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   រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពនុជាម្កាមការដលកនំា្្រក្រមដ្យឆន្ទៈមរោុះមុត និង ចកខេនុវិស័យណវងឆ្ងា យរ្រស់ 

សមម្ចអគ្គមហាមសនា្រតីមតមជា ហ៊ុន សែន នាយករដឋាមញ្ន្ីនន្ពុះរាជាណ្ច្កកម្ពនុជា ណតងណតយក

ចិត្ទុកដ្ក់ និង កំែត់ទុកការងារណកទ្មង់ គជឺាឧ្រករែ៍មគ្លនមោបាយគន្លុះស្រោ្រ់មដ្ុះ្រាយ

្រជ្ហា ្្រឈមនានា និង ្រមងកើនកាលានុវត្ភាពថ្មីៗ មឆ្្ព ុះមៅរកការអភិវឌ្ឍ និង វិ្រុលភាព។ រាជរដ្ឋា -

ភិបាល បានដ្ក់មចញនូវកម្មវិធីណកទ្មង់ចំនួន៣ គកឺារណកទ្មង់វិមជ្ឈការនិងវិសែមជ្ឈការ, ការណក

ទ្មង់រដឋាបាលរាធារែទៈ, និង ការណកទ្មង់ការ្គ្រ់្គងែិរញ្ញវតថែនុរាធារែទៈ។ ការអនុវត្កម្មវិធី

ណកទ្មង់ទាងំ្រីមនុះ គរឺោនលកខេែទៈជា្្រព័ន្ធ ណដលសុីចងាវា ក់្្រទាក់្កឡាគ្្មៅវិញមៅមក។ រាជរដ្ឋា -

ភិបាល បានដ្ក់ឱ្យអនុវត្នវូ “យុទ្ធរាញ្ស្ននការណកទ្មង់្្រព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្ាក់ម្កាមជាតិឆំ្្ 

២០១៩-២០២៥” ណដលគំ្្ទដល់ការអនុវត្កម្មវិធីណកទ្មង់ការ្គ្រ់្គងែិរញ្ញវតថែនុរាធារែទៈ ជាពិមសស

មៅរដឋាបាលថ្ាក់ម្កាមជាតិ ណដលមឆ្ើយត្រមៅនលងកម្មវិធីណកទ្មង់វិមជ្ឈការ និង វិសែមជ្ឈការ។ 

គម្មាង FMIS ចលូរួមចំសែកក្នុងការមលើកកម្ពែ់អភិបាលកិច្ចល្អ

     មដើម្ី្រំមពញភាព្គ្រ់្ជនុងម្ជាយ ននការអនុវត្យុទ្ធរាញ្ស្ននការណកទ្មង់្្រព័ន្ធថវិការដឋាបាល

ថ្ាក់ម្កាមជាតិឆំ្្ ២០១៩-២០២៥ និង ្រណ្្មគ្លនមោបាយពាក់ព័ន្ធនានារ្រស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

្កសួងមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ ក៏បានមរៀ្រចំនវូណែនការព្ងីកការអនុវត្គម្រោង FMIS ជំហានទី ៣,  

២០២១-២០២៥ មដ្យបានគិតគរូនវូការព្ងីកវិរាលភាពននការអនុវត្គម្រោង FMIS មៅដល់

រដឋាបាលថ្ាក់ម្កាមជាតិ។ ណែ្អករាមណែនការមនុះ ្្រព័ន្ធ  FMIS នលងដ្ក់ឱ្យម្្រើ្បាស់ជាែ្លូវការមៅ

រដឋាបាលរាជធានី-មេត្ទាងំ ២៥ មៅក្នុងឆំ្្ ២០២២ និង មៅរដឋាបាល្កនុង/្សនុក/េែ្ឌ ចំននួ ៤៣  

មៅក្នុងឆំ្្ ២០២៤ មដើម្ីជយួឱ្យការអនុវត្ថវិកា ្្រក្រមដ្យ្្រសិទ្ធភាព គែមនយ្យភាព និង 

តរ្ោភាព មដ្យរារ្្រព័ន្ធ  FMIS ែ្ល់ភាពងាយ្សរួលដល់អ្កម្្រើ្បាស់ក្នុងការកត់្រា និង រាម-

ដ្នរាថែ នភាព្្រតិ្រតិ្ការែិរញ្ញវតថែនុមៅ្គ្រ់ដំណ្ក់កាលមដ្យេ្រួនឯង, អាច្តរួតពិនិត្យរាថែ នភាព



ឥែទានថវិកាមដ្យសវា ័យ្្រវតិ្ និង រែ័សជាងមុន, កាត់្រនថែយនវូក្មិតស្មនុគរា្ម ញននការគែនា, ែ្ល់នវូសវា ័យ្្រវតិ្កម្មននកិច្ច្រញរា ិកាគែ-

មនយ្យ, អ្កម្្រើ្បាស់អាចទាញយករបាយការែ៍ែិរញ្ញវតថែនុ និង របាយការែ៍រាមដ្នរាថែ នភាពថវិកាមចញពី្្រព័ន្ធ FMIS បានភ្ាមៗ។ 

ការ្គ្រ់្គង ការ្តរួតពិនិត្យ និង ការរាមដ្ន្្រតិ្រតិ្ការែិរញ្ញវតថែនុ មដ្យេ្រួនឯងរ្រស់រដឋាបាលថ្ាក់ម្កាមជាតិ រាមរយទៈការអនុវត្គម្រោង  

FMIS ្តលូវបានចាត់ទុកថាជាការចលូរមួមលើការងារណកទ្មង់វិមជ្ឈការ និង វិសែមជ្ឈការ រ្រស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ែងណដរ។

     ការដ្ក់ឱ្យម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ  FMIS ទាងំមៅថ្ាក់ជាតិ និង ថ្ាក់ម្កាមជាតិ គជឺាការចលូរមួគំ្្ទោ៉ងសកម្មនវូការអនុវត្ “យុទ្ធរាញ្ស្នន

