចនឹងពិន័យថែមទ�ៀតផង។”

ឯកឧត្តមក៏បានមានប្រសាសន៍ជំរុញទៅកាន់គ្រប់រតនាគារថា ការធ្វើច្បាប់បិទបញ្ជីទូទាត់ថ វិកាឆ្នាំ២០១៦នេះ

នឹងធ្វើឡ�ើងដោយប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ផងដែរ។

ការបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់នៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត

ការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាម
ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (EFT)
EFT (Electronic Fund Transfer)ជាមុខងារ

នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ទូទាត់
សាច់ប្រាក់់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។

EFT ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ អគ្គនាយកដ្ឋា ន

រតនាគាជាតិក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ដោយមិន

បាច់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬក្រសួង-ស្ថា ប័នដែលត្រូវប�ើក
ប្រាក់ពិបាកមកយកប្រាក់ ឬយកមូលប្បទានបត្រ
នៅអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ ឬនៅតាមរតនាគារខេត្តឡ�ើយ។ អគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិនឹង

ផ្ទេរទឹកប្រាក់ដែលទូទាត់ជូន ពីចេញគណនីរបស់

អគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ ទៅកាន់គណនីរបស់
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬក្រសួង-ស្ថា ប័នដោយផ្ទាល់តែម្ដង។

មន្ត្រីជំនាញគ្រប់គ្រង EFTបានបញ្ជាក់ថាមុខ-

ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់ ងារមួយនេះមានលទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការកាត់បន្ថយ

នាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា បន្តធ្វើការចុះដំឡ�ើងបន្ថែមសម្ភារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់មន្ត្រីប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់គ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដោយក្នុងមួយខេត្តមានមន្ត្រីបន្ថែមចំនួន២រូប។

ការបន្ថែមនេះគឺធ្វើឡ�ើងក្នុងគោលដៅជួយសម្រួល និងធានាដល់ការបញ្ចូលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទៅក្នុង

ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យទាន់ពេលវេលា និងមា
 នប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនានា
ដែលមានជាមធ្យមប្រហែលពី២៥០ ទៅ៣០០ ប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ។

ដំណឹងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងអ្នកប្រើប្រាស់

ការចំណាយពេលវេលា និងបន្ទុកការងារដែលមិន
ផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមមួយចំនួន របស់មន្ត្រីនៃអគ្គនាយក-

ដ្ឋា នរតនាគារជាតិ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង
អាចធានាប្រសិទភា
្ធ ពការងារ ព្រមទាំងស
 ុវត្ថិភាព

បានកាន់តែខ្ពស់។

បច្ចុ ប្បន្ននេះ EFTត្រូវបានរ�ៀបចំរួចជាស្រេច

ហ�ើយកំពុងរង់ចាំការចុះអនុស្សរណយោគយល់
រវាងថ្នា ក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួង ជាមួយធនាគារជាតិ

ដ�ើម្បីជួយសម្រួល និងពន្លឿនដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ Posting ក្រុមការងារ និងធនាគារពាណិជ្ជជាដៃគូ ឱ្យប្រើប្រាស់មុខងារ

គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្រេចឱ្យមានការផ្លា ស់បតូ្រពីការធ្វើ Posting ម្តងមួយៗ (Manual Posting)
ទៅកាន់កា
 រធ្វើ Posting តាមកាលវិភាគដោយស្វ័យប្រវត្តជាកញ្ច ប់ វិញ (Batch Processing) ចំពោះមុខងារ
និងប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោម៖

មួយនេះជាផ្លូវការ។

សន្ធានកម្មប្រព័ន្ធ ACYCUDA

មុខងារស�ៀវភៅធំ (GL)៖ រាល់ការធ្វើ Postingចេញពីប្រព័ន្ធរង (Sub-system) ទាំងអស់និងទ
 ិនានុប្បវត្តិ
Online

មុខងារគណនីត្រូវសង (AP)៖ ចំពោះប្រតិបត្តិការផ្នែកទូទាត់ចំណាយដែលបានអនុម័តរួចរាល់	

មុខងារគណនីត្រូវទារ (AR)៖ គ្រប់ប្រតិបត្តិការចំណូលដែលបានបញ្ជាក់ ឬអនុម័តរួចរាល់ក្នុងប្រព័ន្ធ។

សូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើ Posting ដោយស្វ័យប្រវត្តល�ើមុខងារ និងប្រតិបត្តិការខាងល�ើនេះ នឹងធ្វើឡ�ើង

ចំនួន ៣ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ !!!

