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-ពប្័ន្ធ  FMIS ជាឆ្រឹងខ្នងកម្មវិធីកកទពមង់ការ 
  ព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ..................១
-សហភា្អ៊ីរ៉៊បផ្េ់ជំនយួ៣៣.១លានអ៊រឺ៉សូពមាប់
 គំាពទកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រង ហតិរញ្ញវត្ថុ .......២
-ដំលណើរទស្សនកតិច្ចសតិកសាអំ្ីពប្័ន្ធ SPANរបស់    
 ពបលទសឥណ្ឌូ លនស៊ី.................................២
-ការច៊ះបណ្ថុ ះបណ្្េមនន្ី នតិងកែទាសំមាភា រៈ       
 បលច្ចក លទសពប្័ន្ធ FMIS.........................៣
-វ្រ្គបណ្ថុ ះបណ្្េជនូមនន្ីរតនាគាររាជធា    ន ី
 លខត្ទាងំ២៥ ជ៊ំទី៣...............................៣
-ម៊ខងារវិភាជន៍ែវិការបស់ពប្័ន្ធ FMIS .......៣
-លផ្សងៗអំ្ីពប្័ន្ធ FMIS .......................៤
-កតិច្ចពបជ៊ំ្តិភាកសាជាមយួរតនាគារជាតតិ...........៥
-េទ្ធផេអលងកេតលពកាយលពបើពរាស់ FMIS........៥
-ទំ្័រលឆលើយសំណួរយករងាវា ន.់.......................៦

ប្រព័ន្ធ FMIS 
គឺជាឆ្អឹងខ្នងកម្មវិធីកំណែទបមង់ 

ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឆ្អឹងខ្នងននកម្មវិធីណកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈរ្រស់កម្ថុជា

បពអឹត្ិ្របតព័ត៌មានគមបមាង FMIS 

លចញផសាយលេខ ០០៩ កខត៊លា ឆ្្ន ំ២០១៦
មាតិកា

“ពប្័ន្ធ FMIS ្រជឺាឆ្រឹងខ្នងននកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ក្នថុងដំណ្ក់កាេទី៣លនះ្រកឺារផសារភាជា ប់ែវិកាលៅនរឹងលគាេនលោរាយ

កដេទាមទារឱ្យមានការចូេរមួពបកបលោយប៊លរសកម្ម 
នតិងភា្ជាមា្ច ស់្ីពកសួង-ស្ាប័នទាងំអស់។”

  ខាងលេើលនះ្រជឺាការលេើកល�ើងរបស់ ឯកឧត្ម 
បណ្តិត  ហ៊ា ន                   សាហ៊្ីរ ជាតំ ណ្ងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ 
ឯកឧត្ម បណ្តិត អនូ ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន លទសរដ្ឋមនន្ី រដ្ឋ -
មនន្ីពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ ក្នថុងសតិកាខា សាលា
មួយ លរៀបចំល�ើងរយៈល្េល្ញមយួនែងៃ ្រ ឺលៅនែងៃទី 
២៦ កខឧសភា ឆ្្ន ំ២០១៦ លៅសណ្្ឋ គារ ស៊ខា ភ្នំល្ញ  
លដើម្ី្តិភាកសាជាមយួអ្នកពាក់្័ន្ធ នតិងពបមេូធាត៊ចេូ 
សពមាប់ការលពតៀម្ពងីកោក់ឱ្យអន៊វត្្រលពមាង FMIS 
ជំហានទី២ លៅតាមពកសងួ-ស្ាប័ន។

 ឯកឧត្មមានពបសាសន៍ថាពប្័ន្ធ  FMIS ្រជឺា 
ឧបករណ៍្រនលរឹះមតិនអាចខវាះរាន  លហើយមានពបលោជន៍  
បំផ៊តសពមាប់ោក់់ឱ្យអន៊វត្មាតតិកាែវិកាែ្មី, ការកត់-

 ពតាតាមស្ង់ោរ្រណលនយ្យ នតិងបលង់្រណលនយ្យែ្មី, 
អង្គភា្ែវិកា, ការកកសពមរួេ នតិងតពមង់ទតិសនីតតិវិធី
អន៊វត្ែវិកា,ការព្រប់ព្រងែវិកា,ការ្ពងរឹង្រណ-
លនយ្យ  ភា្ ហតិរញ្ញវត្ថុ,ការ្ពងរឹងសវនកម្មនផទៃក្នថុង,នតិង
ការ្ពងរឹង នតិង្ពងីកពប្័ន្ធែវិកាកម្មវិធីល្ញលេញ 
ជាជំហានៗ លៅតាមពកសងួ-ស្ាប័ន នតិងអង្គ ភា្ទាងំ 
ថា្ន ក់ជាតតិតិ នតិង ថា្ន ក់ លពកាមជាតតិ។

កម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
របស់រាជរោ្ឋ ភតិរាេកម្ពថុជាកចកជា  ៤ ដំណ្ក់កាេ្ី 
ឆ្្ន ំ  ២០០៤ ដេ់ឆ្្ន ំ ២០២៥ កដេក្នថុងលនាះ ដំណ្ក-់ 
កាេទី ១ ល្្តសំខាន់លេើ “ភា្លជឿ ទ៊កចតិត្ នន ែវិកា” 
២០០៤-២០០៨, ដំណ្ក់កាេទី២ ល្្ត លេើ “្រណ- 
លនយ្យភា្ហតិរញ្ញវត្ថុ” ២០០៩-២០១៦, ដំណ្ក់កាេ 
ទី  ៣ ល្្តសំខាន់លេើ “ការផសារភាជា ប់ែវិកាលៅនរឹង 
លគាេនលោរាយ” ២០១៦-២០២០ នតិងដំណ្ក់កាេ

 ទី   ៤    ល្្តសំខាន់លេើ       “្រណលនយ្យភា្ចំលពាះសមតិទ្ធ-
កម្ម”២០២០-២០២៥។

FMIS ជំហានទី១ ពតឌូវរានោក់ឱ្យដំលណើរការលៅ 
អ្រ្គនា យក  ោ្ឋ នែវិកា, អ្រ្គនាយកោ្ឋ នហតិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ-
រាេថា្ន ក់លពកាមជាតតិ, អ្រ្គនាយកោ្ឋ នេទ្ធកម្ម សាធា-
រណៈ, អ្រ្គនាយកោ្ឋ នរតនាគារជាតតិ នតិងរតនាគារ 
រាជធានី-លខត្ទាងំ២៥ កដេមានម៊ខងារសរ៊បចំននួ៦    
្រមឺ៊ខងារវិភាជន៍ែវិកា, ម៊ខងារលសៀវលៅធំ, ម៊ខងារ 
្រណនី ពតឌូវសង,ម៊ខ  ងារ ្រណនីពតឌូវទារ, ម៊ខងារទតិញ 
នតិងម៊ខងារព្រប់់ ព្រង សាច់ពរាក់។