ការណកទ្មង់្្រព័ន្ធថវិកាឆំ្្ ២០១៨-២០២៥” ណដលជាណែនទី្រងាហា ញែ្លូវស្រោ្រ់ផ្្ស់្្រលូរ្្រព័ន្ធថវិការ្រស់កម្ពនុជាទាងំមៅរដឋាបាលថ្ាក់ជាតិ និង 

រដឋាបាលថ្ាក់ម្កាមជាតិ ក្នុងមគ្លមៅមដើម្ីមធវាើឱ្យការ្គ្រ់្គងធនធានែិរញ្ញវតថែនុរាធារែទៈកាន់ណត្្រមសើរម�ើង និង ្ស្ររាមមគ្លមៅជារារវន្

មដើម្ីឈានមឆ្្ព ុះមៅអនុវត្  “ថវិកាព័ត៌មានែមិទ្ធកម្ម” ្ស្ររាមទិសមៅជាយុទ្ធរាញ្ស្ននការែសារភារា ្រ់ថវិកាមៅនលងមគ្លនមោបាយ  និង

គែមនយ្យភាពសមិទ្ធកម្មឆំ្្ ២០២៥។ ជាក់ណស្ង ្្រព័ន្ធ  FMIS មធវាើសវា ័យ្្រវតិ្កម្មមលើការ្គ្រ់្គង និង ្តរួតពិនិត្យថវិការែតូដល់ក្មិតចមងាក ម

សកម្មភាព ណដលរោនលកខេែទៈស្មនុគរា្ម ញ និង រាញំនុ  ំ្្រសិនម្រើការ្គ្រ់្គង្តលូវមធវាើម�ើងមដ្យនដ។ មលើសពីមនុះ ្្រព័ន្ធ  FMIS អាចែលិត

របាយការែ៍រាមដ្នថវិកាដល់ក្មិតចមងាក មសកម្មភាព ស្រោ្រ់ថ្ាក់ដលកនំាមធវាើការវិភាគមដើម្ីមធវាើការសម្មចចិត្មែសេងៗ  ជាពិមសសជយួឱ្យ

ការអនុវត្ថវិកាទាងំមៅថ្ាក់ជាតិ និង ថ្ាក់ម្កាមជាតិ ឱ្យកាន់ណតរោន្កលត្យ្កម វិន័យថវិកា និង ចាយចំមគ្លមៅ។

     រាមរយទៈការដក្រទពិមរាធន៍ ននការដ្ក់ឱ្យអនុវត្នវូនីតិវិធីអនុវត្ការងារថ្មីស្រោ្រ់ការម្រើកែ្ល់ម្រៀវតសេ និង ចំណ្យ្រន្នុក្រុគ្គលិកមែសេងៗណដល

រោនមគ្លរ្រ្រកំែត់ចបាស់លាស់ និង ចំណ្យទូទាត់្តង់ណដលរោនហានិភ័យទា្រ មៅរដឋាបាលថ្ាក់ជាតិ បាន្រងាហា ញអំពី្្រសិទ្ធភាព នន្្រព័ន្ធ 

FMISស្រោ្រ់ការព្ងលងគែមនយ្យភាព តរ្ោភាព និង ភាពស័កិ្សិទ្ធិ។ នីតិវិធីអនុវត្ការងារថ្មី រាម្្រព័ន្ធ  FMIS ទាងំ្សនុង គមឺិនរោនការ-

មរៀ្រចំ និង ្រញរាលូនសំែុំឯករារអាែតិ្ម្រើក្បាក់ជា្កដ្ស ពីដំណ្ក់កាលមយួមៅដំណ្ក់កាលមយួមទៀតមនាុះមទ។ លិេិតយុតិ្ការចំណ្យ

មួយចំននួ្តលូវបានមសកន្រញ្ចលូល្្រព័ន្ធ  FMIS និង រកសាទុកចបា្រ់មដើមមៅរាមីអង្គភាព មដើម្ីជាកម្មវតថែនុននការមធវាើអធិការកិច្ច ឬ សវនកម្ម។ ជំហាន

ននការអនុវត្នីតិវិធីថ្មីរោនលកខេែទៈរាមញ្ញ, េី្, មលឿន និង រោនព័ត៌រោន្គ្រ់្គ្ន់ក្នុងការរាមដ្នអំពីរាថែ នភាពនន្្រតិ្រត្ិការចំណ្យថវិកា។

     មគ្លមៅចុងម្កាយ ននការដ្ក់ឱ្យម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ  FMIS គមឺដើម្ីមលើកកម្ពស់គុែភាព និង ្ ្រសិទ្ធភាពននការែ្ល់មសវារាធារែទៈ និង 

អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា ន ណដល្ស្រមៅនលងមគ្ល្រំែងននអភិបាលកិច្ចល្អ។

២

ទិន្ន័យមចញពី្្រព័ន្ធ FMIS និង ការកត់្រាម្រៅ្្រព័ន្ធកាន់សត្្រហាក់្្រសហលគ្្

     ឯកឧត្ម មាែ ែុខមែនសាន អគ្គមលខាធិការ ននអគ្គមលខាធិការដ្ឋា ន្កសងួមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុបានរោន្្ររាសន៍

មៅក្នុងកិច្ច្្រជុំអនុវត្ថវិកាកម្មវិធីពាក់កណ្្លឆំ្្ ២០២១ រ្រស់្កសងួមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ ដលកនំាមដ្យឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ 

ហ៊ាន សាហុី្រ រដឋាមលខាធិការ្កសងួមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ និង ជា្្រធាន្កនុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង FMIS កន្ងមៅថា ម្រើមមើលមលើតមួលេ

បានពីការ្សង់ទិន្ន័យននការអនុវត្ថវិកាជាក់ណស្ងរ្រស់អគ្គមលខាធិការដ្ឋា ន និង តមួលេរ្រស់្្រព័ន្ធ   FMIS គកឺាន់ណតេិតជិតគ្្។ មែតុដចូមនុះ

្រងាហា ញឱ្យម�ើញថា ការអនុវត្មៅក្នុង្្រព័ន្ធ  FMIS និង ការអនុវត្្រមណ្្ុះអាសន្ (កត់្រាក្នុងកម្មវិធី  Microsoft Excel) គេឺិតជិតគ្្

្រមែ្ើរៗ ្ ្រសិនម្រើមយើងមមើល្គ្រ់ជំពកូចំណ្យ  ណដលពីមុនមយើងម�ើញថារោនគរ្ោតម្ចើនរែតូដល់ ១០% មៅ ១៥%។ មនុះ្រងាហា ញថា ្ ្រព័ន្ធ

រ្រស់មយើងកាន់ណតរោនភាពជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្ មធៀ្រនលងការអនុវត្ខាងម្រៅ មែើយមៅនថងាខាងមុេមយើងនលងសង្លមថា អាចទាញរបាយការែ៍

មចញពី្្រព័ន្ធណតម្ង ណដលជាកី្្សនមរ្រស់ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុី្រ។ មែតុមនុះ មយើងនលងេិតេំ្រន្កិច្ចការមនុះមទៀត មដើម្ីឱ្យ
ការ្សង់រាមកម្មវធិី Microsoft Excel និង ការចុុះក្នុង្្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់ណតសុីគ្្ណមនណទន មដ្យមៅនថងាខាងមុេ មយើង្គ្ន់ណត្តលូវការ
ការសម្មចមដើម្ីម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធណតម្ង។ 

     ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុី្រ បានគសូ្រជ្រា ក់មៅក្នុងអង្គ្្រជុំមនាុះែងណដរថា ពាក់ព័ន្ធ

នលងនីតិវិធីអនុវត្ការងារ ណដល្កនុមការងារអង្គភាពថវិកានន្កសួងមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ និង ្កសងួ-

រាថែ ្រ័ន កំពុងណតរអ៊ូថា ្្រព័ន្ធរោនមែើយ ្រ៉ុណន្ការអនុវត្មៅណតពិបាក មែើយកាន់ណតម្ចើន មដ្យរារណត

មធវាើកិច្ចការទាងំក្នុង និង ម្រៅ្្រព័ន្ធម្ចើន្ស្រមពលជាមយួគ្្។ មដើម្ីមដ្ុះ្រាយចំមពាុះ្រជ្ហា មនុះ្កនុម-

ការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង FMIS នលងេិតេំ្រញ្ច្រ់កិច្ចការមយួចំនួនពាក់ព័ន្ធនលងការែលិតរបាយការែ៍ 

មដ្យមធវាើោ៉ងណ្ឱ្យមៅឆំ្្្រន្្រន្ា្រ់មទៀត មយើងនលងយកទិន្ន័យមចញពី្្រព័ន្ធ FMIS ណតម្ង។ ការ-

ត្មង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្ការងារ រាម្្រព័ន្ធ  FMIS ក៏នលង្តលូវ្រន្មធវាើ មៅក្នុងគម្រោង  FMISជំហានទី៣



៣

     រាមរយទៈម្រសកកម្មមលើកទី ១២ ននការែ្ល់ជំនយួ្រមច្ចកមទសដល់ការអនុវត្គម្រោង្្រព័ន្ធ 

FMIS មលាក Kris Kauffman ជំនាញការ្្រចំាគម្រោង បានជ្ួរពិភាកសា និង រាកសរួពី

វឌ្ឍនភាពននការម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ FMIS ពីអគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនន្កសងួមសដឋាកិច្ច

និងែិរញ្ញវតថែនុ ្ពមទាងំ្កសងួ-រាថែ ្រ័ន។ ម្រសកកម្មមលើកទី១២ ណដលរោនរយទៈមពល ១៥នថងា 

គចឺា្រ់ពីនថងាទី ១៦ រែតូដល់នថងាទី ៣១ ណេ សីហា ឆំ្្ ២០២១ មនុះ បានមផ្្តសំខាន់មលើ ៖ 

        នានថងាអងា្គ រ ទី ៣១ ណេ សីហា ឆំ្្ ២០២១ មវលាមរ៉ោង ២:០០ រមសៀល ្ កនុមម្រសកកម្មបានជ្ួរ

ជាមយួ ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ  ហ៊ាន សាហុី្រ រដឋាមលខាធិការ្កសងួមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ 

ជំនាញការ IMF មលើកម�ើងថា ្្រព័ន្ធ FMIS មានែមត្ថភាព្គ្រ់្គ្ន់
ក្នុងការផលិត្គ្រ់ទ្មង់របាយការែ៍ 

ការម្្រើ្បាស់របាយការែ៍ណដលែលិតមចញពី្្រព័ន្ធ  FMIS

ការជំរុញនវូក្មិតអនុមលាមភាពននរបាយការែ៍  IPSAS Cash Basis 

ការ្្រមូលមតិមោ្រល់ និង ការពិភាកសាមលើកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា

ការែ្ល់សិកាខេ សិលាេ្ីស្ីអំពីសមតថែភាពរ្រស់្្រព័ន្ធ  FMIS ក្នុងការគំ្្ទដល់

ការែលិត របាយការែ៍  IPSAS។  

១.

២.

៣.

៤.

និង ជា្្រធាន្កនុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង  FMIS មដើម្ីជ្រោ្រជនូ ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ  អំពីលទ្ធែលននម្រសកកម្ម។ មៅក្នុងជំន្ួរមនាុះ 

មលាក Kauffman បានមលើកម�ើងនវូចំែចុគួរឱ្យចា្រ់អារម្មែ៍មួយចំនួន ក្នុងមនាុះមលាកក៏បានមផ្្តមលើ្រជ្ហា ្្រឈមមយួចំននួណដល្តលូវ

បានមលើកម�ើងមដ្យអ្កម្្រើ្បាស់ មដ្យមលាកយល់ម�ើញថា ្រជ្ហា ទាងំមនាុះមកើតម�ើងមិនណមនមកពី្្រព័ន្ធ FMIS មនាុះមទ ្រ៉ុណន្គជឺា្រជ្ហា

