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ព័ត៌មានបច្ចុបបននភាពអំពកីារអនុវតតគម្រមាង FMIS 

ថ្ងៃទី ២៦ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

នាយករដ្ឋមន្រនតី 

“ខែទម្មង់គឺរស់ មិនខែទម្មងគ់ឺស្លា ប់! ការបាំពាែស់្លា រតអីាំពភីាពចាំបាច់ និងភាពបនាា នថ់្នការខែទម្មង ់ គឺជាែិចចការមិន

អាចែវះបានសម្ាប់ថ្នន ែ់ដឹែនាាំ នងិមន្រនតមី្គប់ជានថ់្នន ែ”់។ 

សម្មតច្អគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន សសន 

នាយែរដឋមន្រនតថី្នម្ពះរាជាណាចម្ែែមពុជា 

ថ្ងៃទ២ី០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

រដ្ឋមន្រនតីរកសួងម្សដ្ឋកចិ្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

“ែនុងន័យននះ ែ្ុាំសូមនសន ើឱ្យម្គប់អនែពាែ់ព័នធទាំងអស់យែចិតតទុែដាែ់ និងជួយជាំរុញការងារនរៀងៗែាួនឱ្យនឆ្ព ះនៅមុែ 

នដើមបីធានាថ្នម្បពន័ធ FMIS ននះ នងឹអនុវតតនៅបានទន់នពលនវលា”។ 

ឯកឧតតមបណ្ឌ ិត អូន ព័នធមុនីរ័តន 

រដឋមន្រនតីម្ែសួងនសដឋែិចចនិងហិរញ្ញវតថុ និងជា 

ម្បធានគណៈែាា ធិការដឹែនាាំការងារខែទម្មង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសុ្លធារណៈ 

ថ្ងៃទ២ី០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 

រកសួងម្សដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

រកុមការងាររគប់រគងគម្រមាងរបព័នធ 

ព័ត៌មានវិទ្យារគប់រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ 
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បនាា ប់ពីឆ្ាងកាត់ដាំណាែក់ាល វភាភាគ, នរៀបចាំ, និងែស្លង អស់រយៈនពល ១៨ ខែែនាងផតុនៅ ម្បពន័ធ FMIS របស់នយើង

នងឹចប់នផតើមដាែ់ឱ្យអនុវតតជាផាូវការនៅែនងុរយៈនពល ៣ សបាត ហ៍នទៀត! ម្បពន័ធននះនងឹអនុវតតយ៉ា ងពតិម្បាែដ។ ការដាែ់

ឱ្យនម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS ជាផាូវការអាចម្បម្ពតឹតនៅបានតាមខផនការម្បែបនដាយភាពស័ែតិសិទធិ លះុម្តាខតមន្រនតពីាែព់ន័ធ

គនាះឹានភាពជាាច ស់ នងិ គាំម្ទនពញទាំហឹងដលក់ារដាែឱ់្យនម្បើម្បាស់ននះ។ ម្បពន័ធននះនងឹបានជាម្បនយជន៍ដល់នយើង

ម្គប់គន ។ នយើងនងឹកាា យជាអនែនម្បើម្បាស់ម្បពន័ធននះម្គប់ៗគន តាមរយៈការនម្បើម្បាស់នដាយផ្ទា ល់ នងិនដាយម្បនយល។ 

សម្ាប់មន្រនតីជាអនែនម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS ផ្ទា ល់ សូមនម្តៀមែាួនសម្ាប់ការអនុវតតម្បព័នធ FMIS នហើយសម្ាប់        

ការនម្តៀមែាួនននះ មន្រនតីជាអនែនម្បើម្បាស់ម្បពន័ធផ្ទា លន់ងឹទទួលបាននូវការបណតុ ះបណាត ល និងានសមតថភាពនពញនលញ 

និងម្គប់ម្ជុងនម្ជាយមុននពលដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់ម្បព័នធនៅតាមដាំណាែ់កាលខដលបាននម្គងទុែ។ មន្រនតីពាែ់ព័នធទាំងអស់

ននះ ម្តូវបាននលើែទឹែចិតតឱ្យផតលន់ូវមតិនឆ្ាើយតប ឬ មតិនយបល ់ នដើមបីធានាថ្នការដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់ម្បពន័ធជាផាូវការនងឹ

ានដាំនណើរការរលនូនៅតាមម្គប់មនធោបាយទាំនាែ់ទាំនង នងិផ្ទា ស់បដូរពត័ា៌ន។ សម្ាបម់ន្រនតមីនិខមនជាអនែនម្បើម្បាស់

ម្បពន័ធ FMIS ផ្ទា ល ់ ម្តូវបាននលើែទឹែចិតតឱ្យខសវងរែពត័ា៌នអាំពកីារអនុវតតគនម្ាង FMIS តាមខដលអាចនធវើនៅបាន 

តាមរយៈការអានអតថបទននះ, ការចលូនៅកានន់គហទាំព័រគនម្ាង FMIS, ឬ ទាំនាែ់ទាំនងមែសាជែិថ្នម្ែុមការងារ

ម្គប់ម្គងគនម្ាង FMIS (FMWG) នៅែនងុអគគនាយែដាឋ ន-នាយែដាឋ នស្លមីនៅនពលខដលានចមៃល់ ឬ មតិនយបល់

នផេងៗចាំនពាះការដាែឱ់្យនម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS ជាផាូវការ។ 

 

ដ្ំណាកក់ាល និងសកមមភាពសរមាប់អនុវតតរបព័នធ FMIS 

 ដាំណាែក់ាលទ ី១៖ ថ្ងៃទី២០ ខែែែកដា ឆ្ន ាំ២០១៥ - មុែងារនសៀវនៅធាំ (GL) នងិ វភាភាជនង៍វភាកា (BA)-ការម្គប់ម្គង

ងវភាកា នងិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ៖ 

o ទញយែទិនននយ័នដើម (សម្ាប់ថ្នន ែ់ែណាត ល) នចញពអីគគនាយែដាឋ នរតនាគរជាតសិម្ាប់សមតលុយ 

នដើមម្គ នៅថ្ងៃទី០១ ខែែែកដា ឆ្ន ាំ២០១៥។ បនាា ប់មែទញយែទិនននយ័នរៀងរាល់សបាត ហ៍រហូតទល់ខត

ដាំណាែ់កាលទី២ ថ្នការដាែឱ់្យនម្បើម្បាស់មុែងារដថ្ទនទៀតរបស់ម្បពន័ធចប់នផតើមដាំនណើរការ 

o ទញយែទិនននយ័សមតលុយនដើមម្គ (សម្ាប់ថ្នន ែែ់ណាត ល) នចញពីអគគនាយែដាឋ នងវភាកា (រួមាននាយែដាឋ ន

ងវភាកានយីែមា នាយែដាឋ នវភាននិយគ និង នាយែដាឋ នម្គប់ម្គងបាំណលុនងិសហម្បតិបតតកិារ) នៅថ្ងៃទី០១ 

ខែែែកដា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

o ានការខែតម្មូវ និងនផារងវភាកា (សម្ាប់ថ្នន ែែ់ណាត ល) នៅនពលខដលានតម្មូវការ ដូចននះទិនននយ័ងវភាកា

គឺម្តូវបាននធវើបចចុបបននភាពម្គប់នពល 

o អាចផលិតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុជាម្បចាំពមី្បពន័ធ FMIS នងិ 

o ានអនែនម្បើម្បាស់ម្បាណជា ១៦ នាែ់ ខដលមែពនីាយែដាឋ នព័តា៌នវភាទោ អគគនាយែដាឋ នរតនាគរជាត ិ

នងិអគគនាយែដាឋ នងវភាកា។ 
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 ដាំណាែក់ាលទ២ី៖ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ - ានមុែងារការទិញ (PO), គណនីម្តូវសង (AP), គណនីម្តូវទរ 

