
គម្រោង្្រព័ន្ធព័ត៌រោនវិទ្យា្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឬគម្រោងមេហ្វេឹមអាយមេស (FMIS) ជំហាន  
ទ្ី២  ្តរូវបានដាក់ឱ្យេនុវត្តជាផ្រូវការ កាលពីថ ង្ៃទ្ី២២ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ំ២០១៧ ម�ើម្ីព្ងីកការម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធមៅ
�ល់្កសងួ-ស្ា្រ័ន និងