មាតិកា
គម្រោង FMIS ចូលរួមចំណែកក្នុងការល�ើក

គម្រោង FMIS ចូលរួមចំណែកក្នុងការល�ើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុត និង ចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយរបស់

កម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ ......................... ១

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តែងតែយក

ក្រៅប្រព័ន្ធកាន់តែប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ...... ២

បញ្ហាប្រឈមនានា និង បង្កើនកាលានុវត្តភាពថ្មីៗ ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ និង វិបុលភាព។ រាជរដ្ឋា-

ទិន្នន័យចេញពីប្រព័ន្ធ FMISនិង ការកត់ត្រា

ជំនាញការ IMFល�ើកឡ�ើងថា ............... ៣
សង្ខេបកម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកាជំនាន់ទី២ ......... ៤
វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លបំប៉នបន្ថែមស្ តីពី

“គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មី ................................ ៤

ចិត្តទុកដាក់ និង កំណត់ទុកការងារកែទម្រង់ គឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយគន្លឹះសម្រាប់ដោះស្រាយ
ភិបាល បានដាក់ចេញនូវកម្ម វិធីកែទម្រង់ចំនួន៣ គឺការកែទម្រង់ វិមជ្ឈការនិង វិសហមជ្ឈការ, ការកែ
ទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ, និង ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ការអនុវត្តកម្ម វិធី

កែទម្រង់ទាង
ំ បីនេះ គឺមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ដែលស៊ីចង្វាក់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាទៅវិញទៅមក។ រាជរដ្ឋា-

កម្ម វិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ

ភិបាល បានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវ “យុទសាស្ត្រ
្ធ
នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ

ទំព័រសំនួរ និង ចម្លើយ .......................... ៦

នៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងកម្ម វិធីកែទម្រង់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ។

FMISជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័ក .......... ៥

២០១៩-២០២៥” ដែលគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេស

ដ�ើម្បីបំពេញភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ នៃការអនុវត្តយុទសាស្ត្រ
្ធ
នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាល

ថ្នា ក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥ និង បណ្
តាគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានរ�ៀបចំនូវផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣,
២០២១-២០២៥ ដោយបានគិតគូរនូវការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ទៅដល់

រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ។ ផ្អែកតាមផែនការនេះ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅ

រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ និង នៅរដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌចំនួន ៤៣
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ដ�ើម្បីជួយឱ្យការអនុវត្តថ វិកា ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព គណនេយ្យភាព និង
តម្លា ភាព ដោយសារប្រព័ន្ធ FMIS ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការកត់ត្រា និង តាម-

ដានស្ថា នភាពប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រប់ដំណាក់កាលដោយខ្លួនឯង, អាចត្រួតពិនិត្យស្ថា នភាព

១

ឥណទានថវិកាដោយស្វ័យប្រវត្តិ និង រហ័សជាងមុន, កាត់បន្ថយនូវកម្រិតស្មុ គស្មា ញនៃការគណនា, ផ្តល់នវូ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យ, អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយការណ៍តាមដានស្ថា នភាពថវិកាចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS បានភ្លា មៗ។
ការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យ និង ការតាមដានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ដោយខ្លួនឯងរបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង
FMIS ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការចូលរួមល�ើការងារកែទម្រង់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ផងដែរ។

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងនៅថ្នា ក់ជាតិ និង ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ គឺជាការចូលរួមគាំទ្រយ៉ា ងសកម្មនវូ ការអនុវត្ត “យុទសាស្ត្រ
្ធ
នៃ

ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥” ដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធថ វិការបស់កម្ពុជាទាំងនៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ និង
រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ក្នុងគោលដៅដ�ើម្បីធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង និង ស្របតាមគោលដៅជាសារវន្ត

ដ�ើម្បីឈានឆ្ពោះទៅអនុវត្ត “ថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម” ស្របតាមទិសដៅជាយុទសាស្ត្រ
្ធ
នៃការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និង
គណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្មឆ្នាំ ២០២៥។ ជាក់ស្តែ ង ប្រព័ន្ធ FMIS ធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មល�ើការគ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យថវិការហូតដល់កម្រិតចង្កោ ម

សកម្មភាព ដែលមានលក្ខណៈស្មុ គស្មា ញ និង សាំញុា ំ ប្រសិនប�ើការគ្រប់គ្រងត្រូវធ្វើឡ�ើងដោយដៃ។ ល�ើសពីនេះ ប្រព័ន្ធ FMIS អាចផលិត
របាយការណ៍តាមដានថវិកាដល់កម្រិតចង្កោ មសកម្មភាព សម្រាប់ថ្នា ក់ដឹកនាំធ្វើការវិភាគដ�ើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗ ជាពិសេសជួយឱ្យ
ការអនុវត្តថ វិកាទាំងនៅថ្នា ក់ជាតិ និង ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ឱ្យកាន់តែមានក្រឹត្យក្រម វិន័យថវិកា និង ចាយចំគោលដៅ។

តាមរយៈការដកបទពិសោធន៍ នៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវនីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែល

មានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និង ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប នៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ បានបង្ហាញអំពីប្រសិទភា
្ធ ព នៃប្រព័ន្ធ

FMISសម្រាប់ការពង្រឹងគណនេយ្យភាព តម្លា ភាព និង ភាពស័ក្តិសិទ្ធិ។ នីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង គឺមិនមានការ-

រ�ៀបចំ និង បញ្ជូ នសំណំឯ
ុ កសារអាណត្តិប�ើកប្រាក់ជាក្រដាស ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទ�ៀតនោះទេ។ លិខិតយុត្តិការចំណាយ
មួយចំនួនត្រូវបានស្កេ នបញ្ចូ លប្រព័ន្ធ FMIS និង រក្សាទុកច្បាប់ដ�ើមនៅសាមីអង្គភាព ដ�ើម្បីជាកម្មវត្ថុនៃការធ្វើអធិការកិច្ច ឬ សវនកម្ម។ ជំហាន
នៃការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីមានលក្ខណៈសាមញ្ញ, ខ្លី, ល�ឿន និង មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាមដានអំពីស្ថា នភាពនៃប្រតិបត្តិការចំណាយថវិកា។

គោលដៅចុងក្រោយ នៃការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS គឺដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់គុណភាព និង ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និង

អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ដែលស្របទៅនឹងគោលបំណងនៃអភិបាលកិច្ចល្អ។

ទិន្នន័យចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS និង ការកត់ត្រាក្រៅប្រព័ន្ធកាន់តែប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពាក់កណ្
តា លឆ្នាំ ២០២១ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS កន្លងទៅថា ប�ើម�ើលល�ើតលេខ
ួ
បានពីការស្រង់ទិន្នន័យនៃការអនុវត្តថ វិកាជាក់ស្តែ ងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និង តួលេខរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS គឺកាន់តែខិតជិតគ្នា។ ហេតុដូចនេះ
បង្ហាញឱ្យឃ�ើញថា ការអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS និង ការអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន (កត់ត្រាក្នុងកម្ម វិធី Microsoft Excel) គឺខិតជិតគ្នា

បណ្ត ើរៗ ប្រសិនប�ើយ�ើងម�ើលគ្រប់ជំពូកចំណាយ ដែលពីមុនយ�ើងឃ�ើញថាមានគម្លា តច្រើនរហូតដល់ ១០% ទៅ ១៥%។ នេះបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធ
របស់យ�ើងកាន់តែមានភាពជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្ត ធ�ៀបនឹងការអនុវត្តខាងក្រៅ ហ�ើយទៅថ្ងៃខាងមុខយ�ើងនឹងសង្ឃឹមថា អាចទាញរបាយការណ៍

ចេញពីប្រព័ន្ធតែម្តង ដែលជាក្តីស្រមៃរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប។ ហេតុនេះ យ�ើងនឹងខិតខំបន្តកិច្ចការនេះទ�ៀត ដ�ើម្បីឱ្យ

ិ ី Microsoft Excel និង ការចុះក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់តែស៊ីគ្នាមែនទែន ដោយនៅថ្ងៃខាងមុខ យ�ើងគ្រាន់តែត្រូវការ
ការស្រង់តាមកម្ម វធ
ការសម្រេចដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតែម្តង។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជា ក់នៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះផងដែរថា ពាក់ព័ន្ធ

នឹងនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ ដែលក្រុមការងារអង្គភាពថវិកានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងស្ថាប័ន កំពុងតែរអ៊ូថា ប្រព័ន្ធមានហ�ើយ ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅតែពិបាក ហ�ើយកាន់តែច្រើន ដោយសារតែ

ធ្វើកិច្ចការទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នា។ ដ�ើម្បីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងខិតខំបញ្ច ប់កិច្ចការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតរបាយការណ៍

ដោយធ្វើយ៉ា ងណាឱ្យនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទ�ៀត យ�ើងនឹងយកទិន្នន័យចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS តែម្តង។ ការតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ តាមប្រព័ន្ធ FMIS ក៏នឹងត្រូវបន្តធ្វើ នៅក្នុងគម្រោង FMISជំហានទី៣

២

ហ�ើយនៅពេលនោះយ�ើងកាន់តែច្បាស់ ហ�ើយការងារកាន់តែធូរស្រាល។

ដ�ើម្បីឱ្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កាន់តែទទួលបានជោគជ័យ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប បានទទូចនៅក្នុងអង្គប្រជុំដោយស្ន ើ

ឱ្យឯកឧត្តមប្រតិភូ និង ឯកឧត្តមអគ្គនាយក ដែលជាថ្នា ក់ដឹកនាំ អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ គួរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយផ្ទាល់ដ�ើម្បីតាមដានម�ើលពីសារៈសំខាន់ និង កាន់តែយល់ច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធស្រប
ពេលដែលពិភពលោកសព្វថ្ងៃកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិកាឌីជីថល ហ�ើយកិច្ចការនេះជាកិច្ចការយូរអង្វែងពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកា ហ�ើយ
ថវិកាជាមធ្យោបាយ វាជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងយុទសាស្ត្រ
្ធ
ការងារ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ជំនាញការ IMF ល�ើកឡ�ើងថា ប្រព័ន្ធ FMIS មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់
ក្នុងការផលិតគ្រប់ទម្រង់របាយការណ៍

តាមរយៈបេសកកម្មល�ើកទី ១២ នៃការផ្តល់ជំនយ
ួ បច្ចេកទេសដល់ការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធ

FMIS លោក Kris Kauffman ជំនាញការប្រចាំគម្រោង បានជួបពិភាក្សា និង សាកសួរពី
វឌ្ឍនភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងក្រសួង-ស្ថាប័ន។ បេសកកម្មល�ើកទី១២ ដែលមានរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ
គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានផ្តោ តសំខាន់ល�ើ ៖
១. ការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ដែលផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS

២. ការជំរុញនូវកម្រិតអនុលោមភាពនៃរបាយការណ៍ IPSAS Cash Basis
៣. ការប្រមូលមតិយោបល់ និង ការពិភាក្សាល�ើកម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកា

៤. ការផ្តល់សិក្ខា សិលាខ្លីស្តីអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការគាំទ្រដល់
ការផលិត របាយការណ៍ IPSAS។

នាថ្ងៃអង្គា រ ទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោ ង ២:០០ រស�ៀល ក្រុមបេសកកម្មបានជួប

ជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដ�ើម្បីជម្រាបជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អំពីលទ្ធផលនៃបេសកកម្ម។ នៅក្នុងជំនបនោះ
ួ
លោក Kauffman បានល�ើកឡ�ើងនូវចំណច
ុ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួន ក្នុងនោះលោកក៏បានផ្តោ តល�ើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលត្រូវ

បានល�ើកឡ�ើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយលោកយល់ឃ�ើញថា បញ្ហាទាំងនោះក�ើតឡ�ើងមិនមែនមកពីប្រព័ន្ធ FMIS នោះទេ ប៉ុន្តែគឺជាបញ្ហា

នៃនីតិ វិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។ បន្ថែមពីល�ើនេះ លោកក៏បានល�ើកឡ�ើងផងដែរថា ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យ
នៃការកត់ត្រា និង ការផលិតរបាយការណ៍រម
ួ មាន ៖

១. គណនេយ្យថវិកា និង របាយការណ៍ (Budgetary Accounting and Reporting)

២. គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយការណ៍ (Financial Accounting and Reporting)
ព្រមទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមស្ត ង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ (IPSAS)

៣.គណនេយ្យគ្រប់គ្រង និង របាយការណ៍ (Management Accounting and Reporting)
៤. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ឧទាហរណ៍៖ របាយការណ៍ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល-GFS)

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរបកគំហ�ើញ និង ការបញ្ជា ក់ទាង
ំ នេះរបស់តំណាងមូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុ

អន្តរជាតិ (IMF) និង បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនាពេលកន្លងមក ចាប់តាំងពីជំហានទី ២ នៃគម្រោង រហូតឈានដល់
ជំហានទី ៣ នាពេលបច្ចុប្បនេះ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៅល�ើការប្តេជ្ញាចិត្តនៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

ក្នុងការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដ�ើម្បីគាំទ្រដំណ�ើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ព្រមទាំងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសំខាន់ៗរបស់
កម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងការធ្វើឱ្យមានភាពប្រស�ើរឡ�ើងនូវ “គណនេយ្យភាព តម្លា ភាព ប្រសិទ្ធិភាព និង អភិបាលកិច្ចល្អ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបន្ថែមថា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏នឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធ FMISឱ្យ

ក្លា យទៅជាប្រភពនៃព័ត៌មានសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នា ក់ដឹកនាំ និង ជាឧបករណ៍គាំទ្រយ៉ា ងសំខាន់ដល់ “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ
សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥”។

៣

សង្ខេបកម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកាជំនាន់ទី២
ដ�ើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

គម្រោង FMIS បានគិតគូរល�ើការសិក្សា និង អភិវឌ្ឍកម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកា ដែលជាកម្ម វិធីរបាយកាណ៍ឌីជីថល

ឆ្លាតវៃ (Digital Business Intelligence) ក្នុងគោលបំណងធ្វើប រិវត្តកម្មទិន្នន័យ (Data Transfor-

mation) ទៅជាព័ត៌មានដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តជាយុទសាស្ត្រ
្ធ
ក្នុងធុរៈកិច្ចរបស់ស្ថាប័ន
ក៏ដូចជា តាមដានការអនុវត្តថ វិកា និង ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ មួយ វិញទ�ៀត គំនិតអភិវឌ្ឍន៍
នេះ បានចូលរួមចំណែកសម្រេចគោលដៅដំណាក់កាលទី៣ និង ទី៤ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ជាពិសេសស្របទៅនឹងគោលដៅនៃផែនការមេបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ

សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ន លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍកម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកាជំនាន់ទី២ រួចរាល់ ដែលរួមបញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ពីរប្រភេទ គឺរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយការណ៍គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់។
កម្ម វិធីនេះ ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង រាជរដ្ឋាភិបាលជារួម ដូចជា ៖
សង្គតិភាពទិន្នន័យ

ឆ្លុះបញ្ចា ង
ំ ពីទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៃការវិភាគទិន្នន័យសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ដោយរបាយការណ៍ទាង
ំ អស់

ត្រូវបានផលិតចេញពីប្រភពតែមួយ (BI Data Warehouse) ដែលប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យច្រើន
ប្រភេទ និង ច្រើនប្រភពនាពេលអនាគត
ស្ថា នភាពអនុវត្ត ថ វិកាចំណាយនៅរាជធានី-ខេត្ត

ភាពជ�ឿទុកចិត្តបាន

តម្លា ភាព និង គណនេយ្យភាព

ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ត្រួតពិនិត្យរួចរាល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ចំហនូវព័ត៌មានដែលស្ថាប័ននីមួយៗបានអនុវត្ត

ទិន្នន័យនៃរបាយការណ៍ទាង
ំ អស់ ត្រូវបាន

ឆ្លុះបញ្ចា ង
ំ អំពីការទទួលខុសត្រូវ និង ការប�ើក

សម្រាប់ការវិភាគ និង ការប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ តាមរយៈផ្ទាង
ំ ទិន្នន័យរបស់ខលួ ្ន
ទាន់ពេលវេលា និង សន្សំសំចៃ

ផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា, គ្រប់ទីកន្លែង ,កាត់បន្ថយចំណាយធនធាន និង នីតិ វិធីក្នុងការរ�ៀបចំ
សមតុល្យគណនីប្រាក់រ�ៀលតាមធនាគារ
គណនីចរន្ត
គណនីប្រាក់កក់
គណនីប្រាក់

បំរុងរដ្ឋាភិបាល
គណនីផ្សេងៗ

របាយការណ៍នាពេលអនាគត តាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីៗ
ប្រសិទ្ធភាពការងារ និង ការសម្រេចចិត្ត

ភ្ជាប់ជាមួយប្រភពទិន្នន័យជាច្រើន និង ផ្ទាង
ំ របាយការណ៍ វិភាគជាច្រើននៅក្នុងកម្ម វិធីនេះ នឹង
បង្ហាញពីការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែ ង, អាចធ្វើការតាមដាន និង ព្យាករណ៍អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់
ហ�ើយអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង ដ�ើម្បីបន្តគាំទ្របេសកកម្មស្ថាប័ន និង រាជរដ្ឋាភិបាលល�ើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈ
គុណភាព និង សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន

ទាំងទិន្ន័យ និង ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្ម វិធីនេះ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដ�ើម្បីធានាបាននូវ
គុណភាព និង រក្សាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានខ្ពស់។

វគ្គ បណ្ត ុះបណ្តា លបំប៉នបន្ថែមស្តីពី “គន្ លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និង ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS”

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្
តា លបំប៉ន

បន្ថែមស្ ដីពី “គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និង ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

FMIS” ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ជូនថ្នា ក់ដឹកនាំ និង

មន្រ្តីអញ្ជើញមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៣៧, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នា ក់កណ្
តា លចំនួន ២៦, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ,
មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ សរុបចំនួន ៤៨៩ រូប ដែលបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដ�ើម្បីពង្រឹង

សមត្ថភាពបន្ថែម, ដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនានា, ពិភាក្សាល�ើនីតិ វិធីចុះប្រតិបត្ដិការចូលក្នុងប្រព័ន្ធ និង ណែនាំពីគោលការណ៍ថ្មីៗ ព្រមទាំង

៤

បំពេញចន្លោះខ្វះខាតមួយចំនួនដែលលេខាធិការដ្ឋានបានរកឃ�ើញ និង ទទួលបានសំណូមពរពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។

វគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា លបំប៉នបន្ថែមនេះ ផ្ដោ តទៅល�ើមុខ វិជ្ជា ចំនួន ១០ គឺ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនយ
ួ គាំទ្រ (PK-The Helper), មុខងារវិភាជន៍

ថវិកា, មុខងារការទិញ, មុខងារគណនីត្រូវសង, មុខងារគណនីត្រូវទារ,មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់, មុខងារស�ៀវភៅធំ, ការគ្រប់គ្រងគណនី
FMIS និង ការកំណត់សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់, សុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ និង ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានថ្មីៗផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។

