រកសួងម្សដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ
រកុមការងាររគប់រគងគម្រមាងរបព័នធ
ព័ត៌មានវិទ្យារគប់រគងហិរញ្ញ វតថុ សាធារណ្ៈ

ព័ត៌មានបច្ចុ បបនន ភាពអំពកា
ី រអនុវតត គម្រមាង FMIS
ថ្ងៃទី ២៦ ខែមិងនា
ុ ឆ្នាំ ២០១៥
នាយករដ្ឋមន្រនត ី
“ខែទម្មង់គឺរស់ មិនខែទម្មង់គឺស្លាប់! ការបាំពាែ់ស្លារតីអាំពភា
ី ពចាំបាច់ និងភាពបនាាន់ថ្នការខែទម្មង់ គឺជាែិចចការមិន
អាចែវះបានសម្ាប់ថ្ននែ់ដឹែនាាំ និងមន្រនតម្ី គប់ជាន់ថ្ននែ់”។
សម្មតច្អគគ មហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហុន សសន
នាយែរដឋមន្រនតថ្ី នម្ពះរាជាណាចម្ែែមពុជា
ថ្ងៃទ២
ី ០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

រដ្ឋមន្រនត ីរកសួងម្សដ្ឋកច្
ិ ច និងហិរញ្ញវតថុ
“ែនុងន័យ ននះ ែ្ាំ ស
ុ ូ មនសន ើ ឱ្យម្គប់អនែពាែ់ព័នធ ទាំងអស់យែចិ តត ទុែដាែ់ និ ងជួយជាំ រុញការងារនរៀងៗែាួ ន ឱ្យនឆ្ពះនៅមុែ
នដើមបីធានាថ្នម្បព័នធ FMIS ននះ នឹងអនុវតតនៅបានទន់នពលនវលា”។
ឯកឧតតមបណ្ឌិត អូន ព័នធមុនីរ័តន
រដឋមន្រនតីម្ែសួងនសដឋែច
ិ ន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ និងជា
ម្បធានគណៈែាាធិការដឹែនាាំការងារខែទម្មង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថស្ល
ុ ធារណៈ
ថ្ងៃទ២
ី ០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥
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បនាាប់ពីឆ្ាងកាត់ដាំណាែ់កាល វភាភាគ, នរៀបចាំ, និងែស្លង អស់រយៈនពល ១៨ ខែែនាងផុតនៅ ម្បព័នធ FMIS របស់នយើង
នឹងចប់នផតើមដាែ់ឱ្យអនុវតតជាផាូវការនៅែនង
ុ រយៈនពល ៣ សបាតហ៍នទៀត! ម្បព័នធននះនឹងអនុវតតយ៉ាងពិតម្បាែដ។ ការដាែ់
ឱ្យនម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS ជាផាូវការអាចម្បម្ពឹតតនៅបានតាមខផនការម្បែបនដាយភាពស័ែតិសិទិ ធ លុះម្តាខតមន្រនតពា
ី ែ់ពន
័ ធ
គនាះឹ ានភាពជាាចស់ និង គាំម្ទនពញទាំហឹងដល់ការដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់ននះ។ ម្បព័នធននះនឹងបានជាម្បនយជន៍ដល់នយើង
ម្គប់គន។ នយើងនឹងកាាយជាអនែនម្បើម្បាស់ម្បព័នធននះម្គប់ៗគនតាមរយៈការនម្បើម្បាស់នដាយផ្ទាល់ និងនដាយម្បនយល។
សម្ាប់មន្រនតីជាអនែនម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS ផ្ទាល់ សូ មនម្តៀមែាួ ន សម្ាប់ការអនុ វតតម្បព័នធ FMIS នហើយសម្ាប់
ការនម្តៀមែាួនននះ មន្រនតីជាអនែនម្បើម្បាស់ម្បព័នធផ្ទាល់នង
ឹ ទទួលបាននូវការបណតុះបណា
ត ល និងានសមតថភាពនពញនលញ
និងម្គប់ម្ជុងនម្ជាយមុននពលដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់ម្បព័នធនៅតាមដាំណាែ់កាលខដលបាននម្គងទុែ។ មន្រនតីពាែ់ព័នធទង
ាំ អស់
ននះ ម្តូវបាននលើែទឹែចិតតឱ្យផតលន
់ ូវមតិនឆ្ាើយតប ឬ មតិនយបល់ នដើមបីធានាថ្នការដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់ម្បព័នធជាផាូវការនឹង
ានដាំនណើរការរលូននៅតាមម្គប់មនធោបាយទាំនាែ់ទន
ាំ ង និងផ្ទាស់បដូរព័តា
៌ ន។ សម្ាប់មន្រនតម
ី ន
ិ ខមនជាអនែនម្បើម្បាស់
ម្បព័នធ FMIS ផ្ទាល់ ម្តូវបាននលើែទឹែចិតឱ្
ត យខសវ ងរែព័តា
៌ នអាំពកា
ី រអនុវតតគនម្ាង FMIS តាមខដលអាចនធវើនៅបាន
ិ ថ្នម្ែុមការងារ
តាមរយៈការអានអតថបទននះ, ការចូលនៅកាន់នគហទាំព័រគនម្ាង FMIS, ឬ ទាំនាែ់ទាំនងមែសាជែ
ម្គប់ម្គងគនម្ាង FMIS (FMWG) នៅែនង
ុ អគគនាយែដាឋន-នាយែដាឋនស្លមីនៅនពលខដលានចមៃល់ ឬ មតិនយបល់
នផេងៗចាំនពាះការដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS ជាផាូវការ។