(AR), និងម្គប់ម្គងស្លច់ម្បាែ ់(CM)-នីតិវភាធអីនុវតតការងារធាំៗម្តូវអនុវតតតាមម្បពន័ធ FMIS សម្ាប់ថ្នន ែែ់ណាត លថ្ន

ម្ែសួងនសដឋែិចចនងិហិរញ្ញវតថ ុនហើយការនធវើរបាយការណ៍នងឹានព័តា៌នបខនថមកាន់ខតនម្ចើន នងិឆ្ប់រហស័ជាងមុន៖ 

o បញ្ឈប់ការទញយែទិនននយ័នដើមពីម្បពន័ធពត័ា៌នថ្នអគគនាយែដាឋ នរតនាគរជាត ិ

o រាល់ទិនននយ័នៅថ្នន ែែ់ណាត លថ្នម្ែសួងនសដឋែិចចនិងហិរញ្ញវតថុ នងឹម្តូវបញ្ចូលនដាយ អគគនាយែដាឋ នងវភាកា 

(រួមាននាយែដាឋ នហរិញ្ញែិចច, នាយែដាឋ នវភានិនយគ, នងិនាយែដាឋ នម្គប់ម្គងបាំណលុនងិសហម្បតិបតតកិារ) 

នងិអគគនាយែដាឋ នរតនាគរជាតិ (រួមាននាយែដាឋ នចាំណូល-ចាំណាយងវភាកា នងិនាយែដាឋ នគណននយយ) 

o នធវើសនាធ នែមាជាមួយម្បពន័ធខាងនម្ៅរួមាន ម្បពន័ធធនាគរ, ម្បពន័ធនបៀវតេ, ម្បពន័ធ DMFAS, និងម្បពន័ធ 

ASYCUDA  

o ការម្តតួពនិតិយងវភាកាម្តូវដាែ់ឱ្យដាំនណើរការនៅែនងុម្បពន័ធ FMIS 

o ការខែតម្មូវ នងិនផារងវភាកា (សម្ាប់ថ្នន ែែ់ណាត ល) ម្តូវអនុវតតបនតរហតូនៅែនុងម្បពន័ធ FMIS 

o រាល់ការទូទត់ចាំណាយនៅថ្នន ែ់ែណាត លទាំងអស់ម្តូវអនុវតតតាមម្បពន័ធ FMIS នដាយអគគនាយែដាឋ ន      

រតនាគរជាត ិ

o ការនធវើរបាយការណ៍នចញពមី្បពន័ធ FMIS នឹងកាន់ខតធាំទូលាយតាមការចង់បានរបស់អនែនម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ 

o ចាំនួនអនែម្តូវនម្បើម្បាស់ម្បព័នធនឹងាននម្ចើនជាង ១៥០ នាែ់ នដើមបីចុះម្បតិបតតិការ, ម្គប់ម្គងងវភាកា, 

និងនធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថសុម្ាប់ថ្នន ែែ់ណាត ល។ 

 ដាំណាែក់ាលទ៣ី៖ ខែមែរា/ែុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ -ដាែឱ់្យម្បពន័ធ FMIS អនុវតតនៅតាមរតនាគររាជធាន-ីនែតតទាំងអស់៖ 

o ជាដាំណាែ់កាលដាែឱ់្យដាំនណើរការម្បពន័ធសម្ាប់រតនាគររាជធានី-នែតតនលើការទូទត់ចាំណាយ នងិការនធវើ

របាយការណ៍ 

o រាលន់តីិវភាធី និង ម្បតិបតតកិារហិរញ្ញវតថុ និង ការអនុវតតងវភាកាសម្ាប់ឆ្ន ាំ ២០១៦ នឹងចប់អនុវតតតាមម្បពន័ធ 

FMIS ទាំងម្សុងនៅចុងខែែុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ខដលជានពលបញ្ចប់ថ្នការអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែ់កាល