ជាលទ្ធផលនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា លបំប៉នបន្ថែមនេះ ថ្នា ក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS អញ្ជើញមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង

៣៧, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិពេញលេញនៅថ្នា ក់កណ្
តា លទាំង ២៦, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ ចំណច
ុ គន្លឹះសំខាន់ៗពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការចុះ
ប្រតិបត្តិការ ការប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីរបស់ប្រព័ន្ធ និង បានយល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទាញយករបាយការណ៍ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS
មកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្តែ ង ។

កម្ម វិធីបញ្ជ្
រា បការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS

ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្នា ក់កណ្តា លបន្ថែមថ្មី
កាលពីថ្ងៃ ពុធ ១០ ក�ើត ខែ ស្រាពណ៌ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ

គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំកម្ម វិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនថ្នា ក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័ក
ផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នា ក់កណ្
តា លបន្ថែមថ្មីចំនួន ១១ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន ៖
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គាធិការដ្ឋាន

អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ

អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍

អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ
អន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណល
ុ

វិទ្យាស្ថា នសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

កម្ម វិធីនេះ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រង
គម្រោង FMISដោយមានការចូលរួមពីថ្នា ក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី មកពីអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នា ក់កណ្
តា លបន្ថែមថ្មីចំនួន ៩១ រូប។
មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្ម វិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជា ក់ពីតួនាទីសំខាន់ និង មិនអាចខ្វះបានរបស់ប្រព័ន្ធ

FMIS នៅក្នុងកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅគ្រប់ដំណាក់កាល ព្រមទាំងនៅក្នុង “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច

និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥” ក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅរកការកសាង និង អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ឱ្យសម្រេចបានតាមគោលដៅ ដ�ើម្បីប្រជែងឈ្ នះជាមួយបណ្
តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ។ តាមរយៈការអនុវត្ត

គម្រោង FMIS កន្លងមក ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទផ
្ធ លដែលក្រុមការងារសម្រេចបាន ក្នុងនោះក៏

ទទួលបានការកោតសរស�ើរពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជាមូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ជុំ វិញការបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈររបស់គម្រោង
FMIS ដែលជាចលករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញនូវការអនុវត្តថ វិកានៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពចំណាយ ឱ្យកាន់តែមានក្រឹត្យក្រម និង វិន័យ
ក្នុងការចាយវាយឱ្យចំគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព និង ប្រសិទផ
្ធ ល ដែលគោលដៅចុងក្រោយ គឺដ�ើម្បីឱ្យការបម្រើនូវសេវាសាធារណៈជូន
ប្រជាពលរដ្ឋ បានទាន់សភាពការ និង តម្រូវការ។

ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្មីក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

នឹងដំណ�ើរការជាផ្លូវការនៅដ�ើមឆ្នាំ ២០២២ខាងមុខ ល�ើមុខងារចំនួន ៤ រួមមាន មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា, មុខងារគណនីត្រូវសង, មុខងារការទិញ,
និង គណនីត្រូវទារ។ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងជួយសម្រួលដល់ថ្នា ក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានភាព

ងាយស្រួលក្នុងការតាមដានប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយ និង ទាញយករបាយការណ៍ដែលផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុង
ការប្រមូលយក និង ទាញបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីប្រព័ន្ធ FMIS ផងដែរ។

៥

សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួលបាន
ធនាគារថាមពល (PowerBank)

ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយសំណួរ

សូមផ្ញើ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជាប់ជាមួយ

ងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ឈ្មោះ តួនាទី ស្ថាប័ន និង លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមកអ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នា ំ ២០២១។

សំនួរទី ១

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគារ ព្រមទាំង
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា។

ត�ើគម្រោង FMIS ចូលរួមចំណែកក្នុងការ-

ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្ នះរង្វាន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។

ល�ើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អយ៉ា ងដូចម្តេចខ្លះ?