្ររួបញ្ជា ក់ផងកដរថា សតិកាខា សាលាលនះមានការចេូ
រមួ្ីថា្ន ក់ដរឹកនំា នតិងមនន្ីនន ពកសងួ លសដ្ឋកតិច្ច នតិង 
ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងមនន្ីមក្ីពកសងួ-ស្ាប័ន ចំននួ២៦ 
លផ្សងលទៀត លហើយមានអ្នកចេូ រមួ សរ៊ប ពប មាណ ជាង  
១២០របូ។

-

-

សហភា្អឺរ៉៊បផ្េ់ជំនយួ 

៣៣.១លានអរឺ៉ដូេ់កម្ពថុជា

សពមាប់គំាពទកម្មវិធីកកទពមង់

ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ្រន្ទា ្រ់

ឯកឧត្មបណ្តិត ហ៊ា ន                   សាហ៊ី្រ រដ្ឋលេខាធតិការ ពកសួង លសដ្ឋ កតិច្ច នតិង  ហតិរញ្ញវត្ថុ
នតិងជាពបធានពកថុមការងារព្រប់ព្រង្រលពមាង  FMIS

សកម្មភា្ក្នថុងសតិកាខា សាលា “កតិច្ច្តិភាកសាកសវាងរកធាត៊ចេូ សពមាប់ការលពតៀម្ពងីកការោក់ឱ្យលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ លៅតាមពកសងួ-ស្ាប័ន”
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សហភា្អឺរ៉៊បរានផ្េ់ហតិរញ្ញប្ទានឥតសំណង
ចំនួន ៣៣.១ លានអរឺ៉ ូលដើម្ីគំាពទកម្មវិធីកកទពមង់
ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ដំណ្ក់កាេទី ៣ 
“ការផសារភាជា ប់ែវិកាលៅនរឹងលគាេនលោរាយ”សពមាប់
អន៊វត្រយៈល្េ៤ឆ្្ន ំ (២០១៦-២០១៩) លពកាម អធតិបតី  - 
ភា្  ឯកឧត្មបណ្តិត   អនូ  ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន   លទសរដ្ឋមនន្ី 
រដ្ឋមនន្ីពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ តំណ្ងរាជរោ្ឋ   
ភតិរាេកម្ពថុជា នតិងឯកឧត្ម George Edgar ឯកអ្រ្គ-
រដ្ឋទូតសភា្អរឺ៉៊បពបចំាកម្ពថុជា កដេរានលធវាើល�ើងកាេ 

ឯកឧត្មបណ្តិត អនូ ្័ន្ធម៊នីរ័ត្ន ែតរបូអន៊សសាវរយីជាមយួនដ្រូរអភតិវឌ្ឍន៍

សហភាពអឺរ៉៊្រផ្ល់ជំនួយ ៣៣.១ លានអឺរ៉ូ ដល់កម្ថុជាសបមា្រ់គាបំទកម្មវិធីណកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈ

្ីនែងៃទី២៣ កខមតិែ៊នា ឆ្្ន ំ២០១៦ លៅទីស្ីការពកសងួ 
លសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ។

ក្នថុងលនាះកដរ ែវិកាចំនួន ២១លានអឺរ៉ ូ្រជឺា ែវិកា 
គំាពទលោយ ទ្ៃ េ់  (Budget Support) លដើម្ីអន៊វត្ 
កម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ     
លពកាមការដរឹកនំារបស់ពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ
នតិងពកសងួ-ស្ាប័ន លោយល្្តលេើ៖ (១)ការកក េម្ 
្រ៊ណ ភា្ស្តិតតិជាតតិ, (២) កកេម្ពប្័ន្ធ្័ត៌មានវិទយា 
ព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, (៣) ការ្ពងរឹង ស៊ពករឹត-

ឯកឧត្ម បណ្តិត អនូ ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន លទសរដ្ឋមនន្ី  រដ្ឋមនន្ីពកសួង លសដ្ឋកតិច្ច  នតិង 
ហតិរញ្ញវត្ថុ  រាន អន៊ញ្្ញ តឱ្យ ថា្ន ក់ដរឹកនំា នតិង មនន្ី របស់ពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ 
ចំនួន២៧របូ  លៅ ចេូរមួ ដំលណើរ ទស្សន កតិច្ចសតិកសា   អំ្ី ពប្័ន្ធ ្ ័ត៌មានវិទយា ព្រប់ព្រង     
ហតិរញ្ញ វត្ថុ សាធារណៈ (Financial Managment Information System)កដេ 
មាន ល ្្ម ះថា ពប្័ន្ធ SPAN កាេ្ី នែងៃទី២៦ ដេ់២៨ កខកកកេោ ឆ្្ន ំ២០១៦ លៅ 
រដ្ឋធានី Jakarta ពបលទស ឥណ្ឌូ លនស៊។ី 

ក្នថុង ការកចករកំេក បទ្តិលសាធន៍ អំ្ី ការអន៊វត្ ពប្័ន្ធ   SPAN  ដេ់ ្រណៈ ពបតតិភូ  
កម្ពថុជា  ជំនាញការ ជាន់ខ្ពស់ កផ្នក ្ ័ត៌មានវិទយា របស់ពប្័ន្ធ  SPAN រានលធវាើ បទ បងាហា ញ            
អំ្ី ការអន៊វត្ ពប្័ន្ធ    SPAN   ជាមយួនរឹង ការងារកកទពមង់ ការព្រប់ព្រង ហតិរញ្ញវត្ថុ     
សាធារណៈ លៅ ពបលទស ឥណ្ឌូ លនស៊ី។ ក្នថុងលនះកដរ  នាយកោ្ឋ ន បលច្ចក វិទយា រតនាគារ  
នតិង ពប្័ន្ធ ្ ័ត៌មានវិទយា (Treasury Technology and Information System)
នន អ្រ្គនាយកោ្ឋ ន រតនាគារ ឥណ្ឌូ លនស៊ី រានលធវាើ បទ បងាហា ញ ្ ល ស់ប្ឌូរ បទ្តិលសាធន៍ អំ្ី 
ទតិដ្ឋភា្ ននដំលណើរការ កផ្នក បលច្ចកលទសម៊ខងារ  នតិង ពបតតិបត្តិការ ក្នថុងកំ�ថុង នតិង លពកាយ 
ល្េោក់ឱ្យ លពបើពរាស់ ពប្័ន្ធ SPAN។

ក្នថុង ដំលណើរ ទស្សន កតិច្ចសតិកសា លនាះ ឯកឧត្ម មាស ស៊ខ មសន សាន អ្រ្គលេខា -
ធតិការ នន អ្រ្គលេខាធតិការោ្ឋ នពកសងួ លសដ្ឋកតិច្ច  នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ  នតិងជាពបធានពកថុម 
ពបតតិភកូម្ពថុជារាន កចករំកេក បទរកំេក្តិលសាធន៍  ដេ់ ្រណៈពបតតិភឥូណ្ឌូ លនស៊ី  
អំ្ី កម្ម វិធី កក ទពមង់ការ ព្រង់ ព្រង ហតិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ លៅ កម្ពថុជា ស្តិត ក្នថុង ពកប-
ខណ្ពកសួង  លសដ្ឋកតិច្ច  នតិង  ហតិរញ្ញវត្ថុ  កដេកំ្៊ង លពបើពរាស់ ពប្័ន្ធ FMIS សពមាប់ 
កត់ពតា ពបតតិ បត្ ការ ហតិរញ្ញវត្ថុ។
    ជាមួយគា្ន លនះកដរ ថា្ន ក់ដរឹកនំា  នតិង មនន្ី តំណ្ង ពបលទស កម្ពថុជា  រាន ច៊ះលៅ លធវាើ 

្រណៈពបតតិភូកម្ពថុជាែតរបូអន៊សសាវរយីជាមយួ្រណៈពបតតិភូពបលទសឥណ្ឌូ លនស៊ី

ដំមែើរទស្សនកិច្ចសិកសាអំំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទយាបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈមៅទីបកថុង Jakata ប្រមទសឥែ្ឌូ មនស៊ី

ទស្សនកតិច្ច ្ ទៃ េ់ លៅ  Payment Office (KPPN Jakarta) កដេជា កកនលង លពបើ- 
ពរាស់  ពប្័ន្ធ  SPAN,កកនលង ពបតតិ បត្ តិការងារ របស់ ពកថុមការងារ ព្រប់ព្រង SPAN 
នតិងមជ្ឈមណ្េ ទតិន្នន័យ លម  (Data Center)  លដើម្ី កសវាងយេ់ ឱ្យ កាន់ កត ចបាស់  
អំ្ី ដំលណើរ ការទទូាត់, ការបលងកេើត ររាយការណ៍  នតិង ការលរៀបចំ ព្រប់ព្រង  របស់ 
ពកថុមការងារព្រប់ព្រងពប្័ន្ធ SPAN។ 

ក្នថុងដំលណើរទស្សនកតិច្ចលេើកលនះ ្រណៈពបតតិភូ កម្ពថុជា រាន សតិកសា កសវាងយេ់ ្ ី 
ដំលណើរ ការ  ននការអន៊វត្ កម្មវិធី កកទពមង់ ការ ព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ 
របស់ ពបលទស ឥណ្ឌូ លនស៊ី តិ  លហើយ សំខាន់បំផ៊ត ្រ ឺការអន៊វត្ ពប្័ន្ធ SPAN លៅ ឆ្្ន ំ 
២០១៥ លៅទីតំាងចំនួន២២២  លផ្សងៗគា្ន  កដេ ក្នថុងលនាះ រមួមាន សាខា ការិោ-
 េ័យ រតនាគារជាតតិ នតិងការិោេ័យ រតនាគារ លខត្ កដេ មាន អ្នកលពបើពរាស់សរ៊ប 
ជាង ៣,៦០០នាក់ លដើម្ី ព្រប់ព្រង ពបតតិបត្តិការ ហតិរញ្ញវត្ថុ ទាងំអស់  របស់ អង្គភា្  
ចំណ្យ  (Spending Units) ចំនួន២៤ ,០០០  ទូទាងំពបលទស ឥណ្ឌូ លនស៊ី។

(របូភា្លោយស្ានទតូស៊៊យកអដ)

ភា្ នតិងតមាល ភា្ននការលផទៃរែវិកាលៅថា្ន ក់លពកាម ជាតតិ, 
(៤)ការ្ពងរឹងតមាល ភា្ែវិកា, (៥)ការបលងកេើនការអន៊វត្ 
ែវិកាលោយកផ្កលេើសមតិទ្ធកម្ម, (៦) ការ្ពងរឹងពបសតិទ្ធ -
ភា្ នតិងម៊ខងារសវនកម្ម, (៧) ការ្ពងរឹងការពបមេូ 
ចំណូេ នតិង (៨)ការបលងកេើន ការគំាពទេទ្ធកម្មសាធា-
រណៈ តាមរយៈការសពមបសពមរួេ, ការលរៀបចំការ -
អន៊វត្, ការតាមោន នតិងការពតរួត្តិនតិត្យលោយអ្រ្គលេ-
ខាធតិការោ្ឋ ន្រណៈកមា្ម ធតិការដរឹកនំាការងារកកទពមង់
ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

លោយក�កែវិកាពបមាណ១២.១លានអឺរ៉ ូ(សហ -
ភា្អរឺ៉៊ប៩លានអរឺ៉ ូនតិង SIDA ៣.១លានអរឺ៉)ូ លទៀតជា 
ែវិកាគំាពទបកន្ម (Complementary Support) កដេ 
អន៊វត្ ទ្ៃ េ់លោយសហភា្អរឺ៉៊ប នតិងទីភា្ន ក់ងារសហ-
ពបតតិបត្តិការអភតិវឌ្ឍន៍អន្រជាតតិស៊៊យកអដ (SIDA)លេើ 
ការកកេម្្រ៊ណភា្ស្តិតតិជាតតិ, ្ ពងរឹងការពបមូេចំ -
ណូេ, កកេម្ពបសតិទ្ធភា្ នតិងតមាល ភា្សវនកម្ម 
ឯករាជ្យ   នតិង្ពងរឹងតមាល ភា្ែវិកាលោយសហការជា-
មយួពកសងួកផនការ,អាជាញា ធរសវនកម្មជាតតិ នតិងអង្គ-
ភា្ ពាក់្័ន្ធ។

-
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មនន្ី រតនាគារ រាជធានី-លខត្ ទាងំ២៥ ចំននួ៧៥នាក់ 
នរឹងអាច កាល យជា ព្រឌូបលងា្គ េ កដេមាន ទំន៊កចតិត្ នតិង 
មាន    សមត្ភា្ ព្រប់ពគាន់ ក្នថុងការលផទៃរ ចំលណះ ដរឹង លេើ 
ការលពបើពរាស់ ពប្័ន្ធ FMIS,បលង់ ្រណ នី នតិង កតិច្ច បញជា តិកា 
្រណនី ក្នថុង ពប្័ន្ធ លៅដេ់ មនន្ី លពបើពរាស់ ពប្័ន្ធ FMIS
ដនទលទៀត ក្នថុង រតនាគារ របស់ខលរួន បនាទៃ ប់ ្ ី ទទួេ ការ-
បណ្ថុ ះបណ្្េ ្ ី ពកថុមការងារ ព្រប់ព្រង ្រលពមាង  FMIS 
នន នាយកោ្ឋ ន ្ ័ត៌មានវិទយា  នតិង ពកថុម ការងារអ្រ្គនា-
យកោ្ឋ ន រតនាគារជាតតិ។ 

វ្រ្គ បណ្ថុ ះបណ្្េ ជ៊ំ ទីបី លនះ មាន រយៈល្េ សរ៊ប 
៤សរ្ាហ៍  ្រ ឺចាប់្ី នែងៃទី០៨  កខសីហា  ដេ់ នែងៃទី០២ 
កខកញ្្ញ   ឆ្្ន ំ២០១៦ លៅ ពកសងួ លសដ្ឋកតិច្ច នតិង  ហតិរញ្ញវត្ថុ 
លធវាើល�ើង លពកាម កតិច្ចសហ ការ ោ៉ា ង ពបលសើរ  រវាង នាយក -
ោ្ឋ ន ្ ័ត៌មានវិទយា  នន អ្រ្គលេខាធតិការោ្ឋ ន  នតិង អ្រ្គនា-
យកោ្ឋ ន រតនាគារជាតតិ  ល្្តសំខាន់លេើ ម៊ខងារ នន 
ពប្័ន្ធ  FMIS  នតិង ចំ លណះដរឹង បកន្ម លេើ មាតតិកា ្រណនី  
នន បលង់ ្រណលនយ្យ  នតិង លេខនា  កដេរតនាគារ ពតឌូវ 
លពបើពរាស់ ។ 