ដ្ំណាក់កាល និងសកមមភាពសរមាប់អនុវតត របព័នធ FMIS
 ដាំណាែ់កាលទី ១៖ ថ្ងៃទី២០ ខែែែកដា ឆ្នាំ២០១៥ - មុែងារនសៀវនៅធាំ (GL) និង វភាភាជន៍ង វភាកា (BA)-ការម្គប់ម្គង
ងវភាកា និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ៖
o

ទញយែទិនននយ
័ នដើម

(សម្ាប់ថ្ននែ់ែណា
ត ល)

នចញពីអគគនាយែដាឋនរតនាគរជាតិសម្ាប់សមតុលយ

នដើមម្គ នៅថ្ងៃទី០១ ខែែែកដា ឆ្នាំ២០១៥។ បនាាប់មែទញយែទិនននយ
័ នរៀងរាល់សបាតហ៍រហូតទល់ខត
ដាំណាែ់កាលទី២ ថ្នការដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់មុែងារដថ្ទនទៀតរបស់ម្បព័នធចប់នផតើមដាំនណើរការ
o

ទញយែទិនននយ
័ សមតុលយនដើមម្គ (សម្ាប់ថ្ននែ់ែណា
ត ល) នចញពីអគគនាយែដាឋនងវភាកា (រួមាននាយែដាឋន
ភា និ យគ និង នាយែដាឋនម្គប់ម្គងបាំណល
ងវភាកានីយែមា នាយែដាឋនវន
ុ និងសហម្បតិបតតកា
ិ រ) នៅថ្ងៃទី០១
ខែែែកដា ឆ្នាំ ២០១៥

o

ានការខែតម្មូវ និងនផារងវភាកា (សម្ាប់ថ្ននែ់ែណា
ត ល) នៅនពលខដលានតម្មូវការ ដូចននះទិនននយ
័ ងវភាកា
គឺម្តូវបាននធវើបចចប
ុ បននភាពម្គប់នពល

o

អាចផលិតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុជាម្បចាំពម្ី បព័នធ FMIS និង

o

ានអនែនម្បើម្បាស់ម្បាណជា ១៦ នាែ់ ខដលមែពីនាយែដាឋនព័តា
៌ នវភាទោ អគគនាយែដាឋនរតនាគរជាតិ
និងអគគនាយែដាឋនងវភាកា។
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 ដាំណាែ់កាលទី២៖ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ - ានមុែងារការទិញ (PO), គណនីម្តូវសង (AP), គណនីម្តូវទរ
(AR), និងម្គប់ម្គងស្លច់ម្បាែ់ (CM)-នីតិ វភាធអ
ី នុវតតការងារធាំៗម្តូវអនុវតតតាមម្បព័នធ FMIS សម្ាប់ថ្ននែ់ែណា
ត លថ្ន
ម្ែសួងនសដឋែិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ នហើយការនធវរើ បាយការណ៍នង
ឹ ានព័តា
៌ នបខនថមកាន់ខតនម្ចើន និងឆ្ប់រហ័សជាងមុន៖
o

បញ្ឈប់ការទញយែទិនននយ
័ នដើមពីម្បព័នធពត
័ ា
៌ នថ្នអគគនាយែដាឋនរតនាគរជាតិ

o

រាល់ទិនននយ
័ នៅថ្ននែ់ែណា
ត លថ្នម្ែសួងនសដឋែិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ នឹងម្តូវបញ្ចូ លនដាយ អគគនាយែដាឋនងវភាកា
ភា ិនយគ, និងនាយែដាឋនម្គប់ម្គងបាំណល
(រួមាននាយែដាឋនហិរញ្ញែិចច, នាយែដាឋនវន
ុ និងសហម្បតិបតតកា
ិ រ)
និងអគគនាយែដាឋនរតនាគរជាតិ (រួមាននាយែដាឋនចាំណូល-ចាំណាយងវភាកា និងនាយែដាឋនគណននយយ)

o

នធវើសនាធនែមាជាមួយម្បព័នធខាងនម្ៅរួមាន ម្បព័នធធនាគរ, ម្បព័នធនបៀវតេ, ម្បព័នធ DMFAS, និងម្បព័នធ
ASYCUDA

o

ការម្តួតពិនត
ិ យងវភាកាម្តូវដាែ់ឱ្យដាំនណើរការនៅែនង
ុ ម្បព័នធ FMIS

o

ការខែតម្មូវ និងនផារងវភាកា (សម្ាប់ថ្ននែ់ែណា
ត ល) ម្តូវអនុវតតបនតរហូតនៅែនុងម្បព័នធ FMIS

o

រាល់ការទូទត់ចាំណាយនៅថ្ននែ់ែណា
ត លទាំងអស់ម្តូវអនុវតតតាមម្បព័នធ

FMIS

នដាយអគគនាយែដាឋន

រតនាគរជាតិ
o

ការនធវើរបាយការណ៍នចញពីម្បព័នធ FMIS នឹងកាន់ខតធាំទលា
ូ យតាមការចង់បានរបស់អនែនម្បើម្បាស់ម្បព័នធ

o

ចាំ នួ ន អន ែ ម្តូ វនម្បើម្បាស់ ម្បព័នធ នឹ ង ាននម្ចើន ជាង ១៥០ នាែ់ នដើ មបី ចុះ ម្បតិ បតតិ កា រ, ម្គប់ ម្គងងវភាកា ,
និ ង នធវើ របាយការណ៍ ហិរញ្ញវតថស
ុ ម្ាប់ថ្ននែ់ែណា
ត ល។

 ដាំណាែ់កាលទី៣៖ ខែមែរា/ែុមភៈ ឆ្នាំ២០១៦ -ដាែ់ឱ្យម្បព័នធ FMIS អនុវតតនៅតាមរតនាគររាជធានី-នែតតទង
ាំ អស់៖
o

ជាដាំណាែ់កាលដាែ់ឱ្យដាំនណើរការម្បព័នធសម្ាប់រតនាគររាជធានី-នែតតនលើការទូទត់ចណា
ាំ
យ

និងការនធវើ

របាយការណ៍
o

រាល់នត
ី ិ វភាធី និង ម្បតិបតតកា
ិ រហិរញ្ញវតថុ និង ការអនុវតតង វភាកាសម្ាប់ឆ្នាំ ២០១៦ នឹងចប់អនុវតតតាមម្បព័នធ
FMIS ទាំងម្សុងនៅចុងខែែុមភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ខដលជានពលបញ្ច បថ្់ នការអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែ់កាល
ទី១។

 នឹងចប់នផតើមអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែ់កាលទី២ នដើមបីខបងខចែការទទួលែុសម្តូវែនង
ុ ការនធវើម្បតិបតតិការ និង
ការនធវើរបាយការណ៍នៅដល់ស្លថប័នថ្ននែ់ែណា
ត ល

និងតាមបណា
ត នែតត

នដាយរួមបញ្ចូ លទាំងមុែងារបខនថមងាីរបស់

ម្បព័នធ FMIS ។
ម្បព័នធ FMIS គឺ ជាសនូ ល, ជាយនត ការគនាះឹ , និង ជាម្ចែនចញរបស់ែ មា វភាធីខែទម្មង់ការម្គប់ ម្គងហិរញ្ញវតថុស្លធារណៈ
នហើយការអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែ់កាលទី ១ គឺជាមូលដាឋនម្គឹះែនុងការសនម្មចឱ្យបាននូវនគលនៅថ្នការខែ
ទម្មង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុនៅដាំណាែ់កាលបនតរបស់ែមពុជាម្បែបនដាយម្បសិទភា
ធ ព និង ភាពស័ែតិសិទិែ
ធ នុងការម្គប់ម្គង
និង ខបងខចែធនធានរបស់ែមពុជា។ ម្បព័នធននះនឹងចូលរួមបនងកន
ើ នូវ សីលធម៌, ភាពវាងថ្វ, វភាន័យ, គណននយយភាព,
តាាភាព, សមតថភាព, សមធម៌, ម្បសិទភា
ធ ព, និងគុណភាព ថ្នការផដល់នសវាស្លធារណៈនលើម្គប់ វភាស័យនៅែមពុជា។
ចាំខណែការអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែ់កាលទី២ នឹងម្តូវនរៀបចាំខផនការែនុងែាំឡុងឆ្នាំ ២០១៥ នដាយបញ្ចូ លនូវ
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មុ ែងារសាំខាន់ ៗបខនថ ម ដូ ចជា ការម្គប់ ម្គប់ម្ទពយសមបតតិរ ដឋ , ការម្គប់ម្គងែិ ចចសនោ, និងលទធែ មា ស្លធារណៈ,
ការម្គប់ម្គងសននធ
ិ ិ, និងការនរៀបចាំង វភាកា ជានដើម។ ការអនុវតតង វភាកាែមា វភាធី និង ការបនតពម្ងឹងដាំនណើរការ វភាមជឈការ និង
វភាសហមជឈការរបស់រាជរដាឋភិបាលែមពុជានឹងសនម្មចបាននដាយរលូន, ទន់សភាពការណ៍, និងានលែខណៈជាម្បព័នធ
តាមរយៈការអនុវតតម្បព័នធ FMIS នពញនលញ និងម្គបដណដប់។
ម្សច្កតីលមអ ិតពីដ្ណា
ំ
ក់កាល សកមមភាព និងផលប៉ះពាល់ននការអនុវតត របព័នធ FMIS
ដាំណាែ់កាលទី១ ថ្នម្បព័នធ FMIS នឹងម្តូវដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់នៅែនង
ុ ខែែែកដា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុែននះ។ ការដាែ់ឱ្យដាំនណើរ
ការម្បព័ នធ ននះម្តូ វ បានឆ្ា ង កាត់ កា រនរៀបចាំ ខផនការយ៉ា ងយែចិ តត ទុ ែ ដាែ់ បាំផុ ត

នដើ មបី នឆ្ាើ យ តបនៅនឹ ង ការចង់ បា ន

របស់ ឯ ែឧតតមបណឌិត អូន ព័នធមុនីរ័តន ខដលចង់ឱ្យាន “ការវភាវឌ្ឍជាជាងបដិវតត”។ ការដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់ម្បព័នធ FMIS
ជាផាូវការម្តូវបានខបងខចែនចញជាបីដាំណាែ់កាលសម្ាប់ការអនុវតតគនម្ាង FMIS ដាំណាែ់កាលទី១។ សម្ាប់ដាំណាែ់កាល
ទី១ ថ្នការដាែ់ម្បព័នធ FMISឱ្យនម្បើម្បាស់គឺ មុែងារនសៀវនៅធាំ (General Ledger) និង វភាភាជន៍ង វភាកា (Budget
Allocation) នឹងម្តូវដាែ់ឱ្យដាំនណើរការ។ មន្រនតថ្ី ននាយែដាឋនព័តា
៌ នវភាទោចាំនន
ួ ៤រូប នឹងទទួលែុសម្តូវម្គប់ម្គងនលើការដាែ់
បញ្ចូ លទិនននយ
័ ជាែ់ខសត ងពីអគគនាយែដាឋនរតនាគរជាតិ និងសមតុលយងវភាកានដើមម្គនៅែនុងម្បព័នធ FMIS។ ជាមួយគនននះ
អនែនម្បើម្បាស់៤រូប មែពីអគគនាយែដាឋនរតនាគរជាតិនង
ឹ ម្គប់ម្គងនៅនលើទន
ិ នន័យខដលបានដាែ់បញ្ចូ លរួចនៅែនង
ុ ម្បព័នធ
FMIS ពិនិតយខែសម្មួលនឡើង វភាញ និងបនាាប់មែបញ្ចូ លនៅែនុងបញ្ជ ីនសៀវនៅធាំ (Posting) សម្ាប់សមតុលយនដើមម្គ
រួចនហើយអគគនាយែដាឋនរតនាគរជាតិនឹង បនត នធវើបចចុ បបនន ភាពនលើ ទិនន ន័យ ជានរៀងរាល់ សបាតហ៍។

ជាមួ យគនននះខដរ

អនែនម្បើម្បាស់៨រូបនផេងនទៀតមែពីអគគនាយែដាឋនងវភាកា នឹងម្តូវចូលរួមនរៀបចាំទិននន័យងវភាកាសម្ាប់សមតុលយនដើមម្គ
រួ ចបនត ែ ត់ ម្តារាល់ការខែសម្មួល ទិនន ន័យងវភាកាទាំងអស់នៅែនុង ម្បព័នធ FMIS នៅតាមការនសន ើ សាំុ។ ចាំ នពាះម្បតិ បតតិការ
ខដលអនុវតតនដាយថ្ដ នឹងម្តូវអនុវតតបនតដខដលរួមជាមួយការអនុវតតែនុងម្បព័នធ FMIS។ ម្បព័នធ FMIS នឹងដាែ់ឱ្យដាំនណើរការ
ម្ពមគនជាមួយម្បព័នធដថ្ទនទៀត ប៉ាុខនតម្បព័នធទង
ាំ ននាះនឹងបនតម្បតិបតតកា
ិ រសម្ាប់រយៈនពលែាីខតប៉ាុនណាណះ នដើមបីធានាថ្នម្បព័នធ
FMIS ាននិរនតរភាព និងអាចនធវើការនផាៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ជាមួយគនបាន។
សម្ាប់ដណា
ាំ ែ់កាលទី២ ខដលនម្គងនឹងដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់នៅ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

នឹងរួមបញ្ចូ លការដាែ់ឱ្យ

ដាំនណើរការនលើមុែងារការទិញ (PO), គណនីម្តូវសង (AP), គណនីម្តូវទរ (AR), ការម្គប់ម្គងស្លច់ម្បាែ់ (CM) ម្ពមទាំង
ការនធវើសនាធនែមាជាមួយម្បព័នធខាងនម្ៅ រួមានម្បព័នធ ASYCUDA (គយ), ម្បព័នធម្បាែ់នបៀវតេ (Payroll), ម្បព័នធ DMFAS
(បាំណល
ុ ), ម្បព័នធធនាគរនអសុីលដា
ី , ម្បព័នធធនាគរកាណាឌ្ីយ៉ា, និងម្បព័នធធនាគរជាតិថ្នែមពុជា។ អគគនាយែដាឋន
ភា ិនយគ, និងនាយែដាឋន
លទធែមាស្លធារណៈ នឹងអនុវតតនលើមុែងារការទិញ (PO) នហើយនាយែដាឋនហិរញ្ញែិចច, នាយែដាឋនវន
ម្គប់ ម្គងបាំ ណុល និ ង សហម្បតិ បតតិ កា រ នឹ ង អនុ វតត នៅនលើមុែ ងារការទិ ញ (PO) និ ង មុ ែ ងារគណនី ម្តូ វសង (AP)។
អគគនាយែដាឋនរតនាគរជាតិ នឹងអនុវតតនៅនលើមុែងារម្គប់ម្គងស្លច់ម្បាែ់ (CM) និងម្តូវចូលអនុវតតនលើមុែងារគណនី
ម្តូវសង (AP) ផងខដរ។ ដាំណាែ់កាលទី ២ននះ នឹង បខនថ មនូ វអន ែខដលនម្បើម្បាស់ម្បព័នធ ជាង ១០០នាែ់ នទៀត នហើយ
ការទាំ នា ែ់ ទាំន ងផេពវ ផាយ និងការបណតុះបណា
ត លអាំពីមែ
ុ ងារទាំងននះ នឹងម្តូវចប់នផតើមែនង
ុ ខែែែកដាខាងមុែ។ តាមរយៈ
ដាំណាែ់កាលទី២ននះ រាល់ការទូទត់ចាំណាយទាំងអស់ម្តូវអនុវតតតាមម្បព័នធ FMIS។
ចាំខណែដាំណាែ់កាលទី៣ ខដលនម្គងនឹងដាែ់ឱ្យនម្បើម្បាស់នៅែនង
ុ ខែមែរា និងែុមភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុែននះ នឹងដាែ់
ម្បព័នធឱ្យនម្បើម្បាស់ជាផាូវការដល់ម្គប់រតនាគររាជធានី-នែតត នៅតាមលាំដាប់លាំនដាយ និងអនុវតតឱ្យបានរហ័ស។ ដាំណាែ់កាល
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ទី៣ននះ នឹងបខនថមនូវអនែខដលម្តូវនម្បើម្បាស់ម្បព័នធម្បាណជា ១៣០ នៅ ១៥០នាែ់នទៀតនៅតាមរតនាគររាជធានីនែតត។ នាយែដាឋនងវភាកានីយែមា នឹងនធវកា
ើ របញ្ចូ លទិនននយ
័ សមតុលយងវភាកានដើមម្គសម្ាប់ឆ្នាំ២០១៦ ែនុងអាំឡង
ុ ខែធនូ ឆ្នាំ
២០១៥ នហើយម្បព័នធ FMIS នឹងចប់អនុវតតនពញនលញនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ មន្រនតីនៅតាមបណា
ត រតនាគរ រាជធានីនែតតទង
ាំ អស់ នឹងបញ្ចូ លទិននន័យម្បតិបតតិការនដាយផ្ទាល់នៅែនុងម្បព័នធ FMIS ខដលសិថ តនៅថ្ននែ់ែណា
ត ល ម្ពមទាំងអាច
ផលិតរបាយការណ៍បានយ៉ាងងាយ។ ចាំខណែម្បតិបតតកា
ិ រខដលធាាប់បញ្ចូ លពីរ ឬបីដងដូចជានៅែនុង Web Portal ឬ
Excel នៅតាមរនាគររាជធានី-នែតត នឹងមិនចាំបាច់អនុវតតបនតនទៀតនឡើយ នៅនពលអនុវតតតាមម្បព័នធ FMIS នពញនលញ។
ម្តើអម្វី ៅោរបព័នធ FMIS?
ម្បព័នធ FMIS គឺជាធាតុដ៏សាំខាន់ថ្នែមា វភាធខី ែទម្មង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថស្ល
ុ ធារណៈ នហើយម្បព័នធននះគឺជាមូលដាឋន
ម្គឹះែនុងការសនម្មចឱ្យបាននូវគណននយយភាពហិរញ្ញវតថនុ ៅដាំណាែ់កាលទី២ ថ្ន PFMRP និងដាំនណើរឈាននឆ្ពះនៅមុែ
នដាយរលូនថ្ន PFMRP នៅម្គប់ដាំណាែ់កាល។ ម្បព័នធននះគឺជាម្បព័នធបនចចែវភាទោព័តា
៌ នរួមមួយខដលជួយឱ្យការម្គប់ម្គង់
ហិរញ្ញវតថម្ុ បែបនដាយភាពនជឿទុែចិតត (គណននយយភាព តាាភាព សងគតិភាព និងម្បសិទភា
ធ ព) និងផតលន
់ ូវព័ត៌ាន
ម្គប់ម្ជុងនម្ជាយសម្ាប់ការម្គប់ម្គង នដាយអនុនលាមនៅនីតិ វភាធីអនុវតតការងារខដលានលែខណៈសដ ង់ដារ។ បនចចែវភាទោ
ព័ត៌ានានម្បនយជន៍យ៉ាងខាាាំងែនុងការបនងកើន នលបឿននីតិ វភាធីអនុ វតតការងារទាំងឡាយ,

ជួយ ឱ្យការទាំនា ែ់ ទាំន ងាន

ភាពងាយម្សួល, និងផតល់លទធភាពដល់អនែនម្បើម្បាស់ខដលានសិទិ ធ អាចទញយែទិននន័យ និងព័ត៌ានទាំងអស់ខដល
ាននៅែនុងម្បព័នធ។ ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថម្ុ បែបនដាយភាពនជឿទុែចិតត គឺអាចនធវើនៅបាននដាយស្លរានការម្តួតពិនិតយ
ងវភាកា និងមូលនិធិខដលអាចនម្បើម្បាស់បាននៅម្គប់ដាំណាែ់កាលែនង
ុ នពលអនុវតតការងារដូចជា ការនធវល
ើ ទធែមា និងការទូទត់
ចាំណាយជានដើម។ ម្បព័នធ FMIS ផតល់នូវម្បព័នធម្តួតពិនិតយសុវតថិភាពនលើរាល់ម្បតិបតតិការខដលបានអនុវតត និងអនែខដល
អនុវតតម្បតិបតតិការននាះ នហើយែ៏ផតល់នូវភសតុ តាងសម្ាប់ការនធវើសវនែមា (Audit logs) នលើម្គប់ម្បតិបតតិការផងខដរ។
ព័តា
៌ នសម្ាប់ការម្គប់ម្គងគឺរួមានទាំងព័តា
៌ នហិរញ្ញវតថុ មិនខមនហិរញ្ញវតថុ និងព័តា
៌ នខដលផតលល
់ ទធភាពតាមដាននលើ
រយៈនពលថ្នដាំនណើរការនីតិ វភាធអ
ី នុវតតការងារែុសៗគន។ សូចនាែរសិថ តិ និងសូចនាែរសមិទែ
ធ មាការងារគនាឹះខដលានស្លរៈ
សាំខាន់សម្ាប់ការអនុវតតងវភាកាែមា វភាធី គឺអាចម្គប់ម្គងបាននៅែនុងម្បព័នធ FMIS។

សូមអរគុណ្
សម្ាប់ពត
័ ា
៌ នបខនថមអាំពីគនម្ាង FMIS, នលាែអនែអាចចូលនៅកាន់នគហទាំព័រគនម្ាង FMIS
www.fmis.mef.gov.kh ឬទាំនាែ់ទាំនងមែ
សហម្បធានម្ែុមម្គប់ម្គងការផ្ទាស់បតូររបស់គនម្ាង FMIS
នលាែ ហុីវ បញ្ញញសិទ្យធិ ទូរស័ពា៖ 011 238 888 @ អុីខមល៖ h_panhaseth@yahoo.com
នលាែ ឈាង យូ ទូរស័ពា៖ 016 848 545

@ អុីខមល៖ chheang_you@mef.gov.kh
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