នននីតិវិធីអនុវត្ការងារ្រច្ចនុ្រ្ន្រ្រស់រាថែ ្រ័នពាក់ព័ន្ធ។  ្រណនថែមពីមលើមនុះ មលាកក៏បានមលើកម�ើងែងណដរថា ្ ្រព័ន្ធ  FMIS គជឺាមលូដ្ឋា នទិន្ន័យ 

ននការកត់្រា និង ការែលិតរបាយការែ៍រមួរោន ៖

១. គែមនយ្យថវិកា និង របាយការែ៍ (Budgetary Accounting and Reporting)

២. គែមនយ្យែិរញ្ញវតថែនុ និង របាយការែ៍ (Financial Accounting and Reporting) 

    ្ពមទាងំរបាយការែ៍ែិរញ្ញវតថែនុរាមស្ង់ដ្រគែមនយ្យរាធារែទៈអន្រជាតិ (IPSAS)

៣.គែមនយ្យ្គ្រ់្គង និង របាយការែ៍ (Management Accounting and Reporting)

៤. របាយការែ៍ែិរញ្ញវតថែនុ (ឧទាែរែ៍៖ របាយការែ៍សថែ ិតិែិរញ្ញវតថែនុរដ្ឋា ភិបាល-GFS)    

    ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុី្រ បានណថ្ងអំែរគុែចំមពាុះរ្រកគំមែើញ និង ការ្រជ្រា ក់ទាងំមនុះរ្រស់តំណ្ងមលូនិធិរ្ូរិយវតថែនុ

អន្រជាតិ (IMF) និង បានណថ្ងអំែរគុែចំមពាុះការគំ្្ទណែ្ក្រមច្ចកមទសនាមពលកន្ងមក ចា្រ់រំាងពីជំហានទី ២ ននគម្រោង រែតូឈានដល់

ជំហានទី ៣ នាមពល្រច្ចនុ្រ្មនុះ។ ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ រោន្្ររាសន៍្រណនថែមមៅមលើការម្្រជាញា ចិត្នន្កនុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង  FMIS 

ក្នុងការ្រន្ព្ងលងការអនុវត្្្រព័ន្ធ  FMIS មដើម្ីគំ្្ទដំមែើរការអភិវឌ្ឍមសដឋាកិច្ច-សង្គម ្ពមទាងំការសម្មចបាននូវមគ្លមៅសំខាន់ៗរ្រស់

កម្មវិធីណកទ្មង់ែិរញ្ញវតថែនុរាធារែទៈ ក្នុងការមធវាើឱ្យរោនភាព្្រមសើរម�ើងនវូ “គែមនយ្យភាព តរ្ោភាព ្្រសិទ្ធិភាព និង អភិបាលកិច្ចល្អ ក្នុងការ-

្គ្រ់្គងែិរញ្ញវតថែនុរាធារែទៈ”។ ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ បាន្រណនថែមថា ្កនុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង FMIS ក៏នលងព្ងលង្្រព័ន្ធ FMISឱ្យ

ក្ាយមៅជា្្រភពននព័ត៌រោនស្រោ្រ់ការសម្មចចិត្រ្រស់ថ្ាក់ដលកនំា និង ជាឧ្រករែ៍គំ្្ទោ៉ងសំខាន់ដល់ “្ក្រេែ្ឌ មគ្លនមោបាយ

មសដឋាកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពនុជា ២០២១-២០៣៥”។ 

មែើយមៅមពលមនាុះមយើងកាន់ណតចបាស់ មែើយការងារកាន់ណតធរូ្រាល។ 

     មដើម្ីឱ្យការអនុវត្្្រព័ន្ធ  FMIS កាន់ណតទទលួបានមជាគជ័យ  ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុី្រ បានទទចូមៅក្នុងអង្គ្្រជុំមដ្យមស្ើ

ឱ្យឯកឧត្ម្្រតិភ ូនិង ឯកឧត្មអគ្គនាយក ណដលជាថ្ាក់ដលកនំា អង្គភាពថវិកាអាណ្្រ័កមែ្រសិទ្ធិមពញមលញ ណដល្តលូវម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ  FMIS

ក្នុងឆំ្្ ២០២២ គរួម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ FMIS មដ្យផ្្ល់មដើម្ីរាមដ្នមមើលពីរារទៈសំខាន់ និង កាន់ណតយល់ចបាស់អំពី្្រព័ន្ធ្ស្រ

មពលណដលពិភពមលាកសពវានថងាកំពុងសថែ ិតមៅក្នុង្ររិកាឌីជីថល មែើយកិច្ចការមនុះជាកិច្ចការយរូអណងវាងពាក់ព័ន្ធនលងថវិកា មែើយ

ថវិកាជាមមធយោបាយ វាជាឧ្រករែ៍សំខាន់ស្រោ្រ់ភារា ្រ់មៅនលងយុទ្ធរាញ្ស្ការងារ មគ្លនមោបាយរ្រស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។



៤

រាធារែទៈ ជាពិមសស្ស្រមៅនលងមគ្លមៅននណែនការមម្រមច្ចកវិទយោព័ត៌រោនរ្រស់្កសួងមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ  និង  ្ ក្រេែ្ឌ មគ្លនមោបាយ

មសដឋាកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលរ្រស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពនុជាែងណដរ។  ្រច្ចនុ្រ្ន្ មលខាធិការដ្ឋា ន្កនុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង   FMIS បាន្រញ្ច្រ់ការ-

អភិវឌ្ឍកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាជំនាន់ទី២ រចួរាល់ ណដលរមួ្រញ្ចលូលនវូរបាយការែ៍ពីរ្្រមភទ គរឺបាយការែ៍ែិរញ្ញវតថែនុ និង របាយការែ៍្គ្រ់្គងរាច់្បាក់។

     កម្មវិធីមនុះ ែ្ល់អតថែ ្រមោជន៍ជាម្ចើនដល់្កសួង-រាថែ ្រ័ន និង រាជរដ្ឋា ភិបាលជារមួ ដចូជា ៖
ែង្គតិភាពទិន្ន័យ

ឆ្នុុះ្រជ្្ច ងំពីទិដឋាភាពទាងំមលូននការវិភាគទិន្ន័យស្រោ្រ់រដ្ឋា ភិបាល មដ្យរបាយការែ៍ទាងំអស់

្តលូវបានែលិតមចញពី្្រភពណតមយួ (BI Data Warehouse) ណដល្្រមលូែ្នុំទិន្ន័យម្ចើន

្្រមភទ និង ម្ចើន្្រភពនាមពលអនាគត

ភាពមជឿទុកចិត្តបាន

ទិន្ន័យននរបាយការែ៍ទាងំអស់ ្តលូវបាន

មែ្ៀងផ្្ត់ និង ្តរួតពិនិត្យរចួរាល់ពីអ្កពាក់ព័ន្ធ

ស្រោ្រ់ការវិភាគ និង ការម្្រើ្បាស់រាមត្មលូវការ

ទាន់មពលមវលា និង ែន្ែំំចច

ែ្ល់ព័ត៌រោនទាន់មពលមវលា, ្គ្រ់ទីកណន្ង ,កាត់្រនថែយចំណ្យធនធាន និង នីតិវិធីក្នុងការមរៀ្រចំ

របាយការែ៍នាមពលអនាគត រាមរយទៈ្្រព័ន្ធ្រមច្ចកវិទយោព័ត៌រោនថ្មីៗ

្្រែិទ្ធភាពការងារ និង ការែម្មចចិត្ត

ភារា ្រ់ជាមយួ្្រភពទិន្ន័យជាម្ចើន និង ផ្្ងំរបាយការែ៍វិភាគជាម្ចើនមៅក្នុងកម្មវិធីមនុះ នលង

្រងាហា ញពីការអនុវត្ការងារជាក់ណស្ង, អាចមធវាើការរាមដ្ន និង ពយោករែ៍អំពីអវាីណដល្តលូវមធវាើ្រន្ា្រ់ 

មែើយអាចមធវាើការសម្មចចិត្កាន់ណត្្រមសើរម�ើង មដើម្ី្រន្គំ្្ទម្រសកកម្មរាថែ ្រ័ន និង រាជរដ្ឋា -

ភិបាលមលើការ្គ្រ់្គងែិរញ្ញវតថែនុរារធារែទៈ

ែមតុល្យគែនី្បាក់មរៀលរាមធនាគ្រ

គែនីចរន្ត

គែនី្បាក់កក់

គែនី្បាក់
្រំរុងរដ្ឋា ភិបាល

គែនីមផ្ងៗ

សា្ថ នភាពអនុវត្តថវិកាចំណាយមៅរាជធានី-មខត្ត

វគ្គ្រែ្តនុ ុះ្រណា្ត ល្រំ្រ៉ន្រសន្ថមែ្តីពី “គន្លុះែំខាន់ៗថ្មីចនការម្្រើ្បាែ់
្រមច្ចកវិទយាព័ត៌មានមលូដ្ឋា ន និង ការម្្រើ្បាែ់្្រព័ន្ធ FMIS”

     មលខាធិការដ្ឋា ន្កនុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង  FMIS បានមរៀ្រចំវគ្គ្រែ្នុ ុះ្រណ្្ល្រំ្រ៉ន

្រណនថែមស្ីពី “គន្លុះសំខាន់ៗថ្មីននការម្្រើ្បាស់្រមច្ចកវិទយោព័ត៌រោនមលូដ្ឋា ន និង ការម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ

FMIS” ចា្រ់ពីនថងាទី ២៧ ណេ កកកដ្ ដល់នថងាទី ០៤ ណេ សីហា ឆំ្្ ២០២១ ជនូថ្ាក់ដលកនំា និង 
មញ្ន្ីអមញរា ើញមកពី្កសងួ-រាថែ ្រ័នចំននួ ៣៧, អង្គភាពថវិកាអាណ្្រ័កមែ្រសិទ្ធិមពញមលញមៅថ្ាក់កណ្្លចំននួ ២៦, អគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគ្រជាតិ,

មន្ីរមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ និង រតនាគ្ររាជធានី-មេត្ទាងំ ២៥ សរុ្រចំនួន ៤៨៩ រូ្រ ណដលបាននិងកំពុងម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ  FMIS មដើម្ីព្ងលង

សមតថែភាព្រណនថែម, មដ្ុះ្រាយនវូ្រជ្ហា ្្រឈមនានា, ពិភាកសាមលើនីតិវិធីចុុះ្្រត្ិរតិ្ការចលូក្នុង្្រព័ន្ធ និង ណែនំាពីមគ្លការែ៍ថ្មីៗ ្ ពមទាងំ

ែមងខេ្រកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាជំនាន់ទី២

      មដើម្ីទាញយក្្រមោជន៍ពីការម្្រើ្បាស់្រមច្ចកវិទយោឌីជីថល  មលខាធិការដ្ឋា ន្កនុមការងារ្គ្រ់្គង

គម្រោង  FMIS បានគិតគរូមលើការសិកសា និង អភិវឌ្ឍកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ណដលជាកម្មវិធីរបាយកាែ៍ឌីជីថល

ឆ្្តនវ (Digital Business Intelligence) ក្នុងមគ្ល្រំែងមធវាើ្ររិវត្កម្មទិន្ន័យ (Data Transfor-

mation) មៅជាព័ត៌រោនណដលអាចម្្រើ្បាស់ស្រោ្រ់ការសម្មចចិត្ជាយុទ្ធរាញ្ស្ក្នុងធុរទៈកិច្ចរ្រស់រាថែ ្រ័ន 

ក៏ដចូជា រាមដ្នការអនុវត្ថវិកា និង ព្ងលងការ្គ្រ់្គងែិរញ្ញវតថែនុរាធារែទៈ។  មយួវិញមទៀត គំនិតអភិវឌ្ឍន៍

មនុះ បានចលូរមួចំណែកសម្មចមគ្លមៅដំណ្ក់កាលទី៣ និង ទី៤ ននកម្មវិធីណកទ្មង់ការ្គ្រ់្គងែិរញ្ញវតថែនុ

តម្ាភាព និង គែមនយ្យភាព

ឆ្នុុះ្រជ្្ច ងំអំពីការទទលួេុស្តលូវ និង ការម្រើក

ចំែនវូព័ត៌រោនណដលរាថែ ្រ័ននីមយួៗបានអនុវត្

រាមរយទៈផ្្ងំទិន្ន័យរ្រស់េ្រួន

គុែភាព និង ែុវត្ថិភាពព័ត៌មាន

ទាងំទិន្័យ និង ការម្្រើ្បាស់មៅក្នុងកម្មវិធីមនុះ ្តលូវបាន្តរួតពិនិត្យជា្្រចំាមដើម្ីធានាបាននវូ

គុែភាព និង រកសាសុវតថិែភាពព័ត៌រោនេ្ពស់។



៥

    

     កាលពីនថងា ពុធ ១០ មកើត ណេ ្រាពែ៌ ឆំ្្ឆ្លូវ ្តីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ្តលូវនលងមៅនថងាទី ១៨ ណេ សីហា ឆំ្្ ២០២១ មលខាធិការដ្ឋា ន្កនុមការងារ

្គ្រ់្គងគម្រោង  FMIS បានមរៀ្រចំកម្មវិធី “ការ្រញ្ជ្រា ្រការយល់ដលងអំពី្្រព័ន្ធ  FMIS” ជនូថ្ាក់ដលកនំា និង មញ្នី្ ននអង្គភាពថវិកាអាណ្្រ័ក

មែ្រសិទ្ធិមពញមលញមៅថ្ាក់កណ្្ល្រណនថែមថ្មីចំននួ ១១ នន្កសងួមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ រមួរោន ៖

    

កម្មវិធីមនុះ ដលកនំាមដ្យ ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ   ហ៊ាន សាហុី្រ  រដឋាមលខាធិការ្កសងួមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ និង ជា្្រធាន្កនុមការងារ្គ្រ់្គង

គម្រោង  FMISមដ្យរោនការចលូរមួពីថ្ាក់ដលកនំា និង មញ្ន្ី មកពីអង្គភាពថវិកាអាណ្្រ័កមែ្រសិទ្ធិមពញមលញមៅថ្ាក់កណ្្ល្រណនថែមថ្មីចំននួ ៩១ រ្ូរ។ 

    រោន្្ររាសន៍មៅក្នុងកម្មវិធីមនុះ ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុី្រ បានគសូ្រជ្រា ក់ពីតនួាទីសំខាន់ និង មិនអាចេវាុះបានរ្រស់្្រព័ន្ធ 

FMIS មៅក្នុងកម្មវិធីណកទ្មង់ការ្គ្រ់្គងែិរញ្ញវតថែនុរាធារែទៈមៅ្គ្រ់ដំណ្ក់កាល ្ពមទាងំមៅក្នុង “្ក្រេែ្ឌ មគ្លនមោបាយមសដឋាកិច្ច 

និង សង្គមឌីជីថលកម្ពនុជា ២០២១-២០៣៥” ក្នុងការចូលរមួចំណែកជាមូលដ្ឋា ន្គលុះស្រោ្រ់ឈានមឆ្្ព ុះមៅរកការករាង និង អភិវឌ្ឍមសដឋាកិច្ច 

និង សង្គមឌីជីថលកម្ពនុជា ឱ្យសម្មចបានរាមមគ្លមៅ មដើម្ី្្រណជងឈ្ុះជាមយួ្រណ្្្្រមទសក្នុងតំ្រន់ និង អន្រជាតិ។ រាមរយទៈការអនុវត្

គម្រោង FMIS កន្ងមក ឯកឧត្ម្រែ្ឌ ិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុី្រ បានវាយតនម្េ្ពស់ចំមពាុះសមិទ្ធែលណដល្កនុមការងារសម្មចបាន ក្នុងមនាុះក៏

ទទួលបានការមកាតសរមសើរពីនដគអូភិវឌ្ឍន៍ ដូចជាមូលនិធិរ្ូរិយវតថែនុអន្រជាតិ (IMF) ជុំ វិញការមបាុះជំហានមៅមុេឥតឈ្រ់ឈររ្រស់គម្រោង 

FMIS ណដលជាចលករដ៏សំខាន់មយួក្នុងការជំរុញនវូការអនុវត្ថវិកាមៅរាម្កសងួ-រាថែ ្រ័ន អង្គភាពចំណ្យ ឱ្យកាន់ណតរោន្កលត្យ្កម និង វិន័យ

ក្នុងការចាយវាយឱ្យចំមគ្លមៅ្្រក្រមដ្យ្្រសិទ្ធភាព និង ្្រសិទ្ធែល ណដលមគ្លមៅចុងម្កាយ គឺមដើម្ីឱ្យការ្រម្មើនូវមសវារាធារែទៈជនូ

្្រជាពលរដឋា បានទាន់សភាពការ និង ត្មលូវការ។ 

     ទន្លមនលងមនុះែងណដរ ការដ្ក់ឱ្យម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធមៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណ្្រ័កមែ្រសិទ្ធិមពញមលញថ្មីក្នុង្ក្រេែ្ឌ ្កសងួមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ

នលងដំមែើរការជាែ្លូវការមៅមដើមឆំ្្ ២០២២ខាងមុេ មលើមុេងារចំននួ ៤ រមួរោន មុេងារវិភាជន៍ថវិកា, មុេងារគែនី្តលូវសង, មុេងារការទិញ, 

និង គែនី្តលូវទារ។ ការម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ  FMIS នលងជយួស្មរួលដល់ថ្ាក់ដលកនំា និង មញ្ន្ីណដលទទួល្រន្នុកថវិកា និង ែិរញ្ញវតថែនុ ឱ្យរោនភាព

ងាយ្សរួលក្នុងការរាមដ្ន្្រតិ្រតិ្ការចំែូល-ចំណ្យ និង ទាញយករបាយការែ៍ណដលែលិតមចញពី្្រព័ន្ធ ្ពមទាងំរោនមូលដ្ឋា ន្គលុះក្នុង

ការ្្រមូលយក និង ទាញបានព័ត៌រោន្គ្រ់្ជនុងម្ជាយពី្្រព័ន្ធ  FMIS ែងណដរ។ 

កម្មវិធី្រញ្ជ្រា ្រការយល់ដលងអំពី្្រព័ន្ធ FMIS 
ជូនអង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កមផទេរែិទ្ធិមពញមលញថ្ាក់កណា្ត ល្រសន្ថមថ្មី

គែទៈករោ្ម ធិការដលកនំាការងារណកទ្មង់ការ្គ្រ់្គងែិរញ្ញវតថែនុរាធារែទៈ

អគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា

អគ្គនាយកដ្ឋា នែិរញ្ញវតថែនុរដឋាបាលថ្ាក់ម្កាមជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មរាធារែទៈ

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ទព្យសម្តិ្រដឋានិងចំែូលមិនណមនរារមពើពន្ធ

អគ្គនាយកដ្ឋា នមដ្ុះ្រាយែល្រ៉ុះពាល់មដ្យរារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍

អគ្្គ ធិការដ្ឋា ន

អគ្គនាយកដ្ឋា នសវនកម្មនែ្ក្នុង

អគ្គនាយកដ្ឋា នមគ្លនមោបាយ

អគ្គនាយកដ្ឋា នសែ្្រតិ្រតិ្ការ

អន្រជាតិនិង្គ្រ់្គង្រំែលុ

វិទយោរាថែ នមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ។ 

្រំមពញចមន្ាុះេវាុះខាតមយួចំនួនណដលមលខាធិការដ្ឋា នបានរកម�ើញ និង ទទលួបានសំែូមពរពីអ្កម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ FMIS។ 

      វគ្គ្រែ្នុ ុះ្រណ្្ល្រំ្រ៉ន្រណនថែមមនុះ មផ្្តមៅមលើមុេវិជារា ចំនួន ១០ គ ឺការម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធជំនយួគំ្្ទ (PK-The Helper), មុេងារវិភាជន៍

ថវិកា, មុេងារការទិញ, មុេងារគែនី្តលូវសង, មុេងារគែនី្តលូវទារ,មុេងារ្គ្រ់្គងរាច់្បាក់, មុេងារមសៀវមៅធំ, ការ្គ្រ់្គងគែនី 

FMIS និង ការកំែត់សិទ្ធិរ្រស់អ្កម្្រើ្បាស់, សុវតថិែភាព្រមច្ចកវិទយោព័ត៌រោននិងគមនាគមន៍ និង ចំមែុះដលងមលូដ្ឋា នថ្មីៗណែ្ក្រមច្ចកវិទយោព័ត៌រោន។

ជាលទ្ធែលននវគ្គ្រែ្នុ ុះ្រណ្្ល្រំ្រ៉ន្រណនថែមមនុះ ថ្ាក់ដលកនំា និង មញ្ន្ី ណដលជាអ្កម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ FMIS អមញរា ើញមកពី្កសួង-រាថែ ្រ័នទាងំ 

៣៧, អង្គភាពថវិកាអាណ្្រ័កមែ្រសិទ្ធិមពញមលញមៅថ្ាក់កណ្្លទាងំ ២៦, អគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគ្រជាតិ, មន្ីរមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ និង 

រតនាគ្ររាជធានី-មេត្ទាងំ ២៥ ទទលួបានចំមែុះដលងថ្មីៗ ចំែចុគន្លុះសំខាន់ៗពីការម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ  FMIS ណដលអាចជយួស្មរួលដល់ការចុុះ

្្រតិ្រតិ្ការ ការម្្រើ្បាស់មុេងារថ្មីរ្រស់្្រព័ន្ធ និង បានយល់ដលងពីរារទៈ្្រមោជន៍ននការទាញយករបាយការែ៍មចញពី្្រព័ន្ធ  FMIS

មកម្្រើ្បាស់រាមត្មលូវការជាក់ណស្ង ។

គុែភាព និង ែុវត្ថិភាពព័ត៌មាន

ទាងំទិន្័យ និង ការម្្រើ្បាស់មៅក្នុងកម្មវិធីមនុះ ្តលូវបាន្តរួតពិនិត្យជា្្រចំាមដើម្ីធានាបាននវូ

គុែភាព និង រកសាសុវតថិែភាពព័ត៌រោនេ្ពស់។



ស្រោ្រ់ព័ត៌រោន្រណនថែម និង សំែូមពរមែសេងៗ
សូមចលូមៅកាន់មគែទំព័រ ឬ ទំព័រ្រណ្្ញសង្គម 

រ្រស់គម្រោង FMIS៖

៦

ែំែួរ និង ចមម្ើយ

ែមូអ្រ អរសាទរចំមោុះអ្កឈ្ុះរងាវា ន់អនុែសាវរីយ៍
    សមូអ្រអររាទរចំមពាុះអ្កណដលបានមឆ្ើយសំែួរ្តលម្តលូវមៅក្នុង្ពលតិ្្រ្តព័ត៌រោនមលេ០២៧

្រមងកើនថាមពលណែ្កចំមែុះដលងអំពី
្្រព័ន្ធ FMIS និង រោនឱកាសទទួលបាន

 ធនាគ្រថាមពល (PowerBank)
ពី្កនុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង FMIS

មដ្យ្គ្ន់ណតចូលរមួមឆ្ើយសំែួរ
ងាយៗឱ្យបាន្តល  ម្តលូវ

្កនុមការងារមលើកទលកចិត្មញ្ន្ីមកពី្គ្រ់្កសងួ-រាថែ ្រ័ន និង មន្ីរមសដឋាកិច្ចនិងែិរញ្ញវតថែនុ, រតនាគ្រ ្ពមទាងំ
រដឋាបាលរាជធានី-មេត្ ឱ្យចូលរមួក្នុងការមឆ្ើយសំែួរមនុះ្គ្រ់ៗគ្្។ 

មឈា្ម ុះអ្កណដលឈ្ុះរងាវា ន់នលង្តលូវ្្រកាសមៅមលើ ្ពលតិ្្រ្តព័ត៌រោនមលេម្កាយ។

សូមមែញាើ ចមម្ើយ្តលម្តលូវ ននសំែួរទាងំពីរមៅខាងមឆវាងមដ្យភារា ្រ់ជាមយួ
មឈា្ម ុះ តនួាទី រាថែ ្រ័ន និង មលេទរូស័ព្ទំនាក់ទំនង

 រ្រស់មលាកអ្កមកអុីណមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនចថងៃទី ៣០ សខ វិច្ិកា  ឆ្្ ំ២០២១។

ឬទំនាក់ទំនងមដ្យផ្ទេ ល់មៅកាន់

មគែទំព័រគម្រោង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

https://www.facebook.com/fmis.khmer

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កជ្្ញ  មឈឿន ែុម៉ាល័យ

chhoeun_somalay@mef.gov.kh
(+៨៥៥)១២ ៧៦២ ៧២២

មតើគម្រោង  FMIS ចលូរមួចំណែកក្នុងការ-
មលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អោ៉ងដូចមម្ចេ្ុះ?

ែ្មា្រ់ព័ត៌មានមផ្ងៗ

 ម ្្ម ុះ  មលាក មហៀង ែយ៉ូដ្    ជំនួយការអគ្គនាយកចន
                                             អគ្គនាយកដ្ឋា នភែ្តនុភារ និងហិរញ្ញវត្ថនុ ្កែួងមហាចផទេ                                   

១

មតើ្្រព័ន្ធែសេពវាែសាយ សង្គមរ្រស់
គម្រោង FMIS រោនអវាីេ្ុះ?

មៅមពលអ្កម្្រើ្បាែ់្្រព័ន្ធ FMIS មាន្រជ្ហា  ្តរូវទាក់ទងមៅ
្កនុមការងារជំនួយគ្ំ្ ទ PK-The Helper យ៉ងដចូមម្តច?

 ចរូមរៀ្ររា្រ់ពីរម្រៀ្រ្រមងកើតែំមែើមៅក្នុង្្រព័ន្ធជំនួយគ្ំ្ ទ PK-The Helper?

ម ្្ម ុះ កាយ ែុីមសាភ័ែ្ឌ           មញ្ន្តី ចនម្រឡាជាតិែន្តិែុខែង្គម (្រ.ែ.ែ)

     ចមម្ើយ៖ PK-The Helperជា្្រព័ន្ធជំនយួគំ្្ទជាមជ្ឈមែ្ឌ លរមួមយួស្រោ្រ់ទទលួនវូរាល់្គ្រ់
្រជ្ហា  សំមែើ ឬ សំែូមពររ្រស់អ្កម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ  FMIS ្ពមទាងំមដ្ុះ្រាយ្រជ្ហា ្្រក្រមដ្យ
្្រសិទ្ធភាព និង ការទទលួេុស្តលូវេ្ពស់្ស្ររាមក្មិត និង រាថែ នភាពនន្រជ្ហា ។ មដើម្ីចលូម្្រើ្បាស់
្្រព័ន្ធជំនយួគំ្្ទមនុះអ្កម្្រើ្បាស់្តលូវ ៖
         ម្រើកកម្មវិធី Web Browser ( Google chrome, FireFox..) ណ្មយួ មែើយចលូមៅ
         កាន់អាសយដ្ឋា នមនាុះ មដ្យ្តលូវវាយអាសយដ្ឋា នមវ្ររាយជំនយួគំ្្ទគឺ ៖
          https://helpdesk.mef.gov.kh 
         មយើង្តលូវរោន Username និង  Password មដើម្ី្រំមពញចូលស្រោ្រ់ការម្្រើ្បាស់
         ្រន្ា្រ់មក្តលូវចុចពាក្យ  LOG IN
         ផ្្ងំមគែទំព័រណដល្តលូវ្រមងកើត្្រអ្រ់សំ្រុ្ត នលង្តលូវបាន្រងាហា ញ។ ជំហាន្រន្ា្រ់ អ្កម្្រើ្បាស់្តលូវ  
         ្រមងកើត្្រអ្រ់សំ្រុ្តមៅក្នុង្្រព័ន្ធជំនយួគំ្្ទ។
     ការ្រមងកើតសំ្រុ្តមនុះគមឺដើម្ីដ្ក់្រញ្ចលូលនវូ្រជ្ហា  ឬ សំមែើសុំណកណ្្ររ្រស់អ្កម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ  FMIS
ឱ្យបានទាន់មពលមវលា មែើយមដើម្ី្រមងកើតសំ្រុ្តមនុះបាន អ្កម្្រើ្បាស់្តលូវចុចមលើពាក្យ 
្្រមភទសំ្រុ្ត       សំ្រុ្ត      ្រមងកើត។ ្រន្ា្រ់មក្្រព័ន្ធជំនយួគំ្្ទ នលង្រងាហា ញមៅចំែចុណដលអ្ក-
ម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ្តលូវ្រំមពញ/ម្ជើសមរើសរមួរោន ៖ សមងខេ្រ, ចំណ្ត់ថ្ាក់្ទព្យ , ្ទព្យ, មឈា្ម ុះមពញរ្រស់
្ទព្យ, ែល្រ៉ុះពាល់, ្រន្ាន់ និង អាទិភាព។ អ្កម្្រើ្បាស់្តលូវ្រំមពញឱ្យបាន្តលម្តលូវមដើម្ី្កនុមការងារ
្្រព័ន្ធងាយ្សរួលែ្ល់ដំមណ្ុះ្រាយជនូ្្រក្រមដ្យ្្រសិទ្ធិភាព។ 

្្រព័ន្ធ  FMIS មានម ្្ម ុះមពញជាមខមរៈភាសាយ៉ងដចូមម្តច?

     ចមម្ើយ៖ ពាក្យមពញនន FMIS ជាមេមរទៈភារាគឺ
                  ្្រព័ន្ធ្រមច្ចកវិទយាព័ត៌មានែ្មា្រ់ការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថនុសាធារែៈ។

២

ែំនួរទី ១

ែំនួរទី ២


