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ការប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល  (FMIS Portal)
 ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការ បៅរដ្ឋរាលបសរុក និង រដ្ឋរាលឃុំ

     នាព្រឹកថ ង្ៃ ្ុធ ១១ កកើត ខែ ្ិសាែ ឆ្នា ំ ខាល ចត្វា ស័ក ្.ស. ២៥៦៦ ពតរូវនរឹងកៅថ ង្ៃទី  ១១ 

ខែ ឧសភា ឆ្នា ំ ២០២២ ពកសងួកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានករៀបចំកម្មវិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់

ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal Version 1) ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការបៅរដ្ឋរាលបសរុក និង 

រដ្ឋរាលឃុំ” កពរោមអធិបតីភា្ដ៏ែ្ពង់ែ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន 

ឧបនាយករដ្ឋមនន្តី រដ្ឋមនន្តីពកសងួកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង មានរោរអកញជ ើញចលូរមួ្ីឯកឧត្តម

កោកជំទាវ  កោក  កោកពសី ខដលជាថ្នា ក់ដរឹកនំា និង មនន្តី ថនរតនាគាររាជធានី-កែត្ត  មនី្រ

កសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-កែត្ត ព្មទាងំរដ្ឋបាលរាជធានី-កែត្ត និង ជា្ិកសសពកថុង-ពសថុក 

ខដលជាតអួង្គសំខាន់ពតរូវកពបើពបាស់ពប្័ន្ធឯកសារឌីជី្ល FMIS Portal ជំនាន់ទី១ ។   

     មានពបសាសន៍កៅកនាថុងកម្មវិធីកនះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ  អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានគសូ

បញ្ជ ក់្ីភា្ចំាបាច់មិនអាចែវាះបាន ថនពប្័ន្ធបកច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់រោរពគប់ពគងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (FMIS) កៅកនាថុងរោរខកទពមង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ពថុជា  ជា្ិកសស

គរឺោរដ្ក់ឱ្យដំកណើររោរជាបន្តបន្ាប់នវូឧបករណ៍សពមាប់រោរគំាពទដល់រោរវិភាគ និង រោរសកពមច

ចិត្តរបស់ថ្នា ក់ដរឹកនំា កនាថុងកនាះមានឯកសារឌីជី្ល (FMIS Portal) ជាកដើម ។ ឯកសារឌីជី្ល 

នរឹងកដើរតនួាទីយ៉ា ងសំខាន់កនាថុងរោរសពមរួលបខន្មថនរោរ្ពងីកវិសាលភា្ និង រោរពគបដណ្ដ ប់ឱ្យ

បានពគប់ពជថុងកពជាយថនពប្័ន្ធ FMIS និង ជយួសពមរួលដល់មនន្តីថ្នា ក់កពរោមជាតិ តយួ៉ា ងមនន្តី 

ពសថុក ឃុំ កនាថុងរោរបញជរូនឯកសារកសនា ើសុំ និង ទូទាត់ចំណាយពបចំាអង្គភា្  ។  រោរដ្ក់ឱ្យអនុវត្តនវូ

ពប្័ន្ធឯកសារឌីជី្ល នរឹងជាចលករជំរុញរោរែិតកៅរក្័ត៌មានពគប់ពជថុងកពជាយកៅកនាថុងពប្័ន្ធ  

FMIS និង ជយួរោត់បន្យនវូបន្ថុករោរងារសពមាប់ មនន្តីអនុវត្តផ្្ល់ ខដលកន្លងមកពតរូវកធវាើដំកណើរកនាថុង

ចំងាយឆ្ងៃ យកដើម្ីអាចបញជរូនឯកសារទាងំអស់កនាះមករោន់រតនាគាររាជធានី-កែត្តបាន ។ កិច្ចរោរ

ទាងំអស់កនះ ្ ិតជាពសបកៅត្មពកបែណ្កគាលនកយបាយកសដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជី្លកម្ពថុជា 

២០២១-២០៣៥ ខដលមានសសរស្តម្ភចំននួ ៣ រមួមាន៖ ១. ការកសាងពលរដ្ឋឌីជីថល  ២. 

ការកសាងបសដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង ៣. ការជំរុញធុរកិច្ចឌីជីថល ខដលរាជរដ្្ឋ ភិបាលបានដ្ក់

កចញឱ្យអនុវត្តរោល្ីឆ្នា ំ ២០២១ កដើម្ីខកលម្អ និង កសាងជាសន្រឹមៗពបកបកដ្យសរសរស្តម្ភ

រឹងមា ំមានភា្ជាមា្ច ស់ែ្ពស់ ចំកោះសង្គម និង កសដ្ឋកិច្ចឌីជី្ល ។ 

     គរួបញ្ជ ក់ជនូថ្ វត្តមានថនពប្័ន្ធ  FMIS បានរោ្ល យជាជន្ថុល និង ឆ្អរឹងែនាងដ៏រឹងមាថំនរោរខកទពមង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខដលគិតមកដល់ក្លកនះ ពប្័ន្ធ FMIS ពតរូវបានទទលួសា្គ ល់កដ្យស្ាប័ន

មាតិកា
រោរពបរោសដ្ក់ឱ្យកពបើពបាស់ពប្័ន្ធឯកសារ

ឌីជី្ល ជំនាន់ទី១ ជាផ្លរូវរោរ................

សពមង់ពបសាសន៍ឯកឧត្តមបណ្ិតសភាចារ្យ 

ហ៊ា ន សាហុី្រ................................

លទ្ធផលថនរោរអនុវត្តគកពមាង FMIS គិត

ពតរឹមពតីមាសទី ៣ ឆ្នា ំ ២០២២..............

រោរកពតៀមដ្ក់ឱ្យកពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS

កៅរោន់ពគរឹះស្ានសាធារណៈរដ្ឋបាល.....

ខផនរោរដ្ក់ឱ្យអនុវត្តផ្លរូវរោរ នីតិវិធីអនុវត្ត

រោរងារ ្្មីត្មពប្័ន្ធ FMIS ទាងំពសថុង....

ចំណចុគរួយល់ដរឹងកដើម្ីរោ្ល យជាអនាក

កពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMISក្ញសិទ្ធិ..........

សកងខេបមុែងារកនាថុងពប្័ន្ធ FMIS............

ទំ្័រសំណួរ-ចកម្លើយ..........................
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អនុវត្ត និង ថដគអូភិវឌ្ឍន៍  ខដលមានដចូជា  សហភា្អរឺ៉ុប  មលូនិធិរបូិយវត្ថុអន្តរជាតិ  ធនាគារ្ិភ្កោក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ចំកោះ

ពបសិទ្ធភា្ និង ស័ក្តិសិទ្ធភា្របស់ពប្័ន្ធ ។ ពប្័ន្ធ FMIS នាក្លបច្ចថុប្ននាបានពគបដណ្ត ប់កៅរោនព់កសងួ-ស្ាប័នទាងំ ៣៧ ព្មទាងំអង្គភា្

្វិរោអាណាប័កកផ្រសិទ្ធិក្ញកលញកៅថ្នា ក់កណា្ត ល, រតនាគារ, និង មនី្រកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-កែត្តទាងំ ២៥,  ព្មទាងំរដ្ឋបាលរាជធានី-

កែត្តទាងំ ២៥ ។ 
     ពសបក្លខដលរាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ពថុជាកំ្ុងសន្សំំច័យែ្ពស់ កដើម្ីកពជាមខពជងដល់រោររោត់បន្យចំណាយ

កនាថុងរោរកដ្ះពសាយឱ្យទាន់សភា្រោរថនវិបត្តិកូវដី-១៩ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក៏បានជំរុញ

កលើកទរឹកចិត្តដល់មនន្តីអនុវត្តកគាលនកយបាយសពមាប់បកពមើផលពបកយជន៍ជនូពបជា្លរដ្ឋទាងំអស់ ពតរូវកចះចាប់

យកឱ្យបាននវូរោរផ្្ល ស់ប្តរូរ ្្ម ីកនះ កធវាើយ៉ា ងណាត្មឱ្យទាន់សម័យរោល និង រោរវិវឌ្ឍរបស់សង្គម និង កសដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

      កៅកនាថុងដំកណើររោរ  ថនរោរងារខកទពមង់រោរពគប់ពគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចំាបាច់ណាស់ពតរូវខតកពបើពបាស់ពប្័ន្ធបកច្ចកវិទយា្័ត៌មាន  ជាក់ខស្តងសពមាប់

ពបកទសកម្ពថុជាកយើង គបឺានកពបើពបាស់ពប្័ន្ធបកច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់រោរ

ពគប់ពគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ( FMIS ) ។ រោរអនុវត្តគកពមាង FMIS ពតរូវ

បានអនុវត្តក�ើងជាបន្តបន្ាប់ត្មខផនរោរខដលបានកពគាងទុកខដលមានក្ល

ែ្លះកយើងកមើលកឃើញថ្ ហាក់ដចូជាមានរោរដ្ក់សមា្ព ធ ្ីកពោះថ្កៅក្ល

ខដលចាប់កផ្តើមដ្ក់ឱ្យអនុវត្តពប្័ន្ធ FMIS ដំបងូ រោរផ្្ល ស់ប្តរូរនរឹងកកើតមាន

ក�ើង កដ្យអនាកកពបើពបាស់ពប្័ន្ធពតរូវអនុវត្តទាងំកនាថុងពប្័ន្ធផង និង ខាងកពរៅ

ពប្័ន្ធផង កដ្យកៅខតមានរោរកពបើពបាស់ឯកសារជាពកដ្សសានា មកៅខាង

កពរៅពប្័ន្ធ ។ ចំកោះរោរដ្ក់ឱ្យមានរោរអនុវត្តទាងំខាងកនាថុង និង ខាងកពរៅ

ពប្័ន្ធខបបកនះ  កដ្យសារកយើង មិនទាន់ទុកចិត្តទាងំពសថុងសពមាប់រោរកពបើ-

ពបាស់ពប្័ន្ធកៅដំណាក់រោលដំបងូរបស់អនាកកពបើពបាស់កដ្យអនាកកពបើពបាស់

មិនទាន់មានភា្ស្ាត់ជំនាញកនាថុងរោរកពបើពបាស់ពប្័ន្ធ មិនទាន់ដរឹងចបាស់្ី

អត្ពបកយជន៍របស់ពប្័ន្ធ ។ ជាក់ខស្តងមកដល់ក្លកនះ អនាកកពបើពបាស់

ពប្័ន្ធទាងំអស់ទទលួបានអត្ពបកយជន៍យ៉ា ងជាក់ចបាស់ ្ីរោរកពបើពបាស់

ពប្័ន្ធ ដូចជា ពបសិទ្ធភា្  តមា្ល ភា្ គណកនយ្យភា្ ថនពបតិបត្តិរោរហិរញ្ញវត្ថុ 

កហើយ្័ត៌មានខដលកចញ ្ីពប្័ន្ធក៏អាចទទលួយកបាន ព្មទាងំមាន ភា្-

កជឿជាក់ខដលអាចយកកៅកពបើពបាស់បានជាពបកយជន៍ ។ កហតុដកូចនាះកហើយ 

កយើងចាប់កផ្តើមខកសពមរួលនីតិវិធីអនុវត្តរោរងារបច្ចថុប្ននា កដ្យអនុវត្តកនាថុងពប្័ន្ធ

FMIS ទាងំពសថុង និង រោត់បន្យរោរអនុវត្តកៅខាងកពរៅពប្័ន្ធ ។ ត្មរោរ-

សកពមចដ៏ែ្ពង់ែ្ពស់ កដ្យមានឆន្ៈែ្ពស់កនាថុងរោរខកសពមរួលនីតិវិធីអនុវត្តរោរងារ

បច្ចថុប្ននាឱ្យចូលកនាថុងពប្័ន្ធ    FMIS ទាងំពសថុង   របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ

អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមនន្តី រដ្ឋមនន្តីពកសងួកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

និង ជាពបធានគណៈកមា្ម ធិរោរដរឹកនំារោរងារខកទពមង់រោរពគប់ពគងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ  មកដល់ក្លកនះ ពកថុមរោរងារពគប់ពគងគកពមាង FMIS បានខក-

សពមរួលនីតិវិធីទទូាត់ចំណាយពបាក់កបៀវត្ និង ចំណាយទទូាត់ពតង់មយួចំននួ

សពមាប់ពកសងួ-ស្ាប័នចំននួ  ២៧  រចួមកកហើយកដ្យកធវាើរោរកសនា ើសុំទូទាត់

ត្មពប្័ន្ធ FMIS ទាងំពសថុង ចំកោះមុែចំណាយកបៀវត្ បន្ថុកបុគ្គលិកខដល

មានកគាលរបបកំណត់ចបាស់ោស់ និង រោរទទូាត់ពតង់កលើមុែចំណាយមយួ

ចំនួនដចូជា រោរកពបើពបាស់ទរឹក កភ្លើង កសវាអនាម័យជាកដើម ។ កលើស្ីកនះ 

ពកថុមរោរងារកំ្ុងខតបន្តសិកសាយ៉ា ងសកម្ម និង យកចិត្តទុកដ្ក់កៅកលើនីតិវិធី

កផ្ងកទៀតខដលកៅកសសសល់ កនាថុងរោរកពតៀមដ្ក់ឱ្យអនុវត្តពគប់មុែសញ្្ញ

ចំណាយ្វិរោចរន្តទាងំអស់ កៅកនាថុងពកបែណ្ពកសងួកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

និង ពកសងួបរិស្ាន មានន័យថ្ រោរអនុវត្តពគប់មុែសញ្្ញ ចំណាយ្វិរោចរន្ត

កយើងកពបើពបាស់កនាថុងពប្័ន្ធ FMIS ទាងំពសថុង កដ្យមិនមានអាណត្តិ និង រោរ-

ពបតិបត្តិរោរខាងកពរៅជាពកដ្សសានា មកទៀតកទ ។ 

    ដំកណើរថនរោរវិវឌ្ឍកៅមុែថនរោរងារខកទពមង់រោរពគប់ពគងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈកនះ គជឺារោរែិតែំមយួដ៏កជាគជ័យ  ពបសិនកបើរោរអនុវត្តពគប់មុែ

សញ្្ញ ចំណាយ្វិរោចរន្តទាងំអស់ កៅកនាថុងពកបែណ្ពកសងួកសដ្ឋកិច្ចនិង-

ហិរញ្ញវត្ថុ និង ពកសងួបរិស្ានមិនមានបញ្ហា អវាីកទ កយើងនរឹងបន្តសពមាប់ពកសួង-

ស្ាប័នកផ្ងៗកទៀត ជាបន្តបន្ាប់ ។



៣

បានដ្ក់ឱ្យកពបើពបាស់នូវ មុែងារលទ្ធកម្មក្ញកលញ (PR) កៅពកសួង-ស្ាប័នចំនួន ៣៤ រមួទាងំអង្គ-

ភា្្វិរោអាណាប័កកផ្រសិទ្ធិក្ញកលញកៅថ្នា ក់កណា្ត ល

បានដ្ក់ឱ្យកពបើពបាស់នវូ មុែងារករៀបចំខផនរោរ្វិរោ (BP) កៅពកសងួ-ស្ាប័ន ចំននួ ១១ និង អង្គភា្

្វិរោអាណាប័កកផ្រសិទ្ធិក្ញកលញកៅថ្នា ក់កណា្ត លចំននួ ២១

បានដ្ក់ដំកណើររោរពប្័ន្ធ FMIS កៅរដ្ឋបាលរាជធានី-កែត្តទាងំ ២៥ និង ១០ អង្គភា្្វិរោអាណាប័ក

កផ្រសិទ្ធិក្ញកលញកៅថ្នា ក់កណា្ត ល

បានអភិវឌ្ឍរួចរាល់ និង ដ្ក់ឱ្យកពបើពបាស់ពប្័ន្ធឯកសារឌីជី្ល ជំនាន់ទី១ ( FMIS Portal V1) 
កៅរដ្ឋបាលពសថុកចំននួ ៧៥ និង រដ្ឋបាលឃុំចំននួ ១៨៥

បានបិទបញ្ចប់គកពមាងទាក់ទងនរឹងរបាយរោរណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្មស្តង់ដ្រគណកនយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ 

(IPSAS) សពមាប់ឆ្នា ំ ២០២២

បានដ្ក់ឱ្យអនុវត្តរោរទទូាត់ត្មកអ�ិចពតរូនិក (Electronic Fund Transfer) ្ីពប្័ន្ធ FMIS កៅ
ពប្័ន្ធធនាគារកអសុីលីដ្ ភីអិលសុី ។ 

១. រាជ្រណិ្ត្យសភាកម្រុជា          

២. មជ្ឈមណ្ល្រណ្រុ ុះ្រណ្្លធុរកិច្ចថ្ី “បតបជា” 

៣. មនី្របពទ្យបពុះអង្គឌួង                   

៤. វិទយាសាថា នបសាវបជាវ និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្កម្រុជា 

៥. ប្រុះសាថា នអង្គរ ។

                   រោរ្ពងីកវិសាលភា្ថនរោរអនុវត្តគកពមាង  FMIS កៅ

      រោរដ្្ឋ ន ្្មីពតរូវបានគិតគរូយ៉ា ងម៉ាត់ចត់ និង ពបកបកដ្យភា្ពបាកដ

និយម ។  ជាក់ខស្តង ពកថុមរោរងារពគប់ពគងគកពមាង  FMIS កពរោមរោរដរឹក-

នំារបស់ ឯកឧត្តមបណ្ិតសភាចារ្យ  ហ៊ា ន សាហុី្រ រដ្ឋកលខាធិរោរពកសងួ

កសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាពបធានពកថុមរោរងារអនុវត្តគកពមាង  FMIS 

បានករៀបចំខផនរោរសកម្មភា្ខដលពតរូវអនុវត្តជាមយួពគរឹះស្ានសាធារណៈ

រដ្ឋបាលមុននរឹងឈានកៅដល់រោរដ្ក់ឱ្យកពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS ជាផ្លរូវរោរ

កនាថុងឆ្នា ំ ២០២៣ រមួមានរោរកពជើសករសីពគរឹះស្ានសាធារណៈរដ្ឋបាល ខដល

មានលកខេណៈសម្ត្តិពគប់ពគាន់ និង បានកពតៀមែ្លរួនរចួរាល់ត្មរយៈរោរ-

ស្ង់មតិ, រោរបនញ្ជ បរោរយល់ដរឹង, រោរចុះសិកសា្ីនីតិវិធីអនុវត្តរោរងារ

បច្ចថុប្ននា, រោរកំណត់អត្តសញ្្ញ ណអនាកកពបើពបាស់, រោរសិកសាកពគាងប្លង់ទីតំ្ង

រោរដ្្ឋ ន  និង អនាកកពបើពបាស់  និង  រោរបណ្តថុ ះបណា្ត លជនូអនាកកពបើពបាស់

ជាកដើម ។

     គិតពតរឹមពតីមាសទី ២ ឆ្នា ំ ២០២២ កលខាធិរោរដ្្ឋ នពកថុមរោរងារពគប់ពគង

គកពមាង FMIS បានជបួ្ិភាកសាកដើម្ីកធវាើរោរសិកសាបឋម ជាមយួកបឡាជាតិ

សន្តិសុែសង្គមសពមាប់មនន្តីរាជរោរសុីវិល និង មន្ីរក្ទ្យព្ះអង្គឌួង ។ 

ទន្រឹមគានា កនះផងខដរ ពកថុមរោរងារបានបញ្ចប់រោរស្ង់មតិត្មរយៈកពមង

សំណួរ ខដលបានកផញើជនូពគប់ពគរឹះស្ានសាធារណៈរដ្ឋបាលទាងំអស់ ។  

ខផ្អកត្មរោរកឆ្លើយតបកលើកពមងសំណួរ ្ ីពគរឹះស្ានសាធារណៈរដ្ឋបាល 

ពកថុមរោរងារបានកធវាើរោរវិភាគអំ្ីលកខេែណ្តពមរូវរោរ និង នីតិវិធីអនុវត្ត

រោរងារ (រោរករៀបចំ្វិរោ និង និយ័តកម្ម្វិរោ, រោរធានាចំណាយ និង 

កិច្ចលទ្ធកម្ម, រោរទទូាត់ចំណាយ, រោរពបមលូចំណូល, រោរបិទបញជ ីគណ-

កនយ្យ និង តពមរូវរោររបាយរោរណ៍), រោរយល់ដរឹងអំ្ីពប្័ន្ធ FMIS និង 

រោរកពតៀមែ្លរួន ។ កដ្យខផ្អកកលើ្័ត៌មាន ខដលទទលួបាន្ីរោរសិកសា និង 

ស្ង់មតិកនះ  កលខាធិរោរដ្្ឋ នពកថុមរោរងារពគប់ពគងគកពមាង  FMIS 

បានកគារ្កសនា ើសុំរោរសកពមចដ៏ែ្ពង់ែ្ពស់្ី  ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ

អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមនន្តី រដ្ឋមនន្តីពកសងួកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កនាថុងរោរកពជើសករសីពគរឹះស្ានសារធារណៈរដ្ឋបាល  សពមាប់រោរអនុវត្ត

គកពមាង FMIS កៅជំហានដំបងូ កៅកនាថុងឆ្នា ំ ២០២៣ ។ ជាលទ្ធផល ពកថុម-

រោរងារបានទទលួបានរោរឯកភា្ដ៏ែ្ពង់ែ្ពស់ កនាថុងរោរសកពមចកពជើសករីស

យកពគរឹះស្ានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំននួ ៥ រមួមាន ៖



៤

     ពសបត្មចកខេថុវិស័យដ៏ខវងឆ្ងៃ យរបស់រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ពថុជាកៅកលើរោរងារខកទពមង់រោរពគប់ពគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពកសងួកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ខដលជាកសនាធិរោរកនាថុងរោរដរឹកនំារោរងារខកទពមង់កនះ បានអនុវត្តកដ្យកជាគជ័យកលើរោរ្ពងីកវិសាលភា្ថនរោរអនុវត្តគកពមាង  FMIS កៅ
ដល់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ និង រដ្ឋបាលថ្នា ក់កពរោមជាតិ ។ ជាក់ខស្តងពប្័ន្ធ FMIS នាក្លបច្ចថុប្ននាបានពគបដណ្ត ប់កៅរោន់ពកសងួ-ស្ាប័នទាងំ 

៣៧ ព្មទាងំអង្គភា្្វិរោអាណាប័កកផ្រសិទ្ធិក្ញកលញកៅថ្នា ក់កណា្ត ល, រតនាគារ, និង មនី្រកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-កែត្តទាងំ ២៥  

ព្មទាងំរដ្ឋបាលរាជធានី-កែត្តទាងំ ២៥ ។  គរួរម្លរឹកផងខដរថ្រោរដ្ក់ឱ្យកពបើពបាស់នវូពប្័ន្ធ  FMIS រោល្ីជំហានទី១ និង ទី២ គហឺាក់បីដចូជាមាន

បន្ថុកបខន្មកដ្យសារខតមានរោរកពបើពបាស់ពកដ្សសានា មផង និង រោរបញ្ចរូលទិននាន័យកៅកនាថុងពប្័ន្ធផង ។ កដើម្ីកដ្ះពសាយបញ្ហា កនះ ពកសងួ

កសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានកធវាើរោរសិកសា និង ករៀបចំខផនរោរយុទ្ធសានស្តតពមង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តរោរងារត្មពប្័ន្ធ FMIS ២០២១-២០២៧ ។ 

កិច្ចរោរទាងំអស់កនះគបឺានពបព្រឹត្តិកៅពបកបកដ្យចកខេថុវិស័យខវងឆ្ងៃ យ និង រោរកធវាើយ៉ា ងណាឱ្យមាននវូរោរផ្្ល ស់ប្តរូរខដលមានផលប៉ាះោល់ជាអប្បរមា

និង ផ្ថុយកៅវិញពបកបកដ្យរោរទទលួសា្គ ល់នវូពបសិទ្ធភា្ និង ភា្ជាមា្ច ស់កៅកលើរោរកពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS ។

ផផនការដាក់ឱ្យអនុវត្ផ្លូវការ នីតិវិធីអនុវត្ការងារថ្ីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំបសរុង

រោរទទូាត់ចំណាយកបៀវត្ និង 

ទូទាត់ពតង់កៅ កសហវ និង 

២៦ ពកសួង-ស្ាប័ន 

រោរទទូាត់ចំណាយកបៀវត្ និង ទទូាត់ពតង់

កៅ ១០ ពកសួង-ស្ាប័នកៅសល់

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោចរន្តពគប់មុែសញ្្ញ  

និង ចលនាឥណទាន្វិរោកៅ កសហវ 

និង ពកសងួបរិស្ាន

មុែសញ្្ញ ចំណាយខដលមិនមានធានា

ចំណាយជាមុនកៅ ៨ ពកសួង-ស្ាប័ន

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោចរន្តពគប់មុែសញ្្ញ ,

ចលនាឥណទាន្វិរោ និង ចំណូល្វិរោកៅ 

៨ ពកសងួ-ស្ាប័ន និង អង្គភា្្វិរោអាណា-

ប័កកផ្រសិទ្ធិ

នីតិវិធីចំណូល្វិរោកៅ កសហវ និង ពកសងួ

បរិស្ាន

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោចរន្តពគប់មុែសញ្្ញ , ចលនាឥណទាន

្វិរោ និង ចំណូល្វិរោកៅ ១០ ពកសងួ-ស្ាប័ន និង 

អង្គភា្្វិរោអាណាប័កកផ្រសិទ្ធិ

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោវិនិកយគហិរញ្ញប្ទានកដ្យ្វិរោ

ថ្នា ក់ជាតិពគប់មុែសញ្្ញ កៅ កសហវ និង ពកសងួបរិស្ាន

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោចរន្តពគប់មុែសញ្្ញ កៅ រដ្ឋបាលរាជ-

ធានីភនាំក្ញ

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោវិនិកយគហិរញ្ញប្ទានកដ្យ្វិរោថ្នា ក់ជាតិ

ពគប់មុែសញ្្ញ កៅ MPWT, MRD  និង MWRM
នីតិវិធីលទ្ធកម្មក្ញកលញកៅ កសហវ និង ពកសងួបរិស្ាន

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោចរន្តពគប់មុែសញ្្ញ កៅ ១០ រដ្ឋបាលកែត្ត

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោចរន្តពគប់មុែសញ្្ញ , ចលនាឥណទាន្វិរោ

និង ចំណូល្វិរោកៅពកសងួ-ស្ាប័នកសសសល់   និង អង្គភា្

្វិរោអាណាប័កកផ្រសិទ្ធិ និង ២៥ មនី្រសហវ

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោវិនិកយគហិរញ្ញប្ទានកដ្យ្វិរោថ្នា ក់ជាតិ

ពគប់មុែសញ្្ញ កៅ ពកសងួ-ស្ាប័នកសសសល់

នីតិវិធីលទ្ធកម្មក្ញកលញ ពតរូវបានដ្ក់ឱ្យអនុវត្តកៅពកសួង-

ស្ាប័នកសសសល់ និង អង្គភា្្វិរោអាណាប័កកផ្រសិទ្ធិ

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោចរន្តពគប់មុែសញ្្ញ កៅ រដ្ឋបាលកែត្ត

កសសសល់

នីតិវិធីចលនាឥណទាន្វិរោកៅ ២៥ រដ្ឋបាលរាជធានី-កែត្ត

នីតិវិធីចំណាយ្វិរោវិនិកយគហិរញ្ញប្ទានកដ្យ្វិរោ

ថ្នា ក់កពរោមជាតិពគប់មុែសញ្្ញ កៅ ២៥ រដ្ឋបាលរាជធានី-

កែត្ត

នីតិវិធីលទ្ធកម្មក្ញកលញកៅ ២៥ រដ្ឋបាលរាជធានី-

កែត្ត និង ២៥ មនី្រសហវ ។



 ៖ ពគបដណ្ដ ប់កលើរោរកធវាើពបតិបត្តិរោរោក់្័ន្ធនរឹងរោរវិភាជន៍

ឥណទាន្វិរោ និង រោរកធវាើចលនាឥណទាន្វិរោរមួមាន រោរវិភាជន៍ឥណទាន្វិរោកដើមឆ្នា ំ, រោរនិយ័ត ឬ កផ្រឥណទាន្វិរោ

្ីែ្ង់មួយកៅែ្ង់មួយកទៀត,រោរខញក ឬ ខកសពមរួលកញ្ចប់ឥណទាន្វិរោរជជកទយ្យបុករពបទាន, រោរបខន្មឥណទាន្វិរោ, 

រោរវិភាជន៍ឥណទាន្វិរោមិនទាន់ខបងខចក, និង រោរកធវាើ វិចារណកម្មឥណទាន្វិរោ រមួទាងំរោរពតរួត្ិនិត្យស្ានភា្ឥណទាន

្វិរោ និង រោរករៀបចំរបាយរោរណ៍ោក់្័ន្ធនរឹងស្ានភា្ឥណទាន ។ 

      កៅកនាថុងដំណាក់រោល  ថនរោរអនុវត្តគកពមាងពប្័ន្ធបកច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់រោរពគប់ពគង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជំហានទី៣ ពប្័ន្ធ FMIS ពតរូវបានអភិវឌ្ឍមុែងារចំនួន ២ 

បខន្មកលើមុែងារខដលមានពសាប់ ចំននួ ៦  រមួមាន ៖

                           មុែងារវិភាជន៍្វិរោ (Budget Allocation)
                           មុែងាររោរទិញ (Purchasing)
                           មុែងារគណនីពតរូវសង (Account Payable)
                           មុែងារគណនីពតរូវទារ (Account Receivable)
                           មុែងារពគប់ពគងសាច់ពបាក ់(Cash Management)
                           មុែងារកសៀវកៅធ ំ(General Ledger)

មុែងារបខន្ម ្្មីចំនួន ២ គ ឺ៖

មុែងារករៀបចំខផនរោរ្វិរោ (Budget Planning) 

មុែងារលទ្ធកម្មក្ញកលញ (Full Procurement) ។

៥

ពតរូវជាមនន្តីពកបែណ្  ឬ មនន្តីជាប់កិច្ច

សនយាទទួលសា្គ លក់ដ្យពកសងួ

មុែងារសាធារណៈ ។

មនន្តីបំក្ញរោរងាររយៈក្ល

យ៉ា ងតិច ៥ ឆ្នា ំមុនថ ង្ៃចូលនិវត្តន៍

មនន្តីកពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS ពតរូវបាន

កំណត់អត្តសញ្្ញ ណឱ្យសមពសបកៅនរឹង

តនួាទី និង ភារកិច្ចខដលកំ្ុងអនុវត្ត

រោរងារពបចំាថ ង្ៃ ដចូជា ៖ 

   - អនាកបញ្ចរូលពបតិបត្តិរោរ

   - អនាក្ិនិត្យពបតិបត្តិរោរ 

   - អនាកអនុម័តពបតិបត្តិរោរ ។

មានចំកណះដរឹងែ្លះៗកនាថុងរោរកពបើពបាស់កុំ្្យរូទ័រ 

កដើម្ីបង្កភា្ងាយពសរួលកនាថុងរោរកពបើពបាស់

កុំ្្យរូទ័រ និង កដ្ះពសាយបញ្ហា បកច្ចកកទស

ងាយៗនានាខដលកកើតមានក�ើង កដ្យមនន្តី

អនាកកពបើពបាស់អាចកដ្ះពសាយកដ្យែ្លរួន

ឯងជាបឋម

បំក្ញទពមង់្័ត៌មានអនាកកសនា ើសុំ

កពបើពបាស់, ភាជ ប់មកនវូរបូ្ត

4x6 (ថផ្ស) និង អត្តសញ្្ញ ណ-

ប័ណ្ណ  ព្មទាងំចុះហត្កលខា

ទទួលសា្គ ល់អំ្ី្័ត៌មានអនាកកពបើ-

ពបាស់កដ្យមនន្តីកពបើពបាស់ផ្្ល ់

និង ពបគល់ជនូមកពកថុមរោរងារ

ពគប់ពគងគកពមាង FMIS កដើម្ី

បកង្កើតកឈា្ម ះអនាកកពបើពបាស់កៅ

កនាថុងពប្័ន្ធ

ពតរូវចលូរមួវគ្គបណ្តថុ ះបណា្ត ល 

“វិជាជ ជីវៈកលើ រោរពគប់ពគងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈត្មពប្័ន្ធ FMIS”

កដើម្ីឱ្យមានសមតភ្ា្ពគប់ពគាន់

អាចកពបើពបាស់ពប្័ន្ធ  FMIS  
សពមាប់រោរពគប់ពគង, អនុវត្ត

្វិរោ និង ហិរញ្ញវត្ថុពបកបកដ្យ

ពបសិទ្ធភា្ែ្ពស់ ។



៦

៖ ពគបដណ្ដ ប់កលើរោរពគប់ពគងទិននាន័យកម (Master Data), រោរ-
ពបមូលផ្តថុំពបតិបត្តិរោរគណកនយ្យកចញ្ីមុែងារោក់្័ន្ធមយួចំននួរមួមាន  មុែងារគណនីពតរូវសង,  គណនីពតរូវទារ និង 

មុែងារពគប់ពគងសាច់ពបាក់ សពមាប់ជាមូលដ្្ឋ នចំាបាច់បំផុតកនាថុងរោរករៀបចំរបាយរោរណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ខដលផ្ដល់្័ត៌មានសពមាប់

ជាជំនយួដល់រោរវិភាគ និង រោរសកពមចចិត្តរបស់ថ្នា ក់ដរឹកនំា ។ ជាមួយគានា កនះ មុែងារកសៀវកៅធំ ក៏អាចជួយសពមរួលដល់

អនាកកពបើពបាស់កៅរតនាគារ កនាថុងរោរចុះពបតិបត្តិរោរខកតពមរូវទិនានា នុប្វត្តិ កដើម្ីឈានកៅសកពមចបានកគាលបំណងចុងកពរោយ

គរឺោរបិទបញជ ីចុងឆ្នា ំជាផ្លរូវរោរទទូាងំពបកទស កដ្យផ្្ល់កៅកនាថុងពប្័ន្ធ FMIS ផងខដរ ។ 

៖ ពគបដណ្ដ ប់កលើវដ្ដថនរោរករៀបចំខផនរោរ្វិរោពបចំា
ឆ្នា ំ ខដលរមួមាន រោរករៀបចំខផនរោរយុទ្ធសានស្ត្វិរោ, រោរករៀបចំគកពមាង្វិរោ, រោរដ្ក់កសនា ើ និង ចរចាគកពមាង្វិរោ, 

រោរបកូសរុប និង ករៀបចំកសចក្តីពោងចបាប់ហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយរោរណ៍រោរអនុវត្តចបាប់្វិរោ ទាងំរដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ និង 

រដ្ឋបាលថ្នា ក់កពរោមជាតិ ។  

៖  បំក្ញបខន្មកៅកលើមុែងាររោរទិញ (PO) កដ្យ
ពគបដណ្ដ ប់កលើដំកណើររោរ ថនរោរកដញថ ្្លទំនិញ សំណង់ ឬ កសវាកម្ម (រមួមានរោរករៀបចំ ឬ កំណត់តពមរូវរោរថនរោរចាប់

កផ្តើមគកពមាងលទ្ធកម្ម រោរកពជើសករសីអនាកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អនាកទទលួរោរ និង រោរចុះកិច្ចសនយាជាមយួភាគីអនាកផ្គត់ផ្គង់), រោរពគប់ពគង

ខផនរោរលទ្ធកម្ម, រោរចុះបញជ ីអនាកកដញថ ្្ល និង រោរពគប់ពគងលទ្ធផលថនកិច្ចសនយាកពបើពបាស់ទំនិញ ឬ កសវាកម្មខដលផ្តល់

កដ្យអនាកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អនាកទទួលរោរ ។ មុែងារលទ្ធកម្មកនះ ភាជ ប់ជាមយួមុែងារគណនីពតរូវសង (AP) កដ្យសវា ័យពបវត្តិ ។ 

      ៖ ពគបដណ្ដ ប់កលើពបតិបត្តិរោរកសនា ើសុំកគាលរោរណ៍ធានាចំណាយ ទាងំរោរឆ្លងកិច្ច
លទ្ធកម្ម និង មិនឆ្លងកិច្ចលទ្ធកម្ម, ពបតិបត្តិរោររោរទិញ (ខផ្អកកលើកិច្ចសនយា) និង ពបតិបត្តិរោរពបគល់ទទលួ ។ អនាកកពបើពបាស់

ពប្័ន្ធ FMIS ចាប់កផ្ដើមកពបើពបាស់មុែងារកនះ កៅក្លករៀបចំកគាលរោរណ៍ធានាចំណាយពសបក្លនរឹងរោរដ្ក់ឯកសារ

ជនូថ្នា ក់ដរឹកនំា្ិនិត្យសកពមច និង បញជរូនបន្តកៅពកសងួកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

 ៖ ពគបដណ្ដ ប់កលើរោរកត់ពត្ពបតិបត្តិរោរចំណាយរបស់ពកសងួ-
ស្ាប័ន និង អង្គភា្្វិរោខដលមានរហំរូរោរងារចាប់្ីរោរករៀបចំកបាះផសាយអាណត្តិកបើកពបាក់ រហតូដល់រោរកបើកផ្ដល់

សាច់ពបាក់ ខដលអាចជារោរកបាះផសាយមលូប្ទានបពត, រោរទទូាត់ត្មពប្័ន្ធកអឡិចពតរូនិក (Electronic Fund Transfer) 

ឬ រោរកចញលិែិតបញ្ជ កផ្រពបាក់ ។ ពបកភទថនអាណត្តិកបើកពបាក់ អាចជាអាណត្តិទទូាត់ពតង់, អាណត្តិទទូាត់បុករពបទាន, 

អាណត្តិទទូាត់រជជកទយ្យបុករពបទាន, អាណត្តិទទូាត់កិច្ចលទ្ធកម្ម និង អាណត្តិទូទាត់ពបាក់រងាវា ន់ជាកដើម ។ 

   ៖ ពគបដណ្ដ ប់កលើរោរកត់ពត្ពបតិបត្តិរោរោក់្័ន្ធនរឹង
ចំណូល្វិរោជាតិខដលមានដចូជា ចំណូលបកណា្ត ះអាសននា្ីគណនីធនាគារ, រោរកផ្រចំណូលបកណា្ត ះអាសននា្ីអង្គភា្

មួយកៅអង្គភា្មួយកទៀត, រោរកត់ពត្សោកបពតបខងវារចំណូល និង រោរបងវិាលសងពបាក់កក់កៅអតិ្ិជនវិញ,រោរកត់ពត្

សោកបពតបង់ពបាក់សំខណសចំណាយ និង រោរកត់ពត្សោកបពតបង់ពបាក់រងាវា ន់ជាកដើម ។ 

 ៖ ពគបដណ្ដ ប់កលើរោរកផ្ៀងផ្្ត់សមតុល្យសាច់ពបាក់
កនាថុងធនាគារ និង សមតុល្យសាច់ពបាក់កនាថុងពប្័ន្ធ, រោរកផ្រសាច់ពបាក់្ីគណនីមយួកៅគណនីមយួកទៀត ត្មរយៈ លិែិត

បញ្ជ កផ្រ, មូលប្ទានបពត និង សាច់ពបាក់កដ្យពប្័ន្ធកអឡិចពតរូនិក (EFT) ។  កពរៅ្ីកនះ មុែងារពគប់ពគងសាច់ពបាក់ក៏

អាចកធវាើសនា្ធ នកម្ម ទាញបញ្ចរូលរបាយរោរណ៍ធនាគារចលូកនាថុងពប្័ន្ធកដ្យសវា ័យពបវត្តិ ខដលផ្តល់ភា្ងាយពសរួលដល់អនាក-

កពបើពបាស់កនាថុងរោរ្ិនិត្យ ត្មដ្ន និង កផ្ៀងផ្្ត់ពបតិបត្តិរោររបាយរោរណ៍ធនាគារ ជាមយួនរឹងពបតិបត្តិរោរកនាថុងពប្័ន្ធកដ្យ

សវា ័យពបវត្តិ និង ោក់កណា្ដ លសវា ័យពបវត្តិ, ព្មទាងំអាចកធវាើរោរកផ្ៀងផ្្ត់សមតុល្យរបាយរោរណ៍ធនាគារជាមួយនរឹងសមតុល្យ

កសៀវកៅធ ំ(General Ledger) កនាថុងពប្័ន្ធបានខដរ ។



សបមា្រ់ព័ត៌មាន្រផនថាម និង សំណូមពរបផសេងៗ
សមូចលូបៅកាន់ប្ហទំព័រ ឬ 

ទំព័រ្រណ្ដា ញសង្គម រ្រស់្បបមាង FMIS ៖

៧

សំណួរ និង ចបម្ើយ

សមូអ្រ អរសាទរចំបោុះអ្នកឈ្ន ុះរងាវា ន់អនុសសាវរីយ៍
    សមូអបអរសាទរចំកោះអនាកខដលបានកឆ្លើយសំណួរពតរឹមពតរូវកៅកនាថុងព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានកលែ ០៣០

បកង្កើនថ្ម្លខផនាកចំកណះដរឹងអំ្ី
ពប្័ន្ធ FMIS និង មានឱរោសទទួលបាន

 ធនាគារថ្ម្ល (PowerBank)
្ីពកថុមរោរងារពគប់ពគងគកពមាង FMIS

កដ្យពគាន់ខតចូលរមួកឆ្លើយសំណួរ
ងាយៗឱ្យបានពតរឹ  មពតរូវ

ពកថុមរោរងារកលើកទរឹកចិត្តមនន្តីមក្ីពគប់ពកសងួ-ស្ាប័ន និង មន្ីរកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគារ 
ព្មទាងំរដ្ឋបាលរាជធានី-កែត្ត ឱ្យចូលរមួកនាថុងរោរកឆ្លើយសំណួរកនះពគប់ៗគានា  ។ 

កឈា្ម ះអនាកខដលឈនាះរងាវា ន់នរឹងពតរូវពបរោសកៅកលើ ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានកលែកពរោយ ។

សូមកផញើ ចកម្លើយពតរឹមពតរូវ ថនសំណួរទាងំ្ីរកៅខាងកឆវាងកដ្យភាជ ប់ជាមយួ
កឈា្ម ះ តនួាទី ស្ាប័ន និង កលែទរូស្្ទំនាក់ទំនង

 របស់កោកអនាកមកអុីខមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថថងៃទី ៣០ ផែ កញ្ញា   ឆ្្ន  ំ២០២២។

ឬទំនាក់ទំនងបដាយផ្្ល់បៅកាន់

FMIS Cambodia

កញ្្ញ  បឈឿន សុមា៉ា ល័យ

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

កតើពប្័ន្ធឯកសារឌីជី្ល  (FMIS Portal)
ជំនាន់ទី១ ពតរូវបានពបរោសដ្ក់ឱ្យកពបើពបាស់

ជាផ្លរូវរោរកៅរដ្ឋបាលពសថុក និង 
រដ្ឋបាលឃុំកៅថ ង្ៃខែឆ្នា ំណា ?

សបមា្រ់ព័ត៌មានបផសេងៗ

 ប្្ុះ  បោក ជីវ សុខា  

១

កតើពគរឹះស្ានសាធារណៈណាែ្លះ 
ពតរូវបានកពជើសករសីឱ្យអនុវត្តគកពមាង

FMIS កៅកនាថុងឆ្នា ំ ២០២៣ ?

្ិតមកដល់្រច្ចរុ្រ្បន្ន បតើប្រព័ន្ធ  FMIS មានមុែងារស្នលូលចំនួន្រ៉ាុន្ាន ? អវាីែុ្ះ ?

     ចបម្ើយ ៖ គិតមកដល់បច្ចថុប្ននា ពប្័ន្ធ FMIS មានមុែងារសនារូលចំននួ ០៨ រមួមាន ៖

                      ១. មុែងារវិភាជន៍្វិរោ          

                      ២. មុែងាររោរទិញ

                      ៣. មុែងារគណនីពតរូវសង       

                      ៤. មុែងារគណនីពតរូវទារ

សំនួរទី ១

សំនួរទី ២

     ចបម្ើយ ៖ គិតមកពតរឹមឆ្នា ំ ២០២២ កនះ ពគប់ពកសងួ-ស្ាប័ន,អង្គភា្្វិរោអាណាប័កកផ្រ

សិទ្ធិក្ញកលញ, រតនាគាររាជធានី-កែត្តទាងំ ២៥, មនី្រកសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ  និង  រដ្ឋបាល

រាជធានី-កែត្តទាងំ២៥ ខដលមានរោរដ្្ឋ នសរុបចំនួន ១៥៦ បានកពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS និង 

មានអនាកកពបើពបាស់ពបមាណ ២០០០រូប ។      

អនុប្រធានការិយាល័យសាធារណការ ថនមន្ីរ
សាធារណការ និងដរកជញ្លូ នបែត្កណ្ដា ល

 ប្្ុះ  បោក យិន ដារា៉ា ពីត  មនន្ីថនអ ្្គបលខាធិការដា្ឋ ន្ណ:កម្ាធិការ
ទទួលសា្គ ល់្ុណភាពអ្រ់រំថនកម្រុជា 

 ប្្ុះ  បោក តាងំ ្រ៊ាុនឆ្យ មនន្ីថន បកសួងផរ៉ានិងថាមពល

២
បតើការដា្ឋ នណ្ែុ្ះផដលរានដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង 

មានអ្នកបប្រើបរាស់សរុ្រចំនួន្រ៉ាុន្ាន ្ិតបតរមឆ្្ន  ំ២០២២ បនុះ ?

៥. មុែងារករៀបចំខផនរោរ្វិរោ  

៦. មុែងារពគប់ពគងសាច់ពបាក់

៧. មុែងារកសៀវកៅធំ  

៨. មុែងារលទ្ធកម្មក្ញកលញ
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