ទី១។ 

 នងឹចប់នផតើមអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែក់ាលទី២ នដើមបីខបងខចែការទទួលែុសម្តូវែនងុការនធវើម្បតិបតតិការ និង

ការនធវើរបាយការណ៍នៅដលស់្លថ ប័នថ្នន ែែ់ណាត ល នងិតាមបណាត នែតត នដាយរួមបញ្ចូលទាំងមុែងារបខនថមងាីរបស់

ម្បពន័ធ FMIS ។ 

ម្បព័នធ FMIS គឺជាសនូល, ជាយនតការគនាះឹ, និងជាម្ចែនចញរបស់ែមាវភាធីខែទម្មង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុស្លធារណៈ 

នហើយការអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែ់កាលទី ១ គជឺាមូលដាឋ នម្គឹះែនុងការសនម្មចឱ្យបាននូវនគលនៅថ្នការខែ

ទម្មង់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញវតថុនៅដាំណាែ់កាលបនតរបស់ែមពុជាម្បែបនដាយម្បសិទធភាព នងិ ភាពសែ័តិសិទធិែនុងការម្គប់ម្គង 

នងិ ខបងខចែធនធានរបស់ែមពុជា។ ម្បពន័ធននះនឹងចូលរួមបនងកើននូវ សីលធម៌, ភាពវាងថ្វ,  វភាន័យ, គណននយយភាព,  

តាា ភាព, សមតថភាព, សមធម៌, ម្បសិទធភាព, និងគុណភាព ថ្នការផដល់នសវាស្លធារណៈនលើម្គប់វភាស័យនៅែមពុជា។ 

ចាំខណែការអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែ់កាលទី២ នងឹម្តូវនរៀបចាំខផនការែនុងែាំឡុងឆ្ន ាំ ២០១៥ នដាយបញ្ចូលនូវ    



  

4 

 

មុែងារសាំខាន់ៗបខនថម ដូចជា ការម្គប់ម្គប់ម្ទពយសមបតតិរដឋ, ការម្គប់ម្គងែិចចសនោ, និងលទធែមាស្លធារណៈ,        

ការម្គប់ម្គងសននធិិ, នងិការនរៀបចាំងវភាកា ជានដើម។ ការអនុវតតងវភាកាែមាវភាធ ី នងិ ការបនតពម្ងឹងដាំនណើរការ វភាមជឈការ នងិ

 វភាសហមជឈការរបស់រាជរដាឋ ភបិាលែមពុជានងឹសនម្មចបាននដាយរលនូ, ទន់សភាពការណ៍, នងិានលែខណៈជាម្បពន័ធ

តាមរយៈការអនុវតតម្បពន័ធ FMIS នពញនលញ នងិម្គបដណដ ប់។  

ម្សច្កតីលមអិតពីដ្ណំាកក់ាល សកមមភាព និងផលប ៉ះពាល់ននការអនុវតតរបព័នធ FMIS 

ដាំណាែក់ាលទ១ី ថ្នម្បពន័ធ FMIS នងឹម្តូវដាែឱ់្យនម្បើម្បាស់នៅែនងុខែែែកដា ឆ្ន ាំ២០១៥ ខាងមុែននះ។ ការដាែឱ់្យដាំនណើរ

ការម្បព័នធននះម្តូវបានឆ្ាងកាត់ការនរៀបចាំខផនការយ៉ា ងយែចិតតទុែដាែ់បាំផុត នដើមបីនឆ្ាើយតបនៅនឹងការចង់បាន

របស់ឯែឧតតមបណឌ ិត អូន ព័នធមុនីរ័តន ខដលចង់ឱ្យាន “ការវភាវឌ្ឍជាជាងបដិវតត”។ ការដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ FMIS                   

ជាផាូវការម្តូវបានខបងខចែនចញជាបីដាំណាែ់កាលសម្ាប់ការអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែ់កាលទី១។ សម្ាប់ដាំណាែក់ាល

ទី១ ថ្នការដាែ់ម្បពន័ធ FMISឱ្យនម្បើម្បាស់គឺ មុែងារនសៀវនៅធាំ (General Ledger) នងិវភាភាជន៍ងវភាកា (Budget 

Allocation) នងឹម្តូវដាែឱ់្យដាំនណើរការ។ មន្រនតថី្ននាយែដាឋ នព័តា៌នវភាទោចាំននួ៤រូប នងឹទទួលែុសម្តូវម្គប់ម្គងនលើការដាែ់

បញ្ចូលទិនននយ័ជាែខ់សតងពីអគគនាយែដាឋ នរតនាគរជាតិ និងសមតុលយងវភាកានដើមម្គនៅែនុងម្បព័នធ FMIS។ ជាមួយគន ននះ

អនែនម្បើម្បាស់៤រូប មែពីអគគនាយែដាឋ នរតនាគរជាតនិងឹម្គប់ម្គងនៅនលើទិននន័យខដលបានដាែ់បញ្ចូលរួចនៅែនងុម្បពន័ធ 

FMIS ពនិិតយខែសម្មួលនឡើងវភាញ នងិបនាា ប់មែបញ្ចូលនៅែនុងបញ្ជ ីនសៀវនៅធាំ (Posting) សម្ាប់សមតលុយនដើមម្គ          

រួចនហើយអគគនាយែដាឋ នរតនាគរជាតិនឹងបនតនធវើបចចុបបននភាពនលើទិននន័យជានរៀងរាល់សបាត ហ៍។ ជាមួយគន ននះខដរ 

អនែនម្បើម្បាស់៨រូបនផេងនទៀតមែពីអគគនាយែដាឋ នងវភាកា នឹងម្តូវចូលរួមនរៀបចាំទិននន័យងវភាកាសម្ាប់សមតុលយនដើមម្គ 

រួចបនតែត់ម្តារាល់ការខែសម្មួលទិននន័យងវភាកាទាំងអស់នៅែនុងម្បព័នធ FMIS នៅតាមការនសន ើសុាំ។ ចាំនពាះម្បតិបតតិការ

ខដលអនុវតតនដាយថ្ដ នឹងម្តូវអនុវតតបនតដខដលរួមជាមួយការអនុវតតែនុងម្បពន័ធ FMIS។ ម្បព័នធ FMIS នឹងដាែឱ់្យដាំនណើរការ 

ម្ពមគន ជាមួយម្បពន័ធដថ្ទនទៀត ប៉ាុខនតម្បពន័ធទាំងននាះនងឹបនតម្បតិបតតកិារសម្ាប់រយៈនពលែាីខតប៉ាុនណាណ ះ នដើមបីធានាថ្នម្បព័នធ 

FMIS ាននិរនតរភាព និងអាចនធវើការនផាៀងផ្ទា ត់របាយការណ៍ជាមួយគន បាន។ 

សម្ាបដ់ាំណាែក់ាលទ២ី ខដលនម្គងនងឹដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់នៅ ថ្ងៃទី២១ ខែតលុា ឆ្ន ាំ២០១៥  នងឹរួមបញ្ចូលការដាែឱ់្យ

ដាំនណើរការនលើមុែងារការទិញ  (PO), គណនមី្តវូសង (AP), គណនមី្តូវទរ (AR), ការម្គប់ម្គងស្លច់ម្បាែ ់(CM) ម្ពមទាំង

ការនធវើសនាធ នែមាជាមួយម្បពន័ធខាងនម្ៅ រួមានម្បពន័ធ ASYCUDA (គយ), ម្បពន័ធម្បាែ់នបៀវតេ (Payroll), ម្បពន័ធ DMFAS

)បាំណលុ( , ម្បពន័ធធនាគរនអសីុលដីា, ម្បពន័ធធនាគរកាណាឌ្យី៉ា , និងម្បពន័ធធនាគរជាតិថ្នែមពុជា។ អគគនាយែដាឋ ន

លទធែមាស្លធារណៈ នងឹអនុវតតនលើមុែងារការទិញ (PO) នហើយនាយែដាឋ នហិរញ្ញែិចច, នាយែដាឋ នវភានិនយគ, នងិនាយែដាឋ ន

ម្គប់ម្គងបាំណុលនិងសហម្បតិបតតិការ នឹងអនុវតតនៅនលើមុែងារការទិញ (PO) និងមុែងារគណនីម្តូវសង (AP)។     

អគគនាយែដាឋ នរតនាគរជាត ិ នងឹអនុវតតនៅនលើមុែងារម្គប់ម្គងស្លច់ម្បាែ ់ (CM) និងម្តូវចូលអនុវតតនលើមុែងារគណន ី 

ម្តូវសង (AP) ផងខដរ។ ដាំណាែ់កាលទី២ននះ នឹងបខនថមនូវអនែខដលនម្បើម្បាស់ម្បព័នធជាង ១០០នាែ់នទៀត នហើយ

ការទាំនាែ់ទាំនងផេពវផាយ នងិការបណតុ ះបណាត លអាំពីមែុងារទាំងននះ នងឹម្តូវចប់នផតើមែនងុខែែែកដាខាងមុែ។ តាមរយៈ

ដាំណាែក់ាលទី២ននះ រាលក់ារទូទតច់ាំណាយទាំងអស់ម្តូវអនវុតតតាមម្បពន័ធ FMIS។ 

ចាំខណែដាំណាែក់ាលទ៣ី ខដលនម្គងនឹងដាែឱ់្យនម្បើម្បាស់នៅែនងុខែមែរា នងិែុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦  ខាងមុែននះ នងឹដាែ់

ម្បពន័ធឱ្យនម្បើម្បាស់ជាផាូវការដលម់្គប់រតនាគររាជធាន-ីនែតត នៅតាមលាំដាប់លាំនដាយ នងិអនវុតតឱ្យបានរហ័ស។ ដាំណាែ់កាល



  

5 

 

ទី៣ននះ នងឹបខនថមនូវអនែខដលម្តូវនម្បើម្បាស់ម្បពន័ធម្បាណជា ១៣០ នៅ ១៥០នាែ់នទៀតនៅតាមរតនាគររាជធាន-ី 

នែតត។ នាយែដាឋ នងវភាកានយីែមា នងឹនធវើការបញ្ចូលទិនននយ័សមតលុយងវភាកានដើមម្គសម្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៦ ែនុងអាំឡុងខែធន ូឆ្ន ាំ

២០១៥ នហើយម្បព័នធ FMIS នងឹចបអ់នុវតតនពញនលញនៅខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦។ មន្រនតីនៅតាមបណាត រតនាគរ រាជធាន-ី

នែតតទាំងអស់ នងឹបញ្ចូលទិននន័យម្បតិបតតិការនដាយផ្ទា លន់ៅែនុងម្បពន័ធ FMIS ខដលសិថតនៅថ្នន ែ់ែណាត ល ម្ពមទាំងអាច  

ផលិតរបាយការណ៍បានយ៉ា ងងាយ។ ចាំខណែម្បតិបតតកិារខដលធាា ប់បញ្ចូលពីរ ឬបីដងដូចជានៅែនុង Web Portal ឬ 

Excel នៅតាមរនាគររាជធាន-ីនែតត នឹងមិនចាំបាច់អនុវតតបនតនទៀតនឡើយ នៅនពលអនុវតតតាមម្បព័នធ FMIS នពញនលញ។ 

ម្តើអវមី្ៅោរបព័នធ FMIS? 

ម្បពន័ធ FMIS គជឺាធាតុដ៏សាំខានថ់្នែមាវភាធខីែទម្មង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសុ្លធារណៈ នហើយម្បព័នធននះគឺជាមូលដាឋ ន

ម្គឹះែនុងការសនម្មចឱ្យបាននូវគណននយយភាពហិរញ្ញវតថនុៅដាំណាែក់ាលទី២ ថ្ន PFMRP នងិដាំនណើរឈាននឆ្ព ះនៅមែុ

នដាយរលនូថ្ន PFMRP នៅម្គប់ដាំណាែក់ាល។ ម្បពន័ធននះគជឺាម្បពន័ធបនចចែវភាទោពត័ា៌នរួមមួយខដលជួយឱ្យការម្គប់ម្គង់

ហិរញ្ញវតថមុ្បែបនដាយភាពនជឿទុែចិតត (គណននយយភាព តាា ភាព សងគតិភាព និងម្បសិទធភាព) និងផតលន់ូវព័ត៌ាន    

ម្គប់ម្ជុងនម្ជាយសម្ាប់ការម្គប់ម្គង នដាយអនុនលាមនៅនីតិវភាធីអនុវតតការងារខដលានលែខណៈសដង់ដារ។ បនចចែវភាទោ

ព័ត៌ានានម្បនយជន៍យ៉ា ងខាា ាំងែនុងការបនងកើននលបឿននីតិវភាធីអនុវតតការងារទាំងឡាយ, ជួយឱ្យការទាំនាែ់ទាំនងាន

ភាពងាយម្សួល, និងផតល់លទធភាពដល់អនែនម្បើម្បាស់ខដលានសិទធិ អាចទញយែទិននន័យ និងព័ត៌ានទាំងអស់ខដល

ាននៅែនុងម្បពន័ធ។ ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថមុ្បែបនដាយភាពនជឿទុែចិតត គឺអាចនធវើនៅបាននដាយស្លរានការម្តួតពនិិតយ

ងវភាកា នងិមូលនធិិខដលអាចនម្បើម្បាស់បាននៅម្គប់ដាំណាែក់ាលែនងុនពលអនវុតតការងារដូចជា ការនធវើលទធែមា នងិការទូទត់

ចាំណាយជានដើម។ ម្បព័នធ FMIS ផតល់នូវម្បព័នធម្តួតពិនិតយសុវតថិភាពនលើរាល់ម្បតិបតតិការខដលបានអនុវតត និងអនែខដល   

អនុវតតម្បតិបតតិការននាះ នហើយែ៏ផតល់នូវភសតុតាងសម្ាប់ការនធវើសវនែមា (Audit logs) នលើម្គប់ម្បតិបតតិការផងខដរ។ 

ព័តា៌នសម្ាប់ការម្គប់ម្គងគឺរួមានទាំងពត័ា៌នហិរញ្ញវតថ ុ មិនខមនហិរញ្ញវតថ ុ នងិពត័ា៌នខដលផតលល់ទធភាពតាមដាននលើ  

រយៈនពលថ្នដាំនណើរការនីតិវភាធអីនុវតតការងារែុសៗគន ។ សូចនាែរសិថតិ នងិសូចនាែរសមិទធែមាការងារគនាឹះខដលានស្លរៈ

សាំខាន់សម្ាប់ការអនុវតតងវភាកាែមាវភាធី គឺអាចម្គប់ម្គងបាននៅែនុងម្បពន័ធ FMIS។ 

 

សូមអរគុណ្ 

សម្ាប់ពត័ា៌នបខនថមអាំពីគនម្ាង FMIS, នលាែអនែអាចចូលនៅកាន់នគហទាំព័រគនម្ាង FMIS 

www.fmis.mef.gov.kh ឬទាំនាែ់ទាំនងមែ 

សហម្បធានម្ែុមម្គប់ម្គងការផ្ទា ស់បតូររបស់គនម្ាង FMIS 

នលាែ ហីុវ បញ្ញញ សិទ្យធិ   ទូរស័ពា៖ 011 238 888   @ អុីខមល៖ h_panhaseth@yahoo.com 
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