ការចុះបញ្រ្
ជា បការយល់ដឹងដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន
ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ នឹងត្រូវធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ។ ក្នុងគោលបំណង

បញ្ជ្រា បការយល់ដឹងអំពីមុខងារសំខាន់ៗ,វិសាលភាពរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងភាពចាំបាច់នៃការប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងគ្រោងនឹងច
 ុះផ្សព្វផ្សាយជូនក្រសួង-ស្ថា ប័នមួយចំនួន នៅពេលខាងមុខ
នេះ។ ព្រមជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារនឹងប្រមូលធាតុចល
ូ នានាពីក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដ�ើម្បីយកមកគាំទ្រ

ការរ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ អនុវត្តគម្រោងនៅដំណាក់កាលបន្តបន្ទា ប់ទ�ៀត។
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០០៩

ដ�ើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីគម្រោង FMIS
សូមចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់គម្រោង
តាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

FMIS Cambodia
www.facebook.com/fmis.khmer
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កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាសំខាន់ៗរវាងអគ្គ នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិជាមួយ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
ដ�ើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយល�ើបញ្
ហា ប្រឈមនានាក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISរបស់នាយកដ្ឋា ន

ព័ត៌មានវិទ្យា បានជួបប្រជុំជាច្រើនល�ើកជាមួយមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី៣នៃ ឆ្នាំ

២០១៦ ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ
FMIS ឱ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់ របស់ម
 ន្ត្រី
ប្រើប្រាស់ ក៏ដច
ូ ជាធានាស្ដ ង់ដាររម
ួ មួយ៖

សកម្មភាពប្រជុំពិភាក្សារបស់ថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិជាមួយ
នាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអំពីប្រព័ន្ធ FMIS

ល.រ

កាលបរិច្ទ
ឆេ

១

៧ មិថុនា

២

១៥ មិថុនា

៣

- បង្កើតរបាយការណ៍បញ្ជី វិភាគ

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា

- ការទាញយករបាយការណ៍បញ្ជី វិភាគពីប្រព័ន្ធ ដែលឈានដល់ការឈប់បោះពុម្ពជាក្រដាស

- ការបង្កើតឱ្យមានក្រុមការងារដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាទាក់ទងនឹងការទាញយករបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធ

- រ�ៀបចំឯកសារតម្រូវការព័ត៌មាននៅល�ើរបាយការណ៍បញ្ជី វិភាគ

៣០ មិថុនា

- ពិភាក្សាល�ើលទ្ធភាពចុះអនុស្សរណយោគយល់ល�ើសន្ធា នកម្មទិន្នន័យរបាយការណ៍ធនាគារជាតិ និងម
 ុខងារ EFT
- ចាប់ផ្តើមរ�ៀបចំមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យថ្មីសម្រាប់ដាក់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៧

- ប្រើប្រាស់សាកល្បងល�ើរបាយការណ៍បឋមនៃបញ្ជី វិភាគ

៤

៧-៨ កក្កដា

- រ�ៀបចំគោលការណ៍ស្ន ើឱ្យដាក់អនុវត្តជាផ្លូវការសម្រាប់ការទូទាត់តាម EFTបន្ទា ប់ពីសាកល្បងចុងក្រោយ

- ពិនិត្យលទ្ធភាពកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាស

- ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងផ្នែកចំណូល ចំណាយ និងសាច់ប្រាក់

៥

១៩ កក្កដា

៦

០៨ កញ្ញា

- ស្វែ ងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (supplier) នៅក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មជូនគ្រឹះស្ថា នសាធារណៈ
- ដោះស្រាយបណ្តោះអាសន្នពីបញ្ហាមុខងារគណនីត្រូវទារ

- ស្វែ ងរកដំណោះស្រាយក្នុងប្រព័ន្ធដ�ើម្បីអាចរ�ៀបចំច្បាប់ថ វិកាដោយយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ FMIS។

លទ្ធ ផលការអង្កេតក្រោយការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី១
ក្រោយពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី ១ នៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ តាំងពីដ�ើមឆ្នាំ២០១៦មក ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូ្របានធ្វើការអង្កេតក្រោយការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដ�ើម្បីស្វែ ងយល់បន្ថែមពីកម្រិត

នៃការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងស្វែ ងយល់នូវតម្រូវការចាំបាច់បន្ថែមរបស់មន្រ្តីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។ ការអង្កេតនេះត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយប្រើប្រាស់
វិធីសាស្រ្ត បំពេញចម្លើយតាមរយៈ Online ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងែទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ និងមានការចូលរួមឆ្លើយសំណួរពីមន្ត្រីចំនួន ១២៦រូប
មកពីបណ្
តាអគ្គនាយកដ្ឋា នគន្លឹះមួយចំនួន និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ចំណះុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

ិ ្ជមានរបស់មន្ត្រីប្រើប្រាស់ល�ើការយល់ដង
ឹ ,ប្រើប្រាស់ និងគាំទ្រ
មតិ វជ

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និងនៅនាយកដ្ឋា នមួយ

ចំនួនបានបញ្ជាក់ថា បន្ទា ប់ពីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមួយរយៈមកមន្ត្រីអាចយល់ដឹងច្រើន

បញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរ

លទ្ធផលការអង្កេតក៏បានបង្ហាញផងដែរថា មន្រ្តីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបានជួប

បញ្ហាប្រឈមនិងមានសំណូមពរមួយចំនួនដូចជា៖

ួ ឆ្នាំ
ទាក់ទងនឹងការចុះប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទៅក្នុងប្រព័ន្ធ, អាចដឹងបានភ្លា មៗនូវកំហុសឆ្គង -រតនាគារមានការផ្លា ស់បតូ្រសារាចរ,អនុក្រឹត្យ និងប្រកាសជាញឹកញាប់ពីមយ

ដែលក�ើតឡ�ើងទាក់ទងនឹងការចំណាយល�ើសឥណទាន, ការចំណាយខុសកម្ម វិធី និង ទៅមួយឆ្នាំ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យមានឧបសគ្គក្នុងការចុះប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធ
ងាយស្រួលក្នុងការតាមដានការចំណាយរបស់មន្ទីរ ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងការចំណាយតាមកម្ម វិធី និងមិនមែនកម្ម វិធីផងដែរ។

ល�ើសពីនេះអ្នកប្រើ់ប្រាស់ប្រព័ន្ធក៏អាចធ្វើការស្វែ ងរកព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យពា
 ក់ព័ន្ធ

-សមត្ថភាពមន្ត្រីនៅមានកម្រិតហ�ើយប្រព័ន្ធនៅមានភាពស្មុគស្មា ញខ្លះ

-សំណូមពរឱ្យក្រុមការងារបន្តជួយបំប៉នបន្ថែម និងដោះស្រាយបង្ហាញផ្សេងៗ
ដែលបានក�ើតឡ�ើង ដ�ើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឱ្យកាន់តែល្អប្រស�ើរ

តាលគ្រូបង្គោលឱ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញប្រចាំកន្លែងដ�ើម្បី
នានាដែលបានបញ្ចូល ឬមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធបានយ៉ាងងាយស្រួល និងអាចបញ្ចេញ -ស្ន ើបណ្តុះបណ្
ជារបាយការណ៍ដែលមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា។
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០០៩

ងាយស្រួលសួរនៅពេលមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។

(តទៅទំព័រក្រោយទ�ៀត)
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លទ្ធ ផលនៃការអង្កេតក្រោយការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
ខ្ញុំទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់
ដ�ើម្បីជយ
ួ ខ្ញុំក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ខ្ញុំយល់អំពីប្រព័ន្ធ និងមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS
8.90%

យល់ស្រប

15.30%

យល់ស្រប

ធម្មតា

ធម្មតា

មិនយល់ស្រប
36.30%

54.90%

មិនយល់ស្រប
33.10%

51.60%

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់
សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០០៨
លោក សៅ សារ៉ា វុធ មន្រ្ តីរតនាគារខេត្តព្រៃវែង
សំណួរ និងចម្លើយសម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រលេខ០០៨ ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ គឺ៖

សំណួរទី១៖ មកទល់នឹងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ត�ើប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រច
ួ រាល់នៅរតនាគារចំនន
ួ ប៉ុន្មា ន?

