
ឆ្នា ំ២០១៦ បានបញ្ចប់ទៅ ទោយផ្ដល់ផផលែផ្កា នវូភាពទោគជ័យននការោក់ឱ្យអនុវត្តគទ្រោង FMIS ជំហាន  
ទី១។ លទ្ធផលមយួទនះគោឺមលូោឋា ន្គរះមយួយ៉ា ងសំខាន់ ផែលអនុញ្ញា តឱ្យ្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោង
ឈានបន្តទៅកាន់ការអនុវត្តគទ្រោងកនារុងជំហានទី២ចាប់ទផ្ដើមទៅកនារុងឆ្នា ំ២០១៧ទនះ។

ទបើទោះោបានឆលែងកាត់បញ្ហា ្បឈមរាប់មិនអស់ក្ដី ្ ករុមការងារមកពី្គប់អគ្គនាយកោឋា ន និងនាយកោឋា ន 
ពាក់ព័ន្ធ បានបងាហា ញពីការតំាងចិត្តយ៉ា ងមុតរោ ំ ផែលផស្ដងតាមកិច្ចសហ្បតិបត្តិការគ្នា យ៉ា ងសកម្មទែើម្ី
ទោះ្រាយបញ្ហា ្បឈមោងំទនាះ ធានាឱ្យការទ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS ែំទ�ើរការទៅមុខទោយរលនូ។

ោលទ្ធផល ទោយយល់ទ�ើញអំពីត្មរូវការចំាបាច់នន្បព័ន្ធ FMIS ឯកឧត្ដមប�្ិត អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន 
ទទសរែឋាមនន្តី រែឋាមនន្តី្កសងួទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ 
បានផ ល្ែងោរាធារ�ៈថា ចាប់ពីឆ្នា ំ២០១៧តទៅ 
្បព័ន្ធ FMIS នរងកាលែ យោ្បព័ន្ធផលែរូវការផតមយួគត់
ផែលនរង្តរូវទ្បើ្បាស់ទៅកនារុង្កសងួទសែឋាកិច្ច និង 
ហិរញញាវត្រុ និង្គប់រតនាគ្ររាជធានី-ទខត្ត។

្សបទពលោមយួគ្នា ទនះផែរ  ឯកឧត្ដមប�្ិត 
ហ៊ា ន សាហុីប រែឋាទលខាធិការ្កសងួទសែឋាកិច្ច 
និងហិរញញាវត្រុ ្បធាន្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោង 
FMIS និងោតំណាង្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោង

ោងំអស់ ក៏បានទទួលពានរងាវា ន់អារា៊ា ន CIO & CSO ផែលោពានរងាវា ន់មយួ ផ្ដល់ជនូគទ្រោង្បព័ន្ធព័ត៌រោនវិទយាផែលទលចទធាលែ កនារុងតំបន់អាសុី។ ទហើយទនះក៏ 
ោសញ្ញា មយួទទៀត ផែលសបញ្ជា ក់អំពីភាពទោគជ័យស្រោប់គទ្រោង FMIS ផងផែរ។

គទ្រោង FMIS ជំហានទី១ ្តរូវបាន្គបែ�្ដ ប់ទលើអគ្គនាយកោឋា ន និងនាយកោឋា នគនលែរះ ្ពមោងំរតនាគ្រ រាជធានី-ទខត្តោងំ២៥ ផែលរោនអនាកទ្បើ្បាស់
សរុប្បរោ�ោង៤០០នាក់។ ការអនុវត្តគទ្រោង FMIS ជំហានទី២ នរង្តរូវចាប់ទផ្ដើមអនុវត្តទៅតាម្កសួង-រ្ាប័នចំនួន១០ ោជំហានបន្តបនាទា ប់ ទែើម្ីឈាន 
ែល់ការោក់ឱ្យអនុវត្តស្រោប់ការ្គប់្គងឆ្នា ំ២០១៨ តទៅ ទៅ្កសងួ-រ្ាប័នោងំ១០។

ទលើសពីទនះ គទ្រោង FMIS ្ តរូវបានទទលួរា្គ ល់ពីនែគអូភិវឌ្ឍន៍អន្តរោតិនានា ទលើវឌ្ឍនភាពការងារ និងសមត្ភាព ្ ពមោងំផល្បទយជន៍ែ៏ធំទធងរបស់
្បព័ន្ធ FMIS។ ្ សបគ្នា ទនះផែរ នែគូអភិវឌ្ឍន៍សនយានរងបន្តកិច្ចសហ្បតិបត្តិការ និងការគំ្្ទយ៉ា ងសកម្ម ោងំផផនាក បទច្ចកទទស និង្វិកា្ទ្ទង់កនារុងការអនុវត្ត 

គទ្រោងទៅជំហានទី២ទនះ។

១្ពរត្តិប្តព័ត៌រោនទលខ០១០

- I M F ផ ល្ែងសរទសើរពីវឌ្ឍនភាពការអនុវត្តគទ្រោង  
   F M I S ទៅកម្រុោ .......................................២
- ្ ពរត្តិការ�៍សំខាន់ៗកនារុងការអនុវត្តគទ្រោងកនារុង
   ឆ្នា ំ២០១៦ ..............................................២ -៣
-  E U គំ្្ទផផនការសកម្មភាព និង្វិកា្ទ្ទង់
  ការអនុវត្តគទ្រោង F M I S ជំហានទី២  ..........៣
- សិកាខា រាលាស្ដ ីអំពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពននការ 
   អនុវត្ត្បព័ន្ធ  F M I S កនារុងជំហានទី១ .............៣
- ការោក់អនុវត្តគទ្រោង F M I S ទៅតាម្កសួង-
  រ្ាប័ន...................................................... ៤
- អតន្័យនិមិត្តសញ្ញា តំណាង្បព័ន្ធ F M I S .....៤
-សទងខាបមុខងារ្គប់្គងរាច់្បាក់................៤
-អគ្គនាយកោឋា នកសហវទ្តៀមោទ្សចកនារុងការ
អនុវត្តគទ្រោងជំហានទី២ .............................៥.
- មនន្តី ១០២របូ ទទួលការប�្ដរុ ះបណា្ដ លចំទ�ះ  
ែរងមូលោឋា នននការទ្បើ្បាស់កុំព្យរូទ័រ..............៥
- ទំព័រសំ�ួរ-ចទមលែើយ និងទំនាក់ទំនងមក្ករុម 
  ការងារ្គប់្គងគទ្រោង..............................៦

មាតិកា

ឯកឧត្ដម ហ៊ា ន សាហុីប ទទួលពានរងាវា ន់អារា៊ា ន CIO & CSO Awards

ឯកឧត្ដម មាស សុខសសនសានផ ល្ែងកនារុងវគ្គប�្ដរុ ះបណា្ដ លមនន្តី

សកម្មភាពប�្ដរុ ះបណា្ដ លទៅនាយកោឋា នព័ត៌រោនវិទយា សកម្មភាព្ករុមការងារបទច្ចកទទសទរៀបចំតភាជា ប់្បព័ន្ធ FMIS

្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោងជបួ្បជុំោមួយនែគូអភិវឌ្ឍន៍



IMF ថ ល្ែងសរសសើរពីវឌ្ឍនភាពការអនុវត្តគស្មាង FMIS សៅកម្ពុជា
ទៅកនារុងកំឡរុងទបសកកម្មរយៈទពលពីរសបា្ដ ហ៍ទៅ្កសងួទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ ្ បតិភូជំនាញមូលនិធិ 

របូិយវតរ្ុអន្តរោតិ (International Monetary Fund - IMF) បានផ ល្ែងសរទសើរអំពីវឌ្ឍនភាពនន ការ-
អនុវត្តគទ្រោង្បព័ន្ធព័ត៌រោនវិទយា្គប់្គងហិរញញាវត្រុរាធារ�ៈ (FMIS)ទៅកម្រុោ។

មនន្តីោន់ខ្ស់ IMFបានផ ល្ែងកនារុងឱកាសជបួសំទ�ះសំណាលោមយួ ឯកឧត្តមប�្ិត ហ៊ា ន សាហុីប 
រែឋាទលខាធិការ្កសងួទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ និងោ្បធាន្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោង FMIS ថា កនារុង
កំឡរុងទពលទបសកកម្មរបស់ទលាកមកកាន់្បទទសកម្រុោកនារុងឆ្នា ំ២០១៤ ្បព័ន្ធ FMIS មិនោន់រោនោរបូ- 
រាងអវាីទរាះ ប៉ាុផន្តទៅឆ្នា ំ២០១៦ទនះ ្បព័ន្ធ FMIS្តរូវបានោក់ឱ្យទ្បើ្បាស់ោផលែរូវការទលើមុខងារោងំ៦ ទៅ 
តាមអគ្គនាយកោឋា នគនលែរះនានា ក៏ែចូោ្គប់រតនាគ្ររាជធានី-ទខត្ត ទហើយរបាយការ�៍ផែលោញទចញ
ពី្បព័ន្ធទទៀតទរាតគរឺោនភាពសុ្ករត និងឆ្ប់រហ័សមិនធាលែ ប់រោន។

ទោយរោនការចាប់អារម្ម�៍ទលើការអនុវត្ត និងទែើម្ីផ្ដល់ការទ្ោមផ្ជងផផនាកបទច្ចកទទសទលើការអនុវត្ត 
គទ្រោង FMISទៅ្បទទសកម្រុោ មូលនិធិរបូិយវត្រុអន្តរ
ោតិបានបញជារូន្ករុមមនន្តីោន់ខ្ស់របស់ខលែលួន ពី Fiscal 
Affairs Department (FAD) ឱ្យមកសិកសាវាយតនមលែ 
លម្ិតស្ដ ីអំពីការអនុវត្តគទ្រោង FMIS និងការអនុវត្ត 
ការងារោក់ផស្ដងទៅកនារុង្បព័ន្ធ ចាប់ពីន ង្ៃទី១៧ ែល់ន ង្ៃទី 
៣០ ផខវិច្ិកា ទៅនាយកោឋា នព័ត៌រោនវិទយា ្ពមោងំអគ្គ - 
នាយកោឋា ន និងនាយកោឋា នគនលែរះកសហវមយួចំនួន។

្ករុម្បតិភូ   IMF បានជបួពិភាកសាោមយួថានា ក់ែរកនំា និងមនន្តីមកពី្ករុមទផសេងៗ នន្ករុមការងារ្គប់្គង 
គទ្រោង FMIS ទែើម្ីពិភាកសាទលើបច្ចរុប្ននាភាពននការអនុវត្តគទ្រោង បញ្ហា ្បឈមទផសេងៗពាក់ព័ន្ធនរងការ- 
្គប់្គង និងអនុវត្តការងារ្បចំាន ង្ៃ និងអំពីបទច្ចកទទសនន្បព័ន្ធ FMIS ផ្ទា ល់ផតម្ដង។

ោក់ផស្ដង ្ ករុម្បតិភបូានសិកសាអំពីមុខងារបទច្ចកទទស និងនីតិវិធីអនុវត្តការងារកនារុង្បព័ន្ធ FMIS ទោយ
រោនការទធវាើបទបងាហា ញទលើការអនុវត្តទៅកនារុង FMIS ទោយផ្ទា ល់ ពីមនន្តីជំនាញផផនាកមុខងារ្បព័ន្ធរបស់នា - 
យក ោឋា នព័ត៌រោនវិទយា។ ្ករុម្បតិភ ូនិង្ករុមការងាររបស់នាយកោឋា នព័ត៌រោនវិទយា នាយកោឋា ន្វិកានីយ - 
កម្ម ននអគ្គនាយកោឋា ន្វិកា និងអគ្គនាយកោឋា នរតនាគ្រោតិ ក៏បានពិភាកសាអំពីចំណាត់ថានា ក់្វិកា (Bud-

get Classification) និង រោតិកាគ�នីននបលែង់គ�ទនយ្យ (Charts of Account) ផែលកំពុងទ្បើ្បាស់
ទៅកនារុង្បព័ន្ធ FMIS និងនីតិវិធីអនុវត្តការងារទៅទ្រៅ្បព័ន្ធទផសេងៗទទៀត។ ្ករុម្បតិភបូានបន្តការងារពិ-
ភាកសា និងផ្ដល់អនុរាសន៍ោបន្តបនាទា ប់ោមយួអនាកពាក់ព័ន្ធនានា ទលើកិច្ចការទផសេងៗទទៀតែចូោរបាយកា-
រ�៍ស្ដង់ោរគ�ទនយ្យរាធារ�ៈអន្តរោតិ (IPSAS report) ការងារ្គប់្គងការផ្លែ ស់ប្ដរូរ (Change 
Management) និងការងារប�្ដរុ ះបណា្ដ ល និងព្ងរងសមតភ្ាពមនន្តីផងផែរ។

ទៅចុងបញ្ចប់ននទបសកកម្មសិកសាទលើកទនះ មលូនិធិរបូិយវត្រុអន្តរោតិបានទធវាើរបាយការ�៍ករ�ីសិកសា
មួយស្ដ ីអំពីគទ្រោង្បព័ន្ធព័ត៌រោន្គប់្គងហិរញញាវត្រុរាធារ�ៈទៅកម្រុោ ផែលរមួបញ្ចរូលអំពីទិែឋាភាពទទូៅ

ននការអនុវត្តគទ្រោង និងអនុរាសន៍ល្ៗមយួចំននួ 
ផែលអាចឱ្យ្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោងយកមក  
ពិចារណា ទែើម្ីទរៀបចំផផនការអនុវត្តគទ្រោងកនារុង 
ជំហានបន្តបនាទា ប់ ក៏ែចូោព្ងរងការ្គប់្គងហិរញញា-
វត្រុរាធារ�ៈទៅកម្រុោឱ្យកាន់ផត្បទសើរទឡើង។

២ គទ្រោង្បព័ន្ធព័ត៌រោនវិទយា្គប់្គងហិរញញាវត្រុរាធារ�ៈ

មនន្តីរតនាគ្ររាជធានី-ទខត្តចំននួ៥២របូបានចលូរមួសិកាខា រាលាស្ដ ីអំពីការពិនិត្យទលើវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត
្បព័ន្ធ FMIS ទៅតាមរតនាគ្ររាជធានី-ទខត្ត ផែលទរៀបចំទឡើងទោយ្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោង FMIS របស់ 
នាយកោឋា នព័ត៌រោនវិទយា ទៅទីស្ដ ីការ្កសងួទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ ទៅ្ពរកន ង្ៃទី១៦ ផខធនារូ ឆ្នា ំ២០១៦។

ទៅកនារុងសិកាខា រាលាទនះ ្ បធានរតនាគ្រ និងមនន្តីបទងា្គ លផែលទ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS បានទលើកទឡើងអំពី 
វឌ្ឍនភាពកនារុងការអនុវត្តការងារ្បចំាន ង្ៃោមយួ្បព័ន្ធ FMIS និងបញ្ហា ្បឈមផែលជបួ្បទះផ្ទា ល់កនារុងកំឡរុង
ទពលអនុវត្តការងារអស់រយៈទពលជិតមយួឆ្នា ំកនលែងមកទនះ ក៏ែចូោសំ�ូមពរមយួចំនួនផងផែរ។

ោក់ផស្ដង រតនាគ្រោទ្ចើនបានផ ល្ែងសរទសើរអំពី
សមតភ្ាពកនារុងការ្គប់្គងព័ត៌រោនទៅកនារុង្បព័ន្ធ ផែល
កនលែងមកមនន្តីរតនាគ្រមយួចំនួនពុំធាលែ ប់នរករា្ម នែល់
ទឡើយ។ ោឧោហរ�៍ រតនាគ្រអាចតាមោនឥ�ោន
្គប់ទពលទវលា ស្រោប់អង្គភាពចំណាយទៅតាមរាជធានី-
ទខត្ត មិនឱ្យរោនការខុសឆ្គង ឬការទោូត់ចំណាយទោយ
ពុំរោនឥ�ោន្តរម្តរូវទនាះទទ។ ទោះោយ៉ា ងណាមនន្ត ី
មកពីរាជធានី-ទខត្តនីមួយៗ ក៏បានទលើកទឡើងទៅបញ្ហា  

សិកាខា សាលាស្ីអំពីការពិនិត្យស�ើវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត្បព័ន្ធ FMIS ក្នពុងជំហនទី១

ថានា ក់ែរកនំាគទ្រោងជផជកពិភាកសាអំពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តគទ្រោងោមយួ IMF

មនន្តីទបសកកម្ម IMF ផ ល្ែងសរទសើរពីែំទ�ើរការអនុវត្តគទ្រោងជំហានទី១



មនន្តីជំនាញសហភាពអរឺ៉ុបបានផ ល្ែងថាសហភាព
អឺរ៉ុបគំ្្ទយ៉ា ងទពញទំហរងទលើផផនការសកម្មភាព 
និង្វិកា្ទ្ទង់ការអនុវត្តគទ្រោង FMIS ទៅជំហាន 
ទី២ ទោះបីោផផនការទនះ ទមើលទៅរោនមហិច្ចតា 
ធំយ៉ា ងណាក៏ទោយ។ 

ទលាក ហសាវារ ខាសី្យ-ូអា�់វា៉ា សសសេ (Javier 
Castillo-Alvarez) ផែលោអនុព័ន្ធផផនាក្បសិទ្ធភាព
ជំនយួ ្ វិកាគំ្្ទ និងការ្គប់្គងហិរញញាវត្រុរាធា-
រ�ៈ ននទីរានា ក់ការ្បតិភនូនសហភាពអរឺ៉ុប្បចំា្ពះ

សហភាពអឺរ៉ាុបគាំ្ ទសពញទំហឹងស�ើថែនការសកម្មភាព និង្វិកា្ទ្ទង់ការអនុវត្តគស្មាង FMIS ជំហនទី២

ព័ត៌រោនវិទយា ទផ្្ដ តសំខាន់ទលើការផ្ដល់ព័ត៌រោនោក់-
ទងនរងវឌ្ឍនភាពចុងទ្កាយ ននការោក់អនុវត្តគទ្រោង 
្បព័ន្ធព័ត៌រោនវិទយា្គប់្គងហិរញញាវត្រុរាធារ�ៈ 
(FMIS) និងោពិទសសគកឺារបងាហា ញនវូផផនការទម
ស្រោប់អនុវត្តគទ្រោង FMIS កនារុងជំហានទី២ ទៅ 
កាន់នែគអូភិវឌ្ឍន៍មយួទនះ ទែើម្ីទកៀរគរការគំ្្ទ និង 
ទទួលយកនវូធាតុចលូនានា ស្រោប់ជំរុញផកលម្ទលើ 
ផផនការទមផែលបានទរៀបចំ។

រាោណាច្កកម្រុោ បានបន្តថា្កសងួ-រ្ាប័នផែល 
្តរូវបានទ្ជើសទរើសឱ្យអនុវត្តគទ្រោង FMISស្រោប់ 
ឆ្នា ំ២០១៧ គោឺ្កសងួ-រ្ាប័ន ផែលសហភាពអឺរ៉ុប 
កំពុងសហការទធវាើការយ៉ា ងជិតសនា ិទ្ធោមយួ។ ទហើយ 
ទនះោទរឿងល្មយួស្រោប់ការអនុវត្តគទ្រោងទ្កាម
ការគំ្្ទរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។

ទលាកបានបញ្ជា ក់ថា បផន្មពីទលើជំនយួោមលូនិធិ 
សហភាពអឺរ៉ុបនរងជយួផ្តល់នវូជំនយួបទច្ចកទទស តាម 
រយៈទបសកកម្មកនារុងការ្តលួតពិនិត្យ និងផ្តល់អនុរាសន៍
ទលើការអនុវត្តគទ្រោង FMIS ជំហានទី២ ទែើម្ីជំរុញ 
នវូ្បសិទ្ធភាព និងភាពទោគជ័យតាមផផនការ ផែល 
បានទ្គ្ងទុក។

ការទលើកទឡើងោងំទនះ្តរូវទធវាើទឡើង ទៅរទសៀលន ង្ៃ 
ទី២១ ផខធនារូ ឆ្នា ំ២០១៦ កនារុងកិច្ច្បជុំពិភាកសាោមយួ្ករុម 
ការងារ្គប់្គងគទ្រោង FMIS របស់នាយកោឋា ន 

៣្ពរត្តិប្តព័ត៌រោនទលខ០១០

មនន្តីរតនាគ្ររាជធានី-ទខត្តចំននួ៥២របូបានចលូរមួសិកាខា រាលាស្ដ ីអំពីការពិនិត្យទលើវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត
្បព័ន្ធ FMIS ទៅតាមរតនាគ្ររាជធានី-ទខត្ត ផែលទរៀបចំទឡើងទោយ្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោង FMIS របស់ 
នាយកោឋា នព័ត៌រោនវិទយា ទៅទីស្ដ ីការ្កសងួទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ ទៅ្ពរកន ង្ៃទី១៦ ផខធនារូ ឆ្នា ំ២០១៦។

ទៅកនារុងសិកាខា រាលាទនះ ្ បធានរតនាគ្រ និងមនន្តីបទងា្គ លផែលទ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS បានទលើកទឡើងអំពី 
វឌ្ឍនភាពកនារុងការអនុវត្តការងារ្បចំាន ង្ៃោមយួ្បព័ន្ធ FMIS និងបញ្ហា ្បឈមផែលជបួ្បទះផ្ទា ល់កនារុងកំឡរុង
ទពលអនុវត្តការងារអស់រយៈទពលជិតមយួឆ្នា ំកនលែងមកទនះ ក៏ែចូោសំ�ូមពរមយួចំនួនផងផែរ។

ោក់ផស្ដង រតនាគ្រោទ្ចើនបានផ ល្ែងសរទសើរអំពី
សមតភ្ាពកនារុងការ្គប់្គងព័ត៌រោនទៅកនារុង្បព័ន្ធ ផែល
កនលែងមកមនន្តីរតនាគ្រមយួចំនួនពុំធាលែ ប់នរករា្ម នែល់
ទឡើយ។ ោឧោហរ�៍ រតនាគ្រអាចតាមោនឥ�ោន
្គប់ទពលទវលា ស្រោប់អង្គភាពចំណាយទៅតាមរាជធានី-
ទខត្ត មិនឱ្យរោនការខុសឆ្គង ឬការទោូត់ចំណាយទោយ
ពុំរោនឥ�ោន្តរម្តរូវទនាះទទ។ ទោះោយ៉ា ងណាមនន្ត ី
មកពីរាជធានី-ទខត្តនីមួយៗ ក៏បានទលើកទឡើងទៅបញ្ហា  

សិកាខា សាលាសី្អំពីការពិនិត្យស�ើវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត្បព័ន្ធ FMIS ក្នពុងជំហនទី១
្បឈមទសសសល់នានា ផែលរតនាគ្ររបស់ខលែលួនបាន 
ជបួ្បទះផ្ទា ល់ ទែើម្ីឱ្យ្ករុមការងារជយួស្មលួល និង 
ទោះ្រាយោន់ទពលទវលា ោងំកនារុងក្មិតបទច្ចកទទស 
និងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ។

សិកាខា រាលាទលើកទនះទែើរតនួាទីោទវទិកាែ៏សំខាន់ 
មួយស្រោប់ឱ្យ្គប់ភាគីរតនាគ្ររាជធានី-ទខត្ត ផែលោអនាកទ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ បានជបួពិភាកសាោមយួ្ករុម 

ការងារ្គប់្គង្បព័ន្ធទោយផ្ទា ល់ទែើម្ីពិភាកសាោញយកធាតុចលូបផន្ម និងទោះ្រាយ 
បញ្ហា រមួគ្នា  ទ្តៀមស្រោប់ការបន្តអនុវត្ត្បព័ន្ធ FMIS ទៅឆ្នា ំ២០១៧ ឱ្យកាន់ផតរោន 
្បសិទ្ធភាព។

្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោងទមើលទ�ើញពីការលំបាកទផសេងៗ ្ពមោងំទកាតសរទសើរ
ការខិតខំ្បរងផ្បង និងទលើកទរកចិត្តែល់មនន្តីរតនាគ្រោងំអស់បន្តផសវាងយល់ និង 
ទ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMISផែលោមទធយាបាយមយួមិនអាចខវាះបាន កនារុងការជំរុញ និងគំ្្ទ 
កម្មវិធីផកទ្មង់ការ្គប់្គងហិរញញាវត្រុរាធារ�ៈរបស់រាជរោឋា ភិបាលកម្រុោ។

្ករុមការងារទ្រោងទធវាើបទបងាហា ញពីផផនការអនុវត្តគទ្រោងជំហានទី២ទៅសហភាពអឺរ៉ុប អនុ្បធាន្បចំាការគទ្រោង FMIS ពិភាកសាោមយួមនន្តីជំនាញសហភាពអឺរ៉ុប

្បធានរតនាគ្រទខត្តផែលចូលរមួកនារុងសិកាខា រាលាពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគទ្រោង FMIS

្បធានរតនាគ្ររាជធានី-ទខត្តបានផ្ដល់នវូធាតុចលូសំខាន់ៗស្រោប់ការទរៀបចំអនុវត្តគទ្រោងជំហានទី២



៤ គទ្រោង្បព័ន្ធព័ត៌រោនវិទយា្គប់្គងហិរញញាវត្រុរាធារ�ៈ

ផល្បទយជន៍មយួចំនួនផែល្កសួង-រ្ាប័ន អង្គភាព និងរែឋាបាលថានា ក់ទ្កាមោតិ
នរងទទួលបានទពលរោន្បព័ន្ធ FMIS បានទពញទលញរោនែចូោ៖

-ព្ងរងគ�ទនយ្យភាពរ្ាប័ន និងភាពោរោ្ច ស់កនារុងការ្គប់្គង និងអនុវត្ត្វិកា
-តាមោនការអនុវត្ត្វិកា និងឥ�ោន្វិកាបានកាន់ផតរោន្បសិទ្ធភាពោងមុន ោងំ្វិកាថានា ក់្កសងួ 
 ថានា ក់មនទាីរ និងអង្គភាពថានា ក់ទ្កាមោតិទៅទ្កាមឱវាទ
-ទទួលបាននវូមលូោឋា ន្គរះមយួកនារុងការពិនិត្យទឡើងវិញនវូលទ្ធភាពកនារុងការកាត់បន្យនីតិវិធីអនុវត្តការ-
 ងារមយួចំនួន ផែលនំាឱ្យរោនការរាងំសទាះ ឬពនយារទពលែល់ការអនុវត្ត្វិកា
-រោនភាពងាយ្សលួលកនារុងការ្គប់្គង និងអនុវត្ត្វិកាកម្មវិធី ទោយទ្បើ្បាស់ចំណាត់ថានា ក់្វិកាផែ   ល 
 រោន្រាប់ទៅកនារុង្បព័ន្ធ
-កាត់បន្យការចំណាយទលើសរោភា រៈការិយល័យ ទោយកាត់បន្យការទ្បើ្បាស់ឯករារ្កោសរានា ម 
 បន្តិចម្ដងៗ
-តាមោននូវែំទ�ើរការននការអនុវត្ត្វិកាតាមរយៈលំហូរការងារកនារុង្បព័ន្ធ
-កាត់បន្យការទ្បើ្បាស់ធនធានកនារុងការរត់ការឯករារទៅតាមនីតិវិធីនីមយួៗ។

ការអនុវត្តរាកល្ង្បព័ន្ធនរងចាប់ទផ្ដើមទៅ្កសួងចំនួន
៥ែំបូងោមុនសិន ទហើយ្បសិនទបើទទួលទោគជ័យទទើប 

បន្តទៅ្កសងួ៥ទទៀតទៅកនារុងឆ្នា ំ២០១៧ទនះ។



៥្ពរត្តិប្តព័ត៌រោនទលខ០១០

មនន្តី ១០២របូ ទទួ�ការបណ្ពុ ុះបណ្្�អំពីចំសណុះដឹងម�ូដ្ឋា នននការស្បើ្រាស់កុំព្យយូទ័រ

មនន្តីមកពីមនទាីរទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុរាជធានី-
ទខត្ត ោងំ២៥ ចំននួ១០២នាក់ បានចូលរមួ កនារុងវគ្គ 
ប�្ដរុ ះបណា្ដ លអំពីចំទ�ះែរងមូលោឋា នននការទ្បើ- 
្បាស់កុំព្យរូទ័រ ចាប់ពីន ង្ៃទី១៧ ផខតុលា ែល់ន ង្ៃទី១១ 
ផខវិច្ិកា ឆ្នា ំ២០១៦ ទៅឯទីស្ដ ីការ ្កសងួទសែឋាកិច្ច 
និងហិរញញាវត្រុ។

ឯកឧត្ដម មាស សុខសសនសាន អគ្គទលខាធិការ 
ននអគ្គទលខាធិការោឋា ន ្ កសងួទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ 
បានផ ល្ែងកនារុងការសំទ�ះសំណាលមុនការចាប់ទផ្ដើម
វគ្គប�្ដរុ ះបណា្ដ លថា ការប�្ដរុ ះបណា្ដ លទលើកទនះ 
មិន្តរមផតផ្ដល់ឱ្យមនន្តី នវូចំទ�ះែរងបផន្មទែើម្ី
យកទៅអនុវត្តការងារ្បចំាន ង្ៃប៉ាុទណាណ ះទទ ប៉ាុផន្តក៏
បានបងាហា ញពីទចតនាយកចិត្តទុកោក់ទលើការអភិវឌ្ឍ
សមតភ្ាពមនន្តីរាជការ ឱ្យសម្សបទៅនរងការវិវត្ដ
នានាទៅកនារុងសង្គមផងផែរ ោពិទសសការផ្ប ្បលួល

ឥតឈប់ឈរននបទច្ចកវិទយាព័ត៌រោនោក់ផស្ដងផតម្ដង។
វគ្គប�្ដរុ ះបណា្ដ លទលើកទនះបានទធវាើទឡើងោពីរ  

ែំណាក់កាល ផែលកនារុងែំណាក់កាលនីមយួៗរោន
សិកាខា កាមចលូរមួ្បរោ�៥០នាក់។ មនន្តីផែលោ 
្គរូ ប�្ដរុ ះបណា្ដ ល នននាយកោឋា នព័ត៌រោនវិទយាបាន 
ទផ្្ដ ត សំខាន់ទលើជំនាញមលូោឋា ននន ការទ្បើ្បាស់ 
អុីនទធើទ�ត និងរារទអឡិក្តរូនិក (Internet &  

e-mail) ការផ្ោកំុំព្យរូទ័រ (Maintainance)្ពមោងំ 
្បព័ន្ធ្បតិបត្តិការកុំព្យរូទ័រ     (Windows) និងកម្មវិធី  
ការិយល័យនានា        (Microsoft Offices) កនារុងវគ្គ   
ប�្ដរុ ះបណា្ដ លទលើកទនះ។ 

ទលាក្សី ចាប សុវណ្ណា រ៉ា  អនុ្បធាននាយក - 
ោឋា នព័ត៌រោនវិទយា  ទទួលបនទារុកកនារុងទរៀបចំការប�្ដរុ ះ- 
បណា្ដ លទនះបានទលើកទឡើងថា មនន្តីផែលចលូរមួនរង
ទទួលបាននវូចំទ�ះែរងបផន្មទលើជំនាញកុំព្យរូទ័រ 
ផែលអាចឱ្យគ្ត់យកចំទ�ះែរង
ោងំទនះទៅអនុវត្តទៅកផនលែងការ-
ងារទរៀងៗខលែលួនកនារុងទគ្លទៅបន្ត 
ព្ងរងសមិទ្ធផលការងារទោយ 
ការោញយកអត្្ បទយជន៍អំពី 
បទច្ចកវិទយារោន្រាប់ទៅទ្បើ- 

្បាស់។ ទលើសពីទនះទៅទទៀត ទគ្លបំ�ងននវគ្គ 
ប�្ដរុ ះបណា្ដ លទនះក៏ោជំហានបឋមមួយទែើម្ីឱ្យ
មនន្តីទ្តៀមខលែលួនរចួោទ្សចមុនទពលផែល្បព័ន្ធព័ត៌-
រោនវិទយា្គប់្គងហិរញញាវត្រុរាធារ�ៈ (FMIS) នរង 
្តរូវោក់ឱ្យទ្បើ្បាស់ទៅន ង្ៃអនាគតែ៏ខលែីខាងមុខ។

គរួបញ្ជា ក់ថា មនន្តីននមនទាីរទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ
មួយចំននួបានបងាហា ញអំពីការចាប់អារម្ម�៍យ៉ា ងខាលែ ំង
ចំទពាះការអនុវត្តគទ្រោង្បព័ន្ធ FMIS ទបើទោះបីោ
ការផសេពវាផសាយទោយផ្ទា ល់អំពីគទ្រោង មិនោន់បាន
ទធវាើទឡើងទៅកនារុងរ្ាប័នរបស់គ្ត់ទៅទឡើយក្ដី។ ្ករុម 
ការងារ្គប់្គងគទ្រោង នរងបន្តសិកសា និងអនុវត្ត
ផផនការយុទ្ធរានស្ត របស់ខលែលួន ធានាការអនុវត្តគទ្រោង 
្បព័ន្ធ FMIS នរងទធវាើទឡើង្បកបទោយចីរភាព និង 
្បសិទ្ធភាព។

្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោង FMIS ែរកនំាទោយ 
ឯកឧត្ដមប�្ិត ហ៊ា ន សាហុីប រែឋាទលខាធិការ 
្កសួងទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ និងោ្បធាន្ករុម
ការងារ្គប់្គងគទ្រោង FMIS បានទបើកកិច្ច្បជុំ 
ពិភាកសាមយួ ទែើម្ីផ្ដល់ព័ត៌រោនបច្ចរុប្ននាភាព ក៏ 
ែូចោោញយកធាតុចលូបផន្ម ពីអគ្គនាយកោឋា ន និង 
អនាកពាក់ព័ន្ធគនលែរះនានា និងទែើម្ីទរៀបចំសរោសភាព 
្ករុម ការងារ្គប់្គងគទ្រោង ្្មី ោការទ្តៀមខលែលួនព្ងីក 
ការអនុវត្តគទ្រោងកនារុងជំហានទី២ ទៅតាម្កសងួ-
រ្ាប័ន កាលពី្ពរកន ង្ៃទី១១ ផខមករា ឆ្នា ំ២០១៧ ទៅ 
ទីស្ត ីការ្កសងួទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ។

ទ្កាយពីបានទមើលទ�ើញអំពីបច្ចរុប្ននាភាពននការ
អនុវត្តគទ្រោង និងផផនការននការអនុវត្តកនារុងជំហាន 
ទី២ ឯកឧត្ដម ញឹម សខមរ អគ្គនាយករង ននអគ្គ - 
នាយកោឋា ន្វិកា បានបងាហា ញពីការទប្ដោញា ចិត្ត របស់ 
អគ្គនាយកោឋា ន្វិកា កនារុងការគំ្្ទផផនាកបទច្ចកទទស 
តាមរយៈការបទងកាើត្ករុមការងារបទច្ចកទទសទែើម្ីទធវាើ
ការទោយផ្ទា ល់ោមយួនរង្ករុមការងារជំនាញរបស់
នាយកោឋា នព័ត៌រោនវិទយា និង្កសួង-រ្ាប័នផែល 
នរង  ្តរូវទ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS។ បផន្មទលើទនះទទៀត 

ឯកឧត្ដមបានជំរុញឱ្យរោនការសិកសាសុីជទ្រៅទលើ 
នីតិវិធីអនុវត្តការងារ្បចំាន ង្ៃរបស់្កសងួ-រ្ាប័ន 
ោងំអស់ទុកោមុន ទែើម្ីធានាឱ្យលំហរូការងារកនារុង 
្បព័ន្ធនរងទធវាើទឡើងទោយរលនូ។

ទោយផឡក ឯកឧត្ដមប�្ិត វងសេ ប៊ាុនឥនទ្្វុធ 
អគ្គនាយកននអគ្គនាយកោឋា នរតនាគ្រោតិ បានផ ល្ែង 
ចំណាប់អារម្ម�៍ ទលើការបន្តព្ងរងការទ្បើ្បាស់ 
្បព័ន្ធ FMIS កនារុងជំហានទី១ ទៅតាមរតនាគ្រ 
រាជធានី-ទខត្ត និងអគ្គនាយកោឋា នគនលែរះកសហវ ទែើម្ី
រកសាភាពទោគជ័យកនារុងការអនុវត្តគទ្រោងែំណាក់-
កាលអន្តរកម្មឈានទៅរកភាពោរោ្ច ស់នន្បព័ន្ធ។

កនារុងឱកាសទនាះ ឯកឧត្ដមប�្ិត ហ៊ា ន សាហុីប 

បានសងកាត់ធងៃន់ទលើការប�្ដរុ ះបណា្ដ ល 
និងទ្ជើសតំាង្គរូឧទទទាស ផែលអាច 
ប�្តរុ ះបណា្ត ល ឬទធវាើបទបងាហា ញពីការ-
ងារផកទ្មង់ការ្គប់្គងហិរញញាវតរ្ុ
រាធារ�ៈផែលរោនផផនាក្វិកាកម្មវិធ ី
និង្បព័ន្ធ FMIS ្បចំា្កសងួស្រោប់ 
ជយួស្មលួល និងទោះ្រាយបញ្ហា
នានាពាក់ព័ន្ធនរងការអនុវត្តការងារ 

្បចំាន ង្ៃទលើ្បព័ន្ធ។ ទោះោយ៉ា ងណា ្ករុមការងារនរង
ទធវាើការពិភាកសាសុីជទ្រៅបផន្មទលើបញ្ហា ទនះ មុននរង 
ឈានែល់ការទសនា ើសុំ ទគ្លការ�៍អនុញ្ញា ត ែ៏ខ្ង់ខ្ស់ ពី 
ឯកឧត្ដមប�្ិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទទសរែឋាមនន្ត ីរែឋា- 
មនន្តី្កសួងទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ។

ោចុងបញ្ចប់ អង្គ្បជុំបានពិភាកសា    ទលើការទរៀបចំ 
រចនាសម្័ន្ធ ្ករុមការងារ្គប់្គងគទ្រោង រារោ ្្មី 
ទោយទធវាើការផកស្មលួលសរោសភាពសរោជិក្ករុមការ-
ងារ  និងឱ្យកាន់ផតរោនការទទលួខុស្តរូវខ្ស់កនារុង ការ - 
ទោះ្រាយបញ្ហា ្បឈមនានា សំទៅជំរុញការអនុវត្ត
គទ្រោងជំហានទី២ ្បកបទោយភាពទោគជ័យ។

អគ្គទ្យកដ្ឋា នគនលែឹុះនន្កសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ពុស្តៀមខលែលួនរួចជាស្សចក្នពុងការបន្តអនុវត្តគស្មាងជំហនទី២

សកម្មភាព្បជុំពិភាកសាទលើផផនការអនុវត្តគទ្រោងជំហានទី២

មនន្តីននមនទាីរទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ្តរបូអនុសសាវរើយ៍ទ្កាយវគ្គប�្ដរុ ះបណា្ដ ល
មនន្តីនាយកោឋា នព័ត៌រោនវិទយាកំពុងទផទារចំទ�ះែរងែល់មនន្តីមនទាីរទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុ



ស្រោប់ព័ត៌រោនបផន្ម និងសំ�ូមពរទផសេងៗ
សូមចលូទៅកាន់ទគហទំព័រ ឬទំព័របណា្ដ ញសង្គម 

របស់គទ្រោង FMIS៖

ឬោក់ទងទោយផ្ទា ល់ទៅកាន់

ថាមព�អនុសសាវរីយ៍

សមូអប អរសាទរចំសោុះអ្នកឈ្ន ុះរង្វា ន់អនុសសាវរីយ៍

          សូមអបអររាទរចំទពាះអនាកផែលបានទឆលែើយសំ�ួរ្តរម្តរូវទៅកនារុង្ពរត្តិប្តព័ត៌រោនទលខ០០៩ 
            សលាក សុខា ្ុទ្ មនន្តីរតទ្គារសខត្តកណ្្�

សំ�ួរ និងចទមលែើយស្រោប់្ពរត្តិប្តទលខ០០៩ ផែលទចញផសាយកាលពីផខតុលា ឆ្នា ំ២០១៦ គឺ៖
សំ�ួរទី១៖ ទតើវគ្គប�្ដរុ ះបណា្ដ លែល់មនន្តីរតនាគ្ររាជធានី-ទខត្តជុំទី៣ ទផ្្ដ តសំខាន់ទលើអវាី?
ចទមលែើយទី១៖ វគ្គប�្ដរុ ះបណា្ដ លទនះទផ្្ដ តសំខាន់ទលើមុខងារ៥ទៅកនារុង្បព័ន្ធ FMIS និងចំទ�ះែរងបផន្ម 
     ទលើរោតិកាគ�នីននបលែង់គ�ទនយ្យ និងទលខនាផែលទ្បើ្បាស់ទៅតាមរតនាគ្រ។
សំ�ួរទី២៖ សមូទរៀបរាប់ ពីមុខងារវិភាជន៍្វិកា និងរារៈ្បទយជន៍ផែលមុខងារអាចផ្តល់ឱ្យអនាក?
ចទមលែើយទី២៖ ោមុខងារមយួកនារុងចំទណាមមុខងារោងំ៦នន្បព័ន្ធ FMIS មុខងារវិភាជន៍្វិកា ោ មុខងារមយួ
     ស្រោប់ទធវាើការបញ្ចរូល្វិកាអនុម័តទោយសភាទៅកនារុង្បព័ន្ធ ទែើម្ីឱ្យអនាកអនុវត្ត្វិកាអាចទធវាើ 
     និយ័ត ទផទារ ផកត្មរូវ និងបផន្មឥ�ោនោទែើម។ បផន្មពីទលើទនះមុខងារទនះអនុញ្ញា តឱ្យមនន្តី 
     ោញយក របាយ ការ�៍រ្ានភាព្វិកា និងរបាយការ�៍ទិនានុប្វត្តិលម្ិតបានផងផែរ។

សមូអរគុណ

ស្មាប់ព័ត៌មានសែសេងៗ

បទងកាើនថាមពលផផនាកចំទ�ះែរងអំពី
្បព័ន្ធ FMIS និងរោនឱកាសទទួល 
បានធនាគ្រថាមពល (PowerBank) 
អនុសសាវរើយ៍ ពី្ករុមការងារ្គប់្គង 
គទ្រោង ទោយ្គ្ន់ផតចលូរមួទឆលែើយ

សំ�ួរងាយៗឱ្យបាន្តរ  ម្តរូវ៖

របស់ទលាកអនាកមក អុីផមល៖ oeu_vearyda@mef.gov.kh 

ឱ្យបានមុនន ង្ៃទី១៥ ផខទមរា ឆ្នា ំ២០១៧។

្ករុមការងារទលើកទរកចិត្តមនន្តីមកពី្គប់្កសងួ-រ្ាប័ន និងមនទាីរទសែឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្រុរាជធានី-ទខត្ត ឱ្យចូលរមួកនារុង

ការទឆលែើយសំ�ួរទនះ្គប់ៗគ្នា ។ ទឈា្ម ះអនាកផែលឈនាះរងាវា ន់នរង្តរូវ្បកាសទៅទលើ្ពរត្តិប្តព័ត៌រោនទលខទ្កាយ។

សូមទផញាើចទមលែើយ្តរម្តរូវ ននសំ�ួរោងំពីរខាងទលើទោយភាជា ប់ោ

មួយ ទឈា្ម ះ តនួាទី រ្ាប័ន និងទលខទរូស័ពទាទំនាក់ទំនង

១.ទតើអនាកណាខលែះនរងទទួលបានផល
្បទយជន៍ពីការអនុវត្តគទ្រោង FMIS?    
សូមទរៀបរាប់អំពីផល្បទយជន៍ស្រោប់

អនាកពាក់ព័ន្ធោងំទនាះទោយសទងខាប។

២.  ទែើម្ីឱ្យការអនុវត្តគទ្រោង FMIS 
អនុវត្តទៅបាន្បកបទោយភាពទោគជ័យ 
ទហើយអាចផ្ដល់ផល្បទយជន៍ែចូផែល
បានទរៀបរាប់កនារុងចទមលែើយននសំ�ួរទីមួយ

ទតើមនន្តីអនុវត្តការងារកនារុង្បព័ន្ធ និង
មនន្តីពាក់ព័ន្ធ្តរូវោងំអស់ ្តរូវចូលរមួ

ទោយរទបៀបណា?

៦ គទ្រោង្បព័ន្ធព័ត៌រោនវិទយា្គប់្គងហិរញញាវត្រុរាធារ�ៈ