មនន្ី មក្ី រតនាគារ រាន អះអាងថា  ្ួក គាត់ រាន 
ទទួេនវូចំលណះដរឹង បកន្ម កាន់កតលពចើន បកន្ម ្ ី លេើ 
ចំលណះដរឹង  កដេ ្ កួគាត់ មាន ពសាប់លពកាយឆលង កាត់  
ការបណ្ថុ ះបណ្្េ ចំនួន្ីរលេើក រចួមក។

ជាក់កស្ង លពកាយ្ី បញ្ចប់ វ្រ្គ បណ្ថុ ះ បណ្្ េលេើ 
ម៊ខ ងារ វិភាជន៍ ែវិកា លលាក  បរាក់  សី៊វ៊ត្្ មនន្ីី 
រតនា គារ លខត្លសៀមរាប  រានបងាហា ញ ្ ី ទំន៊កចតិត្  លេើ 
ការលពបើពរាស់  ក៏ដចូជា បន្ លផទៃរ ចំលណះ ដរឹង  កដេ គាត់  

លឆលើយតបនរឹងតពមឌូវការក្នថុងការ្ពងរឹងការ លពបើពរាស់  
ពប្័ន្ធ  FMIS របស់មនន្ីលៅតាមរតនា គារ រាជធានី-
លខត្ ពកថុមការងារ ព្រប់ព្រង្រលពមាង  FMIS របស់ 
នាយក ោ្ឋ ន  ្ ័ត៌មានវិទយា រានច៊ះលៅ បណ្ថុ ះបណ្្េ   
មនន្ីលៅ តាម រតនា គារទាងំ ២៥ ចាប់ ្ ីនែងៃ ទី០៨ ដេ់ 
នែងៃទី១២ កខកកកេោ ឆ្្ន ំ២០១៦។

វ្រ្គបណ្ថុ ះបណ្្េ្ពងរឹងសមតភ្ា្លនះ  រាន រមួ  
បញ្ចឌូេចំលណះដរឹងលេើការលពបើពរាស់ម៊ខងារក្នថុងពប្័ន្ធ, 
រលបៀបលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ Help Desk,ការជយួលោះពសាយ
បញ្ហា ្ីចមាងៃ យ (Remote Assistance) នតិងការ ពតរួត- 
្តិនតិត្យ នតិងកែទាមំា៉ា ស៊ីនក៊ំ្្យឌូទ័រ,មា៉ា ស៊ីនែតចមលង,មា៉ា -
ស៊ីន  Scan នតិងឧបករណ៍សមាភា របលច្ចកវិទយា លផ្សងលទៀត 
របស់ ពប្័ន្ធ FMIS។

ជាេទ្ធផេ ពកថុមការងាររានជយួលោះពសាយបញ្ហា -
ពបឈមនានា កដេមនន្ីរានជបួពបទះក្នថុងការច៊ះពបតតិ -
បត្តិការ ្រណលនយ្យក្នថុងពប្័ន្ធលេើម៊ខងារទាងំ៥ នតិងរាន
ពតរួត្តិនតិត្យជសួជ៊េសមាភា រលផ្សងៗ កដេគំាពទការលពបើ -
ពរាស់ពប្័ន្ធផងកដរ។

ការច៊ះ្រែ្ថុ ះ្រណ្្លមនន្ី និងណែទា ំ 
សមាភា រៈ្រមច្ចកមទសប្រព័ន្ធ FMIS

វគ្គ្រែ្ថុ ះ្រណ្្លជូនមនន្ីរតន្គារ
រាជធានី-មខត្ទាងំ២៥ ជ៊ំទី៣

     ម៊ខងារវិភាជន៍ែវិកា ្រជឺាម៊ខងារមយួសពមាប់ 
លធវាើការបញ្ចឌូេែវិកា កដេអន៊ម័តលោយសភាជាតតិរចួ 
រាេ់លៅក្នថុងពប្័ន្ធ     FMIS។  លៅល្េអន៊វត្ែវិកាអ្នក
លពបើពរាស់នរឹង ពតឌូវអន៊ញ្្ញ តឱ្យ លធវាើការបកន្មឥណទាន 
ែវិកា, នតិយ័តែវិកា, លផទៃរែវិកា នតិងកកតពមឌូវែវិកាជា-
លដើម។
  ម៊ខងារលនះទាមទារឱ្យមានអ្នកលពបើពរាស់ស្នឌូេចំននួ 
៤កផ្នកធំៗ្រ៖ឺ
-អ្នកបញ្ចឌូេពបតតិបត្តិការ (Transaction entry)
-អ្នកអន៊ម័ត ឬអ្នកបញ្ជា ក់ (Approver)
-អ្នកបញជាឌូនពបតតិបត្តិការែវិកា (Posting Officer)
-អ្នកពតរួត្តិនតិត្យ ឬទាញយកររាយការណ៍ (Query  
  report)។
     ម៊ខងារទាងំ ៦ របស់ពប្័ន្ធ FMIS ស៊ទ្ធកតមានត-ួ
នាទីសំខាន់ លហើយមានទំនាក់ទំនងជាមយួគា្ន លៅវិញ 
លៅមកលៅតាមេកខាណៈបលច្ចកលទស នតិងមានកពមតិត
 ស្ង់ោរ។ ម៊ខងារវិភាជន៍ែវិកាមានការពាក់្័ន្ធជាមយួ
ម៊ខងារ្ីរសំខាន់ៗ៖
  ទី១.ម៊ខងារទតិញ ្រពឺាក់្័ន្ធលៅក្នថុងដំលណើរការលស្ន ើស៊ំ 
       ធានាចំណ្យែវិកា
  ទី២.ម៊ខងារ្រណនីពតឌូវសងពាក់្័ន្ធលៅល្េបញជាឌូន
      អាណត្តិលដើម្ីទូទាត់ចំណ្យ។

ម៊ខងារវិភាជន៍ែវិកា អាចឱ្យអ្នកលពបើពរាស់ទាញ យក  
ររាយការណ៍ រាន ២ពបលភទ រួមមាន៖
-ររាយការណ៍តាមតពមឌូវការ អាចផ្េ់នវូររាយការណ៍  
្ីរពបលភទ្រ ឺររាយការណ៍ស្ានភា្ែវិកា ថា្ន ក់ ជាតតិ នតិង  
ររាយការណ៍ស្ានភា្ែវិកាថា្ន ក់លពកាមជាតតិ 
-ររាយកាណ៍ស្ង់ោរ អាចផ្េ់នវូររាយការណ៍ ្ ីរ ្រ ឺ 
ស្ានភា្ែវិកា (Budget status) នតិងររាយការណ៍ 
ទតិនា   ន៊ប្វត្តិេម្តិត (Ledger detail) កដេររាយការណ៍
ទាងំ្ីរលនះបងាហា ញ្ីែវិកាកដេរានបញ្ចឌូេ,ែវិកា ធានា 
ចំណ្យបឋម,ែវិកាធានាចំណ្យ,ែវិកា ចំណ្យ
នតិងែវិកាកដេលៅសេ់។  

ទទួេរាន លៅមនន្ី ដនទក្នថុង រតនាគារ លខត្លសៀមរាប កដរ៖ “ខញាថុំ យេ់ថា វ្រ្គ បណ្ថុ ះ បណ្្ េលនះ ផ្េ់  ពបលោជន៍ 
លពចើន ដេ់ សតិកាខា កាម កដេ ចេូរមួ   លោយ្កួគាត់ អាច យក ចំលណះដរឹង ល្េលនះ លៅ លធៀប នរឹង ការ អន៊វត្ ក្នថុង 
ពប្័ន្ធជាក់កស្ង លហើយ ្ កួគាត់ អាច បលពងៀន បន្ ដេ់ អ្នកលពបើពរាស់ លផ្សងលទៀត នតិង ដេ់ អ្នក កដេ មតិនទាន់ 
លចះ លពបើពរាស់ ពប្័ន្ធ។”

សកម្មភា្មនន្ីរតនាគារកំ្៊ងលឆលើយតបនរឹងសំណួរទាក់ទងនរឹងពប្័ន្ធ FMIS

លមើេសកម្មភា្ក្នថុងវ្រ្គបណ្ថុ ះបណ្្េ៖ https://youtu.be/oIJoZ2tg9kI
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EFT (Electronic Fund Transfer)ជាម៊ខងារ
លៅក្នថុងពប្័ន្ធ FMIS កដេលពបើពរាស់ សពមាប់ទទូាត់ 
សាច់ពរាក់់តាមពប្័ន្ធលអ�តិចពតឌូនតិច។

EFT ផ្េ់ភា្ងាយពសរួេដេ់ អ្រ្គនាយកោ្ឋ ន
រតនាគាជាតតិក្នថុងការទទូាត់សាច់ពរាក់ លោយមតិន
រាច់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬពកសងួ-ស្ាប័នកដេពតឌូវ លបើក 
ពរាក់្តិរាកមកយកពរាក់ ឬយកមេូប្ទានបពត
លៅអ្រ្គនាយកោ្ឋ នរតនាគារជាតតិ ឬលៅតាម រតនា-
 គារលខត្ល�ើយ។ អ្រ្គនាយកោ្ឋ នរតនាគារជាតតិនរឹង
លផទៃរទរឹក ពរាក់កដេទទូាត់ជនូ ្ីលចញ្រណនីរបស់ 
អ្រ្គនាយកោ្ឋ នរតនាគារជាតតិ លៅកាន់្រណនី   របស់ 
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬពកសងួ-ស្ាប័នលោយ ទ្ៃ េ់ កតម្ង។ 

មនន្ីជំនាញព្រប់ព្រង EFTរានបញ្ជា ក់ថាម៊ខ-
ងារមយួលនះមានេទ្ធភា្ខ្ពស់ ក្នថុងការកាត់បន្យ
ការចំណ្យល្េលវលា នតិងបនទៃថុកការ ងារ កដេមតិន 
ផ្េ់តនមលបកន្មមយួចំននួ របស់ មនន្ី ននអ្រ្គនាយក-
ោ្ឋ នរតនាគារជាតតិ នតិងរតនាគាររាជធានី-លខត្ នតិង 
អាច ធានាពបសតិទ្ធភា្ការងារ ព្មទាងំ ស៊វត្តិភា្ 
រាន  កាន់កតខ្ពស់។

បច្ចថុប្ន្នលនះ EFTពតឌូវរានលរៀបចំរចួជាលពសច
លហើយកំ្៊ងរង់ចំាការច៊ះអន៊ស្សរណលោ្រយេ់ 
រវាងថា្ន ក់ដរឹកនំារបស់ពកសងួ ជាមយួធនាគារជាតតិ 
នតិងធនាគារពាណតិជជាជានដ្រ ូឱ្យលពបើពរាស់ម៊ខងារ
មួយលនះជាផលឌូវការ។

 

 

លដើម្ីជយួសពមរួេ នតិង្លនលឿនដេ់ការលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ  FMIS ពាក់្័ន្ធនរឹងការលធវាើ Posting ពកថុមការងារ 
ព្រប់ព្រង្រលពមាង  FMIS រានសលពមចឱ្យមានការ ល្ ស់ប្ឌូរ ្ ី ការ លធវាើ Posting ម្ងមយួៗ (Manual Posting) 
លៅ កាន់ ការលធវាើ Posting តាមកាេវិភា្រ លោយសវា ័យពបវត្ជា កញ្ចប់វិញ (Batch Processing) ចំលពាះម៊ខងារ 
នតិងពបតតិបត្តិការដចូខាងលពកាម៖
      ម៊ខងារលសៀវលៅធំ (GL)៖ រាេ់ការលធវាើ Postingលចញ ្ ីពប្័ន្ធរង (Sub-system) ទាងំអស់  នតិង ទតិនាន៊ប្វត្តិ
      Online
     ម៊ខងារ្រណនីពតឌូវសង (AP)៖ ចំលពាះពបតតិបត្តិការ កផ្នកទទូាត់ចំណ្យកដេរានអន៊ម័តរចួរាេ់          
     ម៊ខងារ្រណនីពតឌូវទារ (AR)៖ ព្រប់ពបតតិបត្តិការចំណូេកដេរានបញ្ជា ក់ ឬអន៊ម័តរចួរាេ់ក្នថុងពប្័ន្ធ។

សូមបញ្ជា ក់ថាការលធវាើ  Posting លោយសវា ័យពបវត្ លេើ ម៊ខងារ នតិងពបតតិបត្តិការខាងលេើលនះ នរឹងលធវាើល�ើង  
ចំនួន ៣ ដង ក្នថុងមយួនែងៃ !!!

 

ឯកឧត្មបណ្តិត វង្ស ្រ៊ា៊នឥនន្ទា វ៊ធ អ្រ្គនាយកននអ្រ្គនាយកោ្ឋ នរតនាគារជាតតិ រានកែលងសារជនូដេ់ 
ព្រប់ រតនាគាររាជធានី-លខត្ទាងំ២៥ កដេមានខលរឹមសារ ោ៉ា ងដូលច្នះថា៖

 

 

ចាប់្ីនែងៃទី០៤ កខកញ្្ញ  ដេ់នែងៃទី១៤ កខធ្នឌូ ឆ្្ន ំ២០១៦ ពកថុមការងារព្រប់ព្រង្រលពមាង  FMIS របស់ 
នាយកោ្ឋ ន្័ត៌មានវិទយា បន្លធវាើការច៊ះដំល�ើងបកន្មសមាភា របលច្ចកលទស្័ត៌មានវិទយា សពមាប់មនន្ីលពបើពរាស់ 
ពប្័ន្ធ  FMIS ដេ់ ព្រប់រតនាគារ រាជធានី-លខត្ ទាងំ២៥ លោយក្នថុងមួយលខត្មានមនន្ីបកន្មចំនួន២របូ។

ការបកន្មលនះ្រលឺធវាើល�ើងក្នថុងលគាេលៅជយួសពមរួេ នតិងធានាដេ់ការបញ្ចឌូេពបតតិបត្តិការហតិរញ្ញវត្ថុលៅក្នថុង 
ពប្័ន្ធ FMIS ឱ្យទាន់ ល្េ លវលា នតិង មានពបសតិទ្ធភា្ខ្ពស់  លឆលើយតបលៅនរឹងចំននួពបតតិបត្តិការហតិរញ្ញវត្ថុនានា 
កដេ មានជាមធ្យម  ពបកហេ  ្ ី២៥០ លៅ៣០០ ពបតតិបត្តិការ ក្នថុងមួយនែងៃ។

ការទទូាត់សាច់បរាក់ត្ម
ប្រព័ន្ធមអឡិចបតឌូនិច (EFT)សារគាបំទប្រព័ន្ធ FMIS ពីអគ្គន្យក ននអគ្គន្យកដ្ឋា នរតន្គារជាតិ

ដំែអឹងសបមា្រ់ថ្្ន ក់ដអឹកន្ ំនិងអ្នកមប្រើបរាស់

ការ្រណន្មអ្នកមប្រើបរាស់មៅរតន្គាររាជធានី-មខត្

ការច៊ះ្រនរ្ជា ្រការយល់ដអឹងដល់បកសួង-ស្ា្រ័ន

“សូមរតនាគាររាជធានី-លខត្ទាងំអស់  លពបើពរាស់ ពប្័ន្ធ 
FMIS ចាប់្ីដំបងូរហតូដេ់លចញ កសក លពាេ្រឺពតឌូវ អន៊វត្ 

តាមពប្័ន្ធទាងំអស់។ ខញាថុំនរឹង ឱ្យខាង មនន្ី ជំនាញ ្ តិនតិត្យ លមើេថា 
លតើរាជធានី-លខត្ណ្មតិន ទាន់ អន៊វត្ ល្ញ លេញលៅល�ើយ។ 
អ្នកមតិន អន៊វត្ ឬអន៊វត្មតិនល្ញលេញ នរឹងទទួេខ៊សពតឌូវ 

លហើយអាចនរឹង្តិន័យកែមលទៀតផង។”

ឯកឧត្មក៏ រានមានពបសាសន៍ជំរ៊ញលៅកាន់ព្រប់រតនាគារថា ការលធវាើចបាប់បតិទបញជា ីទទូាត់ែវិកា ឆ្្ន ំ២០១៦លនះ 

នរឹងលធវាើល�ើងលោយលពបើពរាស់ ទតិន្នន័យលចញ្ីពប្័ន្ធ FMIS ផងកដរ។

ការអន៊វត្្រលពមាង FMIS ជំហានទី២ នរឹងពតឌូវលធវាើល�ើងលៅក្នថុងឆ្្ន ំ២០១៧ ខាងម៊ខ។ ក្នថុងលគាេបំណង 
បនញ្ជា បការយេ់ដរឹងអំ្ីម៊ខងារសំខាន់ៗ,វិសាេភា្របស់ ពប្័ន្ធ FMIS នតិងភា្ចំារាច់ននការលពបើពរាស់
ពប្័ន្ធ ពកថុមការងារព្រប់ព្រង្រលពមាងលពគាង នរឹង ច៊ះផ្ស វ្ាផសាយជនូពកសងួ-ស្ាប័នមយួចំននួ លៅល្េខាងម៊ខ 
លនះ។ ព្មជាមយួគា្ន លនះកដរ ពកថុមការងារនរឹងពបមេូធាត៊ចេូនានា្ីពកសងួ-ស្ាប័ន លដើម្ីយកមកគំាពទ 
ការលរៀបចំកផនការយ៊ទ្ធសានស្អន៊វត្្រលពមាងលៅដំណ្ក់កាេបន្បនាទៃ ប់លទៀត។

 សន្្ធ នកម្មប្រព័ន្ធ ACYCUDA

មផ្សងៗអំពីប្រព័ន្ធ FMIS

www.facebook.com/fmis.khmer
FMIS Cambodia

លដើម្ីតាមោន្័ត៌មានអំ្ី្រលពមាង FMIS 
សមូចូេលៅកាន់ទំ្័រលហវាសប៊៊ករបស់្រលពមាង

តាមរយៈតំណភាជា ប់ខាងលពកាម៖



ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ ០០៩ 5

 

សកម្មភា្ពបជ៊ំ្តិភាកសារបស់ថា្ន ក់ដរឹកនំា នតិងមនន្ីននអ្រ្គនាយកោ្ឋ នរតនាគារជាតតិជាមយួ
នាយក ោ្ឋ ន្័ត៌មានវិទយា លដើម្ីលោះពសាយបញ្ហា ពបឈមអំ្ីពប្័ន្ធ FMIS

កិច្ចប្រជ៊ំពិភាកសាសំខាន់ៗរវាងអគ្គន្យកដ្ឋា នរតន្គារជាតិជាមួយ ន្យកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទយា
មដើម្ីណសវែងរកដំមណ្ះបសាយមលើ្ររ្ហា ប្រឈមន្ន្ក្នថុងការមប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS 

េ.រ កាេបរិលចឆេទ េទ្ធផេននកតិច្ចពបជ៊ំ្តិភាកសា

១ ៧ មតិែ៊នា - បលងកេើតររាយការណ៍បញជា ីវិភា្រ

២ ១៥ មតិែ៊នា
- ការទាញយកររាយការណ៍បញជា ីវិភា្រ្ីពប្័ន្ធ កដេ្នដេ់ការឈប់លរាះ្៊ម្ពជាពកោស

- ការបលងកេើតឱ្យមានពកថុមការងារលដើម្ីលោះពសាយ បញ្ហា ពបឈមនានាទាក់ទងនរឹងការទាញយកររាយការណ៍្ីពប្័ន្ធ

៣ ៣០ មតិែ៊នា

- លរៀបចំឯកសារតពមឌូវការ្័ត៌មានលៅលេើររាយការណ៍បញជា ីវិភា្រ

- ្តិភាកសាលេើេទ្ធភា្ច៊ះអន៊ស្សរណលោ្រយេ់លេើសនា្ធ នកម្មទតិន្នន័យររាយការណ៍ធនាគារជាតតិ នតិង ម៊ខងារ EFT

- ចាប់លផ្ើមលរៀបចំមាតតិកា្រណនីននបលង់្រណលនយ្យែ្មីសពមាប់ោក់អន៊វត្ឆ្្ន ំ២០១៧

៤ ៧-៨ កកកេោ

- លពបើពរាស់សាកេ្ងលេើររាយការណ៍បឋមននបញជា ីវិភា្រ 

- លរៀបចំលគាេការណ៍លស្ន ើឱ្យោក់អន៊វត្ជាផលឌូវការ សពមាប់ការទទូាត់តាម EFTបនាទៃ ប់្ីសាកេ្ង ច៊ងលពកាយ

- ្តិនតិត្យេទ្ធភា្កាត់បន្យការលពបើពរាស់ពកោស

- លោះពសាយបញ្ហា លផ្សងៗក្នថុងកផ្នកចំណូេ ចំណ្យ នតិងសាច់ពរាក់

៥ ១៩ កកកេោ - កសវាងរកដំលណ្ះពសាយបញ្ហា ល ្្ម ះអ្នកផ្គត់ផ្គង់  (supplier) លៅក្នថុងកតិច្ចេទ្ធកម្មជនូព្ររឹះស្ានសាធារណៈ

៦ ០៨ កញ្្ញ  
- លោះពសាយបលណ្្ះអាសន្ន្ីបញ្ហា ម៊ខងារ្រណនីពតឌូវទារ

- កសវាងរកដំលណ្ះពសាយក្នថុងពប្័ន្ធលដើម្ីអាចលរៀបចំចបាប់ែវិកាលោយ យកទតិន្នន័យ្ីពប្័ន្ធ FMIS។

    លពកាយ្ីការោក់ឱ្យលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS ជំហានទី១ លៅតាមអ្រ្គនាយកោ្ឋ នពាក់្័ន្ធ្រនលរឹះ នតិងរតនាគាររាជធានី-លខត្ទាងំ២៥ ននពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង 
ហតិរញ្ញវត្ថុ តំាង្ីលដើមឆ្្ន ំ២០១៦មក ពកថុមការងារព្រប់ព្រងការ ល្ ស់ប្ឌូររានលធវាើការអលងកេតលពកាយការោក់ឱ្យលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS លដើម្ីកសវាងយេ់បកន្ម្ីកពមតិត
ននការយេ់ដរឹងអំ្ីការលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ ព្មទាងំកសវាងយេ់នវូតពមឌូវការចំារាច់បកន្មរបស់មនន្ីលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ។ ការអលងកេតលនះពតឌូវរានលធវាើល�ើងលោយលពបើពរាស់ 
វិធីសានស្ បំល្ញចលមលើយតាមរយៈ Online កដេចាប់លផ្ើម្ីនែងៃទី០១ ដេ់កែងៃទី២២ កខសីហា ឆ្្ន ំ២០១៦ នតិងមានការចូេរមួលឆលើយសំណួរ្ីមនន្ីចំនួន ១២៦រូប 
មក្ីបណ្្ អ្រ្គនាយកោ្ឋ ន្រនលរឹះមយួចំនួន នតិងរតនាគាររាជធានី-លខត្ទាងំ២៥ ចំណះ៊ពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ។

លទ្ធផលការអមងកេតមបកាយការដ្ក់ឱ្យមប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហនទី១

បញ្ហា ពបឈម នតិងសំណូម្រ  
េទ្ធផេការអលងកេតក៏រានបងាហា ញផងកដរថា មនន្ីលពបើពរាស់ ពប្័ន្ធរានជបួ 

បញ្ហា  ពបឈមនតិងមាន សំណូម ្ រ មួយចំនួនដូចជា៖
-រតនាគារមានការ ល្ ស់ប្ឌូរសារាចរ,អន៊ពករឹត្យ នតិងពបកាសជាញរឹកញាប់្ីមយួឆ្្ន ំ
លៅមយួឆ្្ន ំ កដេជាលហត៊លធវាើឱ្យមានឧបស្រ្គក្នថុងការច៊ះពបតតិបត្តិការក្នថុងពប្័ន្ធ 
-សមតភ្ា្មនន្ីលៅមានកពមតិតលហើយពប្័ន្ធលៅមានភា្ស្មថុ្រសា្ម ញខលះ
-សំណូម្រឱ្យពកថុមការងារបន្ជយួបំប៉ានបកន្ម នតិងលោះពសាយបងាហា ញលផ្សងៗ 
 កដេរានលកើតល�ើង លដើម្ី្ពងរឹងសមតភ្ា្ឱ្យកាន់កតេ្ពបលសើរ
-លស្ន ើបណ្ថុ ះបណ្្េព្រឌូបលងា្គ េឱ្យមានសមតភ្ា្ល្ញលេញពបចំាកកនលងលដើម្ី   
 ងាយពសរួេសរួលៅល្េមានចមងៃេ់ទាក់ទងនរឹងការលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ។

មតតិវិជជាមានរបស់មនន្ីលពបើពរាស់លេើការយេ់ដរឹង,លពបើពរាស់ នតិងគំាពទ 
អ្នកលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS លៅតាមរតនាគាររាជធានី-លខត្ នតិងលៅនាយកោ្ឋ នមយួ

ចំនួនរានបញ្ជា ក់ថា បនាទៃ ប់្ីលពបើពរាស់ពប្័ន្ធមួយរយៈមកមនន្ីអាចយេ់ដរឹងលពចើន
ទាក់ទងនរឹងការច៊ះពបតតិបត្តិការហតិរញ្ញវត្ថុលៅក្នថុងពប្័ន្ធ,  អាចដរឹងរានភាល មៗនវូកំហ៊សឆ្គង 
កដេលកើតល�ើងទាក់ទងនរឹងការចំណ្យលេើសឥណទាន, ការចំណ្យខ៊ស កម្មវិធី នតិង 
ងាយពសរួេក្នថុងការតាមោនការចំណ្យរបស់មនទៃីរ ឬអង្គភា្ពាក់្័ន្ធ នតិងការ ចំ-
ណ្យ  តាម  កម្មវិធី នតិងមតិនកមនកម្មវិធីផងកដរ ។

លេើស្ីលនះអ្នកលពបើ់ពរាស់ពប្័ន្ធក៏អាចលធវាើការកសវាងរក្័ត៌មាន ឬទតិន្នន័យ ពាក់្័ន្ធ 
នានាកដេរានបញ្ចឌូេ ឬមានពសាប់លៅក្នថុងពប្័ន្ធរានោ៉ា ងងាយពសរួេ នតិងអាច បលញ្ចញ 
ជាររាយការណ៍កដេមានទតិន្នន័យព្រប់ពគាន់ នតិងទាន់ល្េលវលា។ 

ពកថុម ការងារព្រប់ព្រង្រលពមាង FMISរបស់នាយកោ្ឋ ន  
្័ត៌មាន វិទយា រានជបួពបជ៊ំ ជាលពចើន លេើកជាមយួមនន្ីអ្រ្គ-
នាយកោ្ឋ នរតនាគារជាតតិ ក្នថុងអំ�ថុងពតីមាសទី៣នន ឆ្្ន ំ 
២០១៦ លដើម្ី  លោះ ពសាយ  បញ្ហា ពបឈម  នតិងអភតិវឌ្ឍពប្័ន្ធ 
FMIS ឱ្យសមពសបលៅនរឹងតពមឌូវការលពបើពរាស់ របស់ មនន្ី 
លពបើពរាស់ ក៏ដចូជាធានាស្ង់ោរ រមួមួយ៖

(តលៅទំ្័រលពកាយលទៀត)



            សមូអបអរសាទរចំលពាះអ្នកកដេរានលឆលើយសំណួរពតរឹមពតឌូវលៅក្នថុងព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០០៨ 

            មលាក មៅ សារ៉ាវ៊ធ មនន្ីរតន្គារមខត្នបពណវង

សំណួរ នតិងចលមលើយសពមាប់ព្រឹត្តិបពតលេខ០០៨ កដេលចញផសាយកាេ្ីកខឧសភា ឆ្្ន ំ២០១៦ ្រឺ៖

សំែួរទី១៖ មកទេ់នរឹងកខលមសា ឆ្្ន ំ២០១៦ លតើពប្័ន្ធ FMIS ពតឌូវរានោក់ឱ្យលពបើពរាស់រចួរាេ់លៅរតនាគារចំននួប៉ា៊នា្ម ន?