ចម្លើយទី១៖ មកទល់នឹងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រច
ួ រាល់នៅគ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥

សំណួរទី២៖ ត�ើមន្រ្តីនឹងមានអារម្មណ៍ថាប្រព័ន្ធ FMIS មានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់នៅរវាងខែទីប៉ុន្មា នបន្ទា ប់ពីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាប្រចាំ?
ចម្លើយទី២៖ មន្រ្តីនឹងមានអារម្មណ៍ថាប្រព័ន្ធ FMIS មានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ នៅរវាងខែទី៣ បន្ទា ប់ពីប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ។

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ ថ្មជំនួយទូរស័ព្ទ (Power Banks) សូមម
 កយករង្វាន់នៅនាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងពេលម៉ោ ងធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងសូមទំនាក់ទំនងមក លោក លី សុវឌ្ឍមុនី មន្រ្តីទទួលបន្ទុកតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០៧០ ៧៥២ ០៥៨។

សំណួរសម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០០៩
សំណួរទី១៖ ត�ើវគ្គបណតុះ
្ បណ្
តាលដល់មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តជុំទី៣ ផ្តោតសំខាន់ល�ើអ្វី?
សំណួរទី២៖ សូមរ�ៀបរាប់ពីមុខងារវិភាជន៍ថ វិកា និងសារៈប្រយោជន៍ដែលមុខងារអាចផ្តល់ឱ្យអ្នក?

ចំពោះអ្នកចូលរួមដែលឆ្លើយសំណួរទា
 ង
ំ ពីរបានត្រឹមត្រូវចំនន
ួ ពីររូប នឹងទទួលបានថ្មជំនយ
ួ ទូរស័ព្ទ (Power Banks)
ដែលមានបិទផ្លា កសញ្ញាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ និង FMIS។

សូមផ្ញើចម្លើយរបស់លោកអ្នកមក អ៊ីមែល៖ chheang_you@mef.gov.kh/ chheang_you@yahoo.com
ឱ្យបានមុន ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

ចំពោះឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវ ប្រកាសនៅល�ើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។
លោកអ្នកអាចអានព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០០៩លម្អិត ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រគម្រោង FMIS
ដ�ើម្បីអានឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទ�ៀតដ�ើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងពីរខា
 ងល�ើ។

*សម្គាល់៖ ចំពោះសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG), មន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ 		
	ពុំមានសិទ្ធិចូលរួមឆ្លើយសំណួរយករង្វាន់នេះឡ�ើយ។ មន្រ្តីនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធគន្លឹះនានា ពិសេសមន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត
ត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរយករង្វាន់។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងៗ សូមចូលទៅកាន់់គេហទំព័រ fmis.mef.gov.kh
ឬទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូ្រ

លោក ឈាង យូ អនុប្រធាននាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា និងជាសហប្រធានដឹកនាំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូ្រ
ទូរស័ព្ទ៖ 016 848 545 @អ៊ីមែល៖ chheang_you@mef.gov.kh / chheang_you@yahoo.com
លោក លី សុវឌ្ឍមុនី មន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា និងជាសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូ្រ
ទូរស័ព្ទ៖ 070 752 058 @អ៊ីមែល៖ lysovatmuny@yahoo.com/lysovatmuny@gmail.com

ប�ើសិនជាអ្នកមានជាមតិ ឬសំណូមពរនានា
សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ តាមរយៈលេខទូរស័ពខា
្ទ ងល�ើ។
ជួបគ្នា ម្តងទ�ៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ !