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្ នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៧

សំនួរទី ២

ត�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់
គម្រោង FMIS មានអ្វីខ្លះ?

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង សំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬ ទំព័របណ្
ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

គេហទំព័រគម្រោង FMIS

១

នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មានបញ្
ហា ត្រូវទាក់ទងទៅ
ក្រុមការងារជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper យ
៉ា ងដូចម្តេច?

ចូររ�ៀបរាប់ពីរប�ៀបបង្កើតសំណ�ើនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper?

ប្រព័ន្ធជំនយ
ួ គាំទ្រនេះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវ ៖

ប�ើកកម្ម វិធី Web Browser ( Google chrome, FireFox..) ណាមួយ ហ�ើយចូលទៅ
កាន់អាសយដ្ឋាននោះ ដោយត្រូវវាយអាសយដ្ឋានវេបសាយជំនយ
ួ គាំទ្រគឺ ៖
https://helpdesk.mef.gov.kh
យ�ើងត្រូវមាន Username និង Password ដ�ើម្បីបំពេញចូលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
បន្ទាប់មកត្រូវចុចពាក្យ LOG IN

ផ្ទាង
ំ គេហទំព័រដែលត្រូវបង្កើតប្រអប់សំបុត្រ នឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ ជំហានបន្ទាប់ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវ
បង្កើតប្រអប់សំបុត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនយ
ួ គាំទ្រ។

FMIS CAMBODIA

(+៨៥៥)១២ ៧៦២ ៧២២

មន្ត្រី នៃបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស)

ប្រសិទភា
្ធ ព និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ស្របតាមកម្រិត និង ស្ថា នភាពនៃបញ្ហា។ ដ�ើម្បីចូលប្រើប្រាស់

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

chhoeun_somalay@mef.gov.kh

ឈ្
មោះ កាយ ស៊ីសោភ័ណ្ឌ

អគ្គ នាយកដ្ឋានភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងមហាផ្ទៃ

បញ្ហា សំណ�ើ ឬ សំណូមពររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយ

FMIS Cambodia

កញ្ញា ឈ�ឿន សុម៉ា ល័យ

ជំនួយការអគ្គ នាយកនៃ

ចម្លើយ៖ PK-The Helperជាប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រជាមជ្ឈមណ្ឌលរួមមួយសម្រាប់ទទួលនូវរាល់គ្រប់

http://fmis.mef.gov.kh

ឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

ឈ្មោះ លោក ហ�ៀង សូយ
៉ាដា

ការបង្កើតសំបុត្រនេះគឺដ�ើម្បីដាក់បញ្ចូ លនូវបញ្ហា ឬ សំណ�ើសុំកែប្រែរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ហ�ើយដ�ើម្បីបង្កើតសំបុត្រនេះបាន អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចុចល�ើពាក្យ
ប្រភេទសំបុត្រ

សំបុត្រ

បង្កើត។ បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ នឹងបង្ហាញនៅចំណច
ុ ដែលអ្នក-

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធត្រូវបំពេញ/ជ្រើសរ�ើសរួមមាន ៖ សង្ខេប, ចំណាត់ថ្នា ក់ទ្រព្យ , ទ្រព្យ, ឈ្មោះពេញរបស់

ទ្រព្យ, ផលប៉ះពាល់, បន្ទា ន់ និង អាទិភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបំពេញឱ្យបានត្រឹមត្រូវដ�ើម្បីក្រុមការងារ
ប្រព័ន្ធងាយស្រួលផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

២

ប្រព័ន្ធ FMIS មានឈ្
មោះពេញជាខេមរៈភាសាយ
៉ា ងដូចម្តេច?
ចម្លើយ៖ ពាក្យពេញនៃ FMIS ជាខេមរៈភាសាគឺ

ប្រព័ន្ធបច្ចេ កវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

៦