ចមមលើយទី១៖ មកទេ់នរឹងកខលមសា ឆ្្ន ំ២០១៦ ពប្័ន្ធ FMIS ពតឌូវរានោក់ឱ្យលពបើពរាស់រចួរាេ់លៅព្រប់រតនាគាររាជធានី-លខត្ ទាងំ ២៥ 

សំែួរទី២៖ លតើមននី្នរឹងមានអារម្មណ៍ថាពប្័ន្ធ FMIS មានភា្ងាយពសរួេលពបើពរាស់លៅរវាងកខទីប៉ា៊នា្ម នបនាទៃ ប់្ីលពបើពរាស់ពប្័ន្ធជាពបចំា?
ចមមលើយទី២៖ មនន្ីនរឹងមានអារម្មណ៍ថាពប្័ន្ធ FMIS មានភា្ងាយពសរួេលពបើពរាស់ លៅរវាងកខទី៣ បនាទៃ ប់្ីលពបើពរាស់ជាពបចំា។

សពមាប់្័ត៌មានបកន្មលផ្សងៗ សមូចេូលៅកាន់់ល្រហទំ្័រ fmis.mef.gov.kh
ឬទាក់ទងមកកាន់ពកថុមការងារព្រប់ព្រងការ ល្ ស់ប្ឌូរ

លលាក ឈាង យូ អន៊ពបធាននាយកោ្ឋ ន្័ត៌មានវិទយា នតិងជាសហពបធានដរឹកនំាពកថុមការងារព្រប់ព្រងការ ល្ ស់ប្ឌូរ
ទូរស័ ទ្ៃ៖ 016 848 545   @អ៊ីកមេ៖ chheang_you@mef.gov.kh / chheang_you@yahoo.com
លលាក លី ស៊វឌ្ឍម៊នី មនន្ីនននាយកោ្ឋ ន្័ត៌មានវិទយា នតិងជាសមាជតិកពកថុមការងារព្រប់ព្រងការ ល្ ស់ប្ឌូរ 
ទូរស័ ទ្ៃ៖ 070 752 058   @អ៊ីកមេ៖ lysovatmuny@yahoo.com/lysovatmuny@gmail.com

សមូអ្រ អរសាទរចំមោះអ្នកឈ្ន ះរង្វែ ន់

    សំែួរសបមា្រ់បពអឹតិ្្របតព័ត៌មានមលខ ០០៩

សំែួរទី១៖ លតើវ្រ្គបណ្ថុ ះបណ្្េដេ់មនន្ីរតនាគាររាជធានី-លខត្ជ៊ំទី៣ ល្្តសំខាន់លេើអវាី?

អ្នកឈ្ន ះរងាវា ន់ ែ្មជំនួយទរូស័ពទា  (Power Banks) សមូ មកយករងាវា ន់លៅនាយកោ្ឋ ន្័ត៌មានវិទយា ននអ្រ្គលេខាធតិការោ្ឋ នពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ 

ក្នថុងល្េលមា៉ា ងលធវាើការ្ីនែងៃច័នទៃ ដេ់នែងៃស៊ពក នតិងសមូទំនាក់ទំនងមក លលាក  លី  ស៊វឌ្ឍម៊នី មនន្ីទទួេបនទៃថុកតាមរយៈទូរស័ ទ្ៃលេខ ០៧០ ៧៥២ ០៥៨។ 

សំែួរទី២៖ សមូលរៀបរាប់្ីម៊ខងារវិភាជន៍ែវិកា នតិងសារៈពបលោជន៍កដេម៊ខងារអាចផ្េ់ឱ្យអ្នក?

លលាកអ្នកអាចអានព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០០៩េម្តិត ឬ ចេូលៅកាន់ល្រហទំ្័រ្រលពមាង FMIS
លដើម្ីអានឯកសារពាក់្័ន្ធលផ្សងៗលទៀតលដើម្ីលឆលើយសំណួរទាងំ ្ ីរ ខាងលេើ។ 

*សមា្គ េ់៖ ចំលពាះសមាជតិកពកថុមការងារព្រប់ព្រង្រលពមាង FMIS (FMWG), មនន្ីនននាយកោ្ឋ ន្័ត៌មានវិទយា ននអ្រ្គលេខាធតិការោ្ឋ ន កសហវ   
 ្៊ំមានសតិទ្ធតិចូេរមួលឆលើយសំណួរយករងាវា ន់លនះល�ើយ។ មននី្ននអ្រ្គនាយកោ្ឋ នពាក់្័ន្ធ្រនលរឹះនានា ត្ិលសសមនន្ីរតនាគាររាជធានី-លខត្ 

ពតឌូវរានលេើកទរឹកចតិត្ឱ្យចូេរមួក្នថុងការលឆលើយសំណួរយករងាវា ន់។

ចំលពាះអ្នកចូេរមួកដេលឆលើយសំណួរ ទាងំ្ីរ រាន  ពតរឹមពតឌូវចំននួ្ីររបូ នរឹងទទួេរានែ្មជំនយួទូរស័ ទ្ៃ (Power Banks) 

កដេមានបតិទ ល្ កសញ្្ញ ពកសួងលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង FMIS។ 

សូមលផញាើចលមលើយរបស់លលាកអ្នកមក អ៊ីកមេ៖ chheang_you@mef.gov.kh/ chheang_you@yahoo.com 

ឱ្យរានម៊ន នែងៃទី៣០ កខវិចឆេតិកា ឆ្្ន ំ២០១៦។ 

ចំលពាះល ្្ម ះអ្នកកដេឈ្នះរងាវា ន់នរឹងពតឌូវ ពបកាសលៅលេើព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខលពកាយ។

ជបួគា្ន ម្ងលទៀតលៅក្នថុងព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខលពកាយ !

យេ់ពសប

ធម្មតា

មតិនយេ់ពសប     

8.90%

36.30%
54.90%

ខញាថុំយេ់អំ្ីពប្័ន្ធ នតិងម៊ខងារក្នថុងពប្័ន្ធ FMIS

ធម្មតា

យេ់ពសប

មតិនយេ់ពសប

33.10%

15.30%

51.60%

ខញាថុំទទួេរានការគំាពទព្រប់ពគាន់
លដើម្ីជយួខញាថុំក្នថុងការលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS

ម្រើសិនជាអ្នកមានជាមតិ ឬសំែូមពរន្ន្ 
សមូទាក់ទងមកកាន់បកថុមការង្របគ្រ់បគងការផ្ល ស់្្រឌូរ ត្មរយៈមលខទរូស័ពទាខាងមលើ។

លទ្ធផលននការអមងកេតមបកាយការដ្ក់ឱ្យមប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS


