មាតិកា

ការប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារ

ឌីជីថល ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការ................ ១
សម្រង់ប្រសាសន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ហ
៊ា ន សាហ៊ីប................................ ២
លទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS គិត

ការប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal)
ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការ នៅរដ្ឋបាលស្រុក និង រដ្ឋបាលឃុំ

នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ១១ ក�ើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១១

ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរ�ៀបចំកម្ម វិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់

ត្រឹមត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២២.............. ៣

ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal Version 1) ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋបាលស្រុក និង

ទៅកាន់គ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាល..... ៣

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង មានការអញ្ជ ើញចូលរួមពីឯកឧត្តម

ការត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

រដ្ឋបាលឃុំ” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ផែនការដាក់ឱ្យអនុវត្តផ្លូវការ នីតិ វិធីអនុវត្ត

លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត មន្ទីរ

ការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង.... ៤
ចំណច
ុ គួរយល់ដឹងដ�ើម្បីក្លា យជាអ្នក

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISពេញសិទ្ធិ.......... ៥
សង្ខេបមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS............ ៥

ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ.......................... ៧

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ព្រមទាំងរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត និង ជាពិសេសក្រុង-ស្រុក
ដែលជាតួអង្គសំខាន់ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល FMIS Portal ជំនាន់ទី១ ។

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្ម វិធីនេះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានគូស

បញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាន នៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (FMIS) នៅក្នុងការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាពិសេស
គឺការដាក់ឱ្យដំណ�ើរការជាបន្តបន្ទា ប់នូវឧបករណ៍សម្រាប់ការគាំទ្រដល់ការវិភាគ និង ការសម្រេច

ចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្នុងនោះមានឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal) ជាដ�ើម ។ ឯកសារឌីជីថល
នឹងដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រួលបន្ថែមនៃការពង្រីកវិសាលភាព និង ការគ្របដណ្ដប់ឱ្យ

បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃប្រព័ន្ធ FMIS និង ជួយសម្រួលដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិ តួយ៉ាងមន្ត្រី
ស្រុក ឃុំ ក្នុងការបញ្ជូ នឯកសារស្ន ើសុំ និង ទូទាត់ចំណាយប្រចាំអង្គភាព ។ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនវូ

ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល នឹងជាចលករជំរុញការខិតទៅរកព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ

FMIS និង ជួយកាត់បន្ថយនូវបន្ទុកការងារសម្រាប់ មន្ត្រីអនុវត្តផ្ទាល់ ដែលកន្លងមកត្រូវធ្វើដំណ�ើរក្នុង
ចំងាយឆ្ងាយដ�ើម្បីអាចបញ្ជូ នឯកសារទាំងអស់នោះមកកាន់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តបាន ។ កិច្ចការ

ទាំងអស់នេះ ពិតជាស្របទៅតាមក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា

២០២១-២០៣៥ ដែលមានសសរស្ត ម្ភចំនួន ៣ រួមមាន៖ ១. ការកសាងពលរដ្ឋឌីជីថល ២.
ការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង ៣. ការជំរុញធុរកិច្ចឌីជីថល ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់
ចេញឱ្យអនុវត្តកាលពីឆ្នាំ ២០២១ ដ�ើម្បីកែលម្អ និង កសាងជាសន្សឹមៗប្រកបដោយសរសរស្ត ម្ភ
រឹងមា ំ មានភាពជាម្ចា ស់ខ្ពស់ ចំពោះសង្គម និង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។

គួរបញ្ជាក់ជូនថា វត្តមាននៃប្រព័ន្ធ FMIS បានក្លា យជាជន្ទុល និង ឆ្អឹងខ្នងដ៏ រឹងមា ំនៃការកែទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលគិតមកដល់ពេលនេះ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានទទួលស្គា ល់ដោយស្ថា ប័ន

១

អនុវត្ត និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលមានដូចជា សហភាពអឺរ៉ុប មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ធនាគារពិភពលោក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ចំពោះ

ប្រសិទភា
្ធ ព និង ស័ក្តិសិទភា
្ធ ពរបស់ប្រព័ន្ធ ។ ប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលបច្ចុប្បន្នបានគ្របដណ្តប់ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ៣៧ ព្រមទាំងអង្គភាព

ថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តា ល, រតនាគារ, និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥, ព្រមទាំងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាង
ំ ២៥ ។

ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងសន្សំ
សំ ច័យខ្ពស់ ដ�ើម្បីជ្រោមជ្រែងដល់ការកាត់បន្ថយចំណាយ

ក្នុងការដោះស្រាយឱ្យទាន់សភាពការនៃវិបត្តិកូ វីដ-១៩ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក៏បានជំរុញ
ល�ើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាង
ំ អស់ ត្រូវចេះចាប់

យកឱ្យបាននូវការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនេះ ធ្វើយ៉ាងណាតាមឱ្យទាន់សម័យកាល និង ការវិវឌ្ឍរបស់សង្គម និង សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

នៅក្នុងដំណ�ើរការ នៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហ�ើយព័ត៌មានដែលចេញ ពីប្រព័ន្ធក៏អាចទទួលយកបាន ព្រមទាំងមាន ភាព-

ចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ជាក់ស្តែ ងសម្រាប់ ជ�ឿជាក់ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាប្រយោជន៍ ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ
ប្រទេសកម្ពុជាយ�ើង គឺបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការ យ�ើងចាប់ផ្តើមកែសម្រួលនីតិ វិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន ដោយអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ( FMIS ) ។ ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ត្រូវ FMIS ទាំងស្រុង និង កាត់បន្ថយការអនុវត្តនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធ ។ តាមការ-

បានអនុវត្តឡ�ើងជាបន្តបន្ទា ប់តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកដែលមានពេល សម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដោយមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការកែសម្រួលនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ
ខ្លះយ�ើងម�ើលឃ�ើញថា ហាក់ដូចជាមានការដាក់សម្ពា ធ ពីព្រោះថានៅពេល បច្ចុប្បន្នឱ្យចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ដែលចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដំបូង ការផ្លាស់ប្តូរនឹងក�ើតមាន អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ឡ�ើង ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធត្រូវអនុវត្តទាង
ំ ក្នុងប្រព័ន្ធផង និង ខាងក្រៅ និង ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រព័ន្ធផង ដោយនៅតែមានការប្រើប្រាស់ឯកសារជាក្រដាសស្នាមនៅខាង សាធារណៈ មកដល់ពេលនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានកែក្រៅប្រព័ន្ធ ។ ចំពោះការដាក់ឱ្យមានការអនុវត្តទាង
ំ ខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ សម្រួលនីតិ វិធីទូទាត់ចំណាយប្រាក់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយទូទាត់ត្រង់មួយចំនួន

ប្រព័ន្ធបែបនេះ ដោយសារយ�ើង មិនទាន់ទុកចិត្តទាង
ំ ស្រុងសម្រាប់ការប្រើ- សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ២៧ រួចមកហ�ើយដោយធ្វើការស្ន ើសុំទូទាត់
ប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅដំណាក់កាលដំបូងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់

តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ចំពោះមុខចំណាយប�ៀវត្ស បន្ទុកបុគ្គលិកដែល

អត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធ ។ ជាក់ស្តែ ងមកដល់ពេលនេះ អ្នកប្រើប្រាស់

ចំនួនដូចជា ការប្រើប្រាស់ទឹក ភ្លើង សេវាអនាម័យជាដ�ើម ។ ល�ើសពីនេះ

មិនទាន់មានភាពស្ទា ត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ មិនទាន់ដឹងច្បាស់ពី មានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និង ការទូទាត់ត្រង់ល�ើមុខចំណាយមួយ
ប្រព័ន្ធទាង
ំ អស់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងជាក់ច្បាស់ ពីការប្រើប្រាស់

ក្រុមការងារកំពុងតែបន្តសិក្សាយ៉ាងសកម្ម និង យកចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើនីតិ វិធី

ប្រព័ន្ធ ដូចជា ប្រសិទភា
្ធ ព តម្លា ភាព គណនេយ្យភាព នៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ផ្សេងទ�ៀតដែលនៅសេសសល់ ក្នុងការត្រៀមដាក់ឱ្យអនុវត្តគ្រប់មុខសញ្ញា

ចំណាយថវិកាចរន្តទាង
ំ អស់ នៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និង ក្រសួងបរិស្ថា ន មានន័យថា ការអនុវត្តគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត

យ�ើងប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដោយមិនមានអាណត្តិ និង ការប្រតិបត្តិការខាងក្រៅជាក្រដាសស្នាមទ�ៀតទេ ។

ដំណ�ើរនៃការវិវឌ្ឍទៅមុខនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈនេះ គឺជាការខិតខំមួយដ៏ជោគជ័យ ប្រសិនប�ើការអនុវត្តគ្រប់មុខ

សញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តទាង
ំ អស់ នៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថា នមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ យ�ើងនឹងបន្តសម្រាប់ក្រសួងស្ថា ប័នផ្សេងៗទ�ៀត ជាបន្តបន្ទា ប់ ។

២

បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវ មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (PR) នៅក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ៣៤ រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តា ល

បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវ មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា (BP) នៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន ១១ និង អង្គភាព
ថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តា លចំនួន ២១

បានដាក់ដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ FMIS នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ និង ១០ អង្គភាពថវិកាអាណាប័ក
ផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តា ល

បានអភិវឌ្ឍរួចរាល់ និង ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល ជំនាន់ទី១ ( FMIS Portal V1)
នៅរដ្ឋបាលស្រុកចំនន
ួ ៧៥ និង រដ្ឋបាលឃុំចំនន
ួ ១៨៥

បានបិទបញ្ច ប់គម្រោងទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមស្ត ង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ
(IPSAS) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២

បានដាក់ឱ្យអនុវត្តការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក (Electronic Fund Transfer) ពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅ
ប្រព័ន្ធធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ។

ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅ ទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរ ក្រុមការងារបានបញ្ច ប់ការស្ទ ង់មតិតាមរយៈកម្រង

ការដ្ឋានថ្មីត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ និង ប្រកបដោយភាពប្រាកដ សំណួរ ដែលបានផ្ញើជូនគ្រប់គ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាលទាំងអស់ ។

និយម ។ ជាក់ស្តែ ង ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្រោមការដឹក- ផ្អែកតាមការឆ្លើយតបល�ើកម្រងសំណួរ ពីគ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាល
នាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង ក្រុមការងារបានធ្វើការវិភាគអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវការ និង នីតិ វិធីអនុវត្ត

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS ការងារ (ការរ�ៀបចំថ វិកា និង និយ័តកម្មថ វិកា, ការធានាចំណាយ និង
បានរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តជាមួយគ្រឹះស្ថា នសាធារណៈ កិច្ចលទ្ធកម្ម, ការទូទាត់ចំណាយ, ការប្រមូលចំណូល, ការបិទបញ្ជីគណ-

រដ្ឋបាលមុននឹងឈានទៅដល់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការ នេយ្យ និង តម្រូវការរបាយការណ៍), ការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS និង

ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ រួមមានការជ្រើសរ�ើសគ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាល ដែល ការត្រៀមខ្លួន ។ ដោយផ្អែកល�ើព័ត៌មាន ដែលទទួលបានពីការសិក្សា និង
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និង បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់តាមរយៈការ- ស្ទ ង់មតិនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

ស្ទ ង់មតិ, ការបញ្ជ្រា បការយល់ដឹង, ការចុះសិក្សាពីនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ បានគោរពស្ន ើសុំការសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

បច្ចុប្បន្ន, ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់, ការសិក្សាគ្រោងប្លង់ទីតាំង អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ការដ្ឋាន និង អ្នកប្រើប្រាស់ និង ការបណ្តុះបណ្តា លជូនអ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងការជ្រើសរ�ើសគ្រឹះស្ថា នសារធារណៈរដ្ឋបាល សម្រាប់ការអនុវត្ត
ជាដ�ើម ។

គម្រោង FMIS នៅជំហានដំបូង នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ។ ជាលទ្ធផល ក្រុម-

គិតត្រឹមត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រង ការងារបានទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងការសម្រេចជ្រើសរ�ើស

គម្រោង FMIS បានជួបពិភាក្សាដ�ើម្បីធ្វើការសិក្សាបឋម ជាមួយបេឡាជាតិ យកគ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៥ រួមមាន ៖
សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ី វិល និង មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង ។

១. រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

២. មជ្ឈមណ្ឌលបណត្ ុះបណ្
តា លធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”
៣. មន្ ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង

៤. វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
៥. គ្រឹះស្ថានអង្គរ ។

៣

ផែនការដាក់ឱ្យអនុវត្ត ផ្លូវការ នីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង
ស្របតាមចក្ខុ វិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅល�ើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលជាសេនាធិការក្នុងការដឹកនាំការងារកែទម្រង់នេះ បានអនុវត្តដោយជោគជ័យល�ើការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ទៅ

ដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ ជាក់ស្តែ ងប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលបច្ចុប្បន្នបានគ្របដណ្តប់ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង

៣៧ ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តា ល, រតនាគារ, និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥
ព្រមទាំងរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ។ គួររម្លឹកផងដែរថាការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធ FMIS កាលពីជំហានទី១ និង ទី២ គឺហាក់បីដូចជាមាន
បន្ទុកបន្ថែមដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នាមផង និង ការបញ្ចូ លទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធផង ។ ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការសិក្សា និង រ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ តម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ២០២១-២០២៧ ។
កិច្ចការទាំងអស់នេះគឺបានប្រព្រឹត្តិទៅប្រកបដោយចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយ និង ការធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមាននូវការផ្លាស់ប្តូរដែលមានផលប៉ះពាល់ជាអប្បបរមា
និង ផ្ទុយទៅវិញប្រកបដោយការទទួលស្គា ល់នូវប្រសិទភា
្ធ ព និង ភាពជាម្ចា ស់ទៅល�ើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។

ការទូទាត់ចំណាយប�ៀវត្ស និង

ការទូទាត់ចំណាយប�ៀវត្ស និង ទូទាត់ត្រង់

នីតិ វិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញា,

២៦ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

នីតិ វិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញា

៨ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណា-

ទូទាត់ត្រង់នៅ កសហវ និង

នៅ ១០ ក្រសួង-ស្ថា ប័ននៅសល់

និង ចលនាឥណទានថវិកានៅ កសហវ
និង ក្រសួងបរិស្ថា ន

មុខសញ្ញាចំណាយដែលមិនមានធានា
ចំណាយជាមុននៅ ៨ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ប័កផ្ទេរសិទ្ធិ

នីតិ វិធីចំណូលថវិកានៅ កសហវ និង ក្រសួង
បរិស្ថា ន

នីតិ វិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញា, ចលនាឥណទានថវិកា

នីតិ វិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញា, ចលនាឥណទាន

ថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ និង ២៥ មន្ទីរសហវ

អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ

និង ចំណូលថវិកានៅក្រសួង-ស្ថា ប័នសេសសល់និង អង្គភាព

នីតិ វិធីចំណាយថវិកា វិនិយោគហិរញ្ញប្បទានដោយថវិកាថ្នាក់ជាតិ
គ្រប់មុខសញ្ញានៅ MPWT, MRD និង MWRM

ថវិកា និង ចំណូលថវិកានៅ ១០ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង

នីតិ វិធីចំណាយថវិកា វិនិយោគហិរញ្ញប្បទានដោយថវិកា

ថ្នាក់ជាតិគ្រប់មុខសញ្ញានៅ កសហវ និង ក្រសួងបរិស្ថា ន

នីតិ វិធីលទ្ធកម្មពេញលេញនៅ កសហវ និង ក្រសួងបរិស្ថា ន

នីតិ វិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញានៅ រដ្ឋបាលរាជ-

នីតិ វិធីចំណាយថវិកា វិនិយោគហិរញ្ញប្បទានដោយថវិកាថ្នាក់ជាតិ

នីតិ វិធីចំណាយថវិកា វិនិយោគហិរញ្ញប្បទានដោយថវិកា

នីតិ វិធីលទ្ធកម្មពេញលេញ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្រសួង-

ខេត្ត

នីតិ វិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញានៅ ១០ រដ្ឋបាលខេត្ត

គ្រប់មុខសញ្ញានៅ ក្រសួង-ស្ថា ប័នសេសសល់

ស្ថា ប័នសេសសល់ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ

នីតិ វិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញានៅ រដ្ឋបាលខេត្ត
សេសសល់

នីតិ វិធីចលនាឥណទានថវិកានៅ ២៥ រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

៤

ចលនាឥណទានថវិកា និង ចំណូលថវិកានៅ

ធានីភ្នំពេញ

ថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់មុខសញ្ញានៅ ២៥ រដ្ឋបាលរាជធានីនីតិ វិធីលទ្ធកម្មពេញលេញនៅ ២៥ រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត និង ២៥ មន្ទីរសហវ ។

ត្រូវជាមន្ត្រីក្របខណ្ឌ ឬ មន្ត្រីជាប់កិច្ច

មានចំណេះដឹងខ្លះៗក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

មុខងារសាធារណៈ ។

កុំព្យូទ័រ និង ដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស

ដ�ើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់

សន្យាទទួលស្គា ល់ដោយក្រសួង

ងាយៗនានាដែលក�ើតមានឡ�ើង ដោយមន្ត្រី

ត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តា ល

អ្នកប្រើប្រាស់អាចដោះស្រាយដោយខ្លួន

“វិជ្ជា ជីវៈល�ើ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

ឯងជាបឋម

វត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS”

បំពេញទម្រង់ព័ត៌មានអ្នកស្ន ើសុំ

ដ�ើម្បីឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់

ប្រើប្រាស់, ភ្ជា ប់មកនូវរូបថត

អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

4x6 (ផ្ទៃស) និង អត្តសញ្ញាណ-

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង, អនុវត្ត

ប័ណ្ណ ព្រមទាំងចុះហត្ថលេខា

ថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយ

ទទួលស្គា ល់អំពីព័ត៌មានអ្នកប្រើ-

ប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ ។

ប្រាស់ដោយមន្ត្រីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់

មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបាន

និង ប្រគល់ជន
ូ មកក្រុមការងារ

កំណត់អត្តសញ្ញាណឱ្យសមស្របទៅនឹង

គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដ�ើម្បី

តួនាទី និង ភារកិច្ចដែលកំពុងអនុវត្ត

បង្កើតឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅ

ការងារប្រចាំថ្ងៃ ដូចជា ៖

ក្នុងប្រព័ន្ធ

- អ្នកបញ្ចូ លប្រតិបត្តិការ

មន្រ្តីបំពេញការងាររយៈពេល

- អ្នកពិនិត្យប្រតិបត្តិការ

យ៉ាងតិច ៥ ឆ្នាំមុនថ្ងៃចូលនិវត្តន៍

- អ្នកអនុម័តប្រតិបត្តិការ ។

នៅក្នុងដំណាក់កាល នៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជំហានទី៣ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានអភិវឌ្ឍមុខងារចំនួន ២
បន្ថែមល�ើមុខងារដែលមានស្រាប់ ចំនន
ួ ៦ រួមមាន ៖

មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា (Budget Allocation)
មុខងារការទិញ (Purchasing)

មុខងារបន្ថែមថ្មីចំនួន ២ គឺ ៖

មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា (Budget Planning)

មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (Full Procurement) ។

មុខងារគណនីត្រូវសង (Account Payable)

មុខងារគណនីត្រូវទារ (Account Receivable)

មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ (Cash Management)
មុខងារស�ៀវភៅធំ (General Ledger)

៖ គ្របដណ្ដប់ល�ើការធ្វើប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាជន៍

ឥណទានថវិកា និង ការធ្វើចលនាឥណទានថវិការួមមាន ការវិភាជន៍ឥណទានថវិកាដ�ើមឆ្នាំ, ការនិយ័ត ឬ ផ្ទេរឥណទានថវិកា

ពីខ្ទង់មួយទៅខ្ទង់មួយទ�ៀត,ការញែក ឬ កែសម្រួលកញ្ច ប់ឥណទានថវិការជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន, ការបន្ថែមឥណទានថវិកា,
ការវិភាជន៍ឥណទានថវិកាមិនទាន់បែងចែក, និង ការធ្វើ វិចារណកម្មឥណទានថវិកា រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យស្ថា នភាពឥណទាន
ថវិកា និង ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថា នភាពឥណទាន ។

៥

៖ គ្របដណ្ដប់ល�ើប្រតិបត្តិការស្ន ើសុំគោលការណ៍ធានាចំណាយ ទាំងការឆ្លងកិច្ច

លទ្ធកម្ម និង មិនឆ្លងកិច្ចលទ្ធកម្ម, ប្រតិបត្តិការការទិញ (ផ្អែកល�ើកិច្ចសន្យា) និង ប្រតិបត្តិការប្រគល់ទទួល ។ អ្នកប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធ FMIS ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់មុខងារនេះ នៅពេលរ�ៀបចំគោលការណ៍ធានាចំណាយស្របពេលនឹងការដាក់ឯកសារ
ជូនថ្នាក់ដឹកនាំពិនិត្យសម្រេច និង បញ្ជូ នបន្តទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

៖ គ្របដណ្ដប់ល�ើការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំណាយរបស់ក្រសួង-

ស្ថា ប័ន និង អង្គភាពថវិកាដែលមានរំហូរការងារចាប់ពីការរ�ៀបចំបោះផ្សាយអាណត្តិប�ើកប្រាក់ រហូតដល់ការប�ើកផ្ដល់

សាច់ប្រាក់ ដែលអាចជាការបោះផ្សាយមូលប្បទានបត្រ, ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (Electronic Fund Transfer)

ឬ ការចេញលិខិតបញ្ជាផ្ទេរប្រាក់ ។ ប្រភេទនៃអាណត្តិប�ើកប្រាក់ អាចជាអាណត្តិទូទាត់ត្រង់, អាណត្តិទូទាត់បុរេប្រទាន,
អាណត្តិទូទាត់រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន, អាណត្តិទូទាត់កិច្ចលទ្ធកម្ម និង អាណត្តិទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ជាដ�ើម ។

៖ គ្របដណ្ដប់ល�ើការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹង

ចំណូលថវិកាជាតិដែលមានដូចជា ចំណូលបណ្តោះអាសន្នពីគណនីធនាគារ, ការផ្ទេរចំណូលបណ្តោះអាសន្នពីអង្គភាព
មួយទៅអង្គភាពមួយទ�ៀត, ការកត់ត្រាសលាកបត្របង្វែរចំណូល និង ការបង្វិលសងប្រាក់កក់ទៅអតិថិជនវិញ,ការកត់ត្រា
សលាកបត្របង់ប្រាក់សំណែសចំណាយ និង ការកត់ត្រាសលាកបត្របង់ប្រាក់រង្វាន់ជាដ�ើម ។

៖ គ្របដណ្ដប់ល�ើការផ្ទៀងផ្ទាត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់

ក្នុងធនាគារ និង សមតុល្យសាច់ប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធ, ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទ�ៀត តាមរយៈ លិខិត

បញ្ជាផ្ទេរ, មូលប្បទានបត្រ និង សាច់ប្រាក់ដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (EFT) ។ ក្រៅពីនេះ មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ក៏
អាចធ្វើសន្ធា នកម្ម ទាញបញ្ចូ លរបាយការណ៍ធនាគារចូលក្នុងប្រព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នក-

ប្រើប្រាស់ក្នុងការពិនិត្យ តាមដាន និង ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការរបាយការណ៍ធនាគារ ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធដោយ

ស្វ័យប្រវត្តិ និង ពាក់កណ្ដា លស្វ័យប្រវត្តិ, ព្រមទាំងអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់សមតុល្យរបាយការណ៍ធនាគារជាមួយនឹងសមតុល្យ
ស�ៀវភៅធំ (General Ledger) ក្នុងប្រព័ន្ធបានដែរ ។

៖ គ្របដណ្ដប់ល�ើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមេ (Master Data), ការ-

ប្រមូលផ្តុំប្រតិបត្តិការគណនេយ្យចេញពីមុខងារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមមាន មុខងារគណនីត្រូវសង, គណនីត្រូវទារ និង
មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានចាំបាច់បំផុតក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់

ជាជំនយ
ួ ដល់ការវិភាគ និង ការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ។ ជាមួយគ្នានេះ មុខងារស�ៀវភៅធំ ក៏អាចជួយសម្រួលដល់
អ្នកប្រើប្រាស់នៅរតនាគារ ក្នុងការចុះប្រតិបត្តិការកែតម្រូវទិន្នានុប្បវត្តិ ដ�ើម្បីឈានទៅសម្រេចបានគោលបំណងចុងក្រោយ
គឺការបិទបញ្ជីចុងឆ្នាំជាផ្លូវការទូទាង
ំ ប្រទេស ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ផងដែរ ។

៖ គ្របដណ្ដប់ល�ើវដ្ដនៃការរ�ៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំ

ឆ្នាំ ដែលរួមមាន ការរ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រថវិកា, ការរ�ៀបចំគម្រោងថវិកា, ការដាក់ស្ន ើ និង ចរចាគម្រោងថវិកា,
ការបូកសរុប និង រ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយការណ៍ការអនុវត្តច្បាប់ថ វិកា ទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។

៖ បំពេញបន្ថែមទៅល�ើមុខងារការទិញ (PO) ដោយ

គ្របដណ្ដប់ល�ើដំណ�ើរការ នៃការដេញថ្លៃទំនិញ សំណង់ ឬ សេវាកម្ម (រួមមានការរ�ៀបចំ ឬ កំណត់តម្រូវការនៃការចាប់
ផ្តើមគម្រោងលទ្ធកម្ម ការជ្រើសរ�ើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកទទួលការ និង ការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយភាគីអ្នកផ្គត់ផ្គង់), ការគ្រប់គ្រង

ផែនការលទ្ធកម្ម, ការចុះបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃ និង ការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃកិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ទំនិញ ឬ សេវាកម្មដែលផ្តល់
ដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកទទួលការ ។ មុខងារលទ្ធកម្មនេះ ភ្ជា ប់ជាមួយមុខងារគណនីត្រូវសង (AP) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

៦

សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួលបាន
ធនាគារថាមពល (PowerBank)

ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយសំណួរ

សូមផ្ញើ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជា ប់ជាមួយ

ងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

សំនួរទី ១

ត�ើប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal)

ឈ្មោះ តួនាទី ស្ថា ប័ន និង លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមកអ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នា ំ ២០២២។

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគារ
ព្រមទាំងរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា ។

ជំនាន់ទី១ ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់

ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ ។

ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋបាលស្រុក និង
រដ្ឋបាលឃុំនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា ?

សំនួរទី ២

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០៣០

ត�ើគ្រឹះស្ថា នសាធារណៈណាខ្លះ

ត្រូវបានជ្រើសរ�ើសឱ្យអនុវត្តគម្រោង
FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ?

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង សំណូមពរផ្សេងៗ
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬ

ទំព័របណ្
ដា ញសង្គម របស់គម្រោង FMIS ៖

១

ឈ្មោះ លោក ជីវ សុខា

អនុប្រធានការិយាល័យសាធារណការ នៃមន្ ទីរ

ឈ្មោះ លោក យិន ដារ៉ា ពីត

មន្ត្ រីនៃអគ្គ លេខាធិការដ្ឋា នគណ:កម្មា ធិការ

ឈ្មោះ លោក តាំង ប៊ុនឆាយ

មន្ត្ រីនៃ ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូ នខេត្តកណ្
ដា ល

ទទួលស្គា ល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា

គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ត�ើប្រព័ន្ធ FMIS មានមុខងារស្នូលចំនួនប៉ុន្មា ន ? អ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ ៖ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធ FMIS មានមុខងារស្នូ លចំនួន ០៨ រួមមាន ៖
១. មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា

៥. មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា

៣. មុខងារគណនីត្រូវសង

៧. មុខងារស�ៀវភៅធំ

២. មុខងារការទិញ

៤. មុខងារគណនីត្រូវទារ

FMIS Cambodia

២
ឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

កញ្ញា ឈ�ឿន សុម៉ាល័យ

៦. មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់
៨. មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ

ត�ើការដ្ឋា នណាខ្លះដែលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង

មានអ្នកប្រើប្រាស់សរុបចំនួនប៉ុន្មា ន គិតត្រឹមឆ្នា ំ ២០២២ នេះ ?

ចម្លើយ ៖ គិតមកត្រឹមឆ្នាំ ២០២២ នេះ គ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន,អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរ

សិទ ្ធិពេញលេញ, រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋបាល
រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដែលមានការដ្ឋានសរុបចំនួន ១៥៦ បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង
មានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ ២០០០រូប ។

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

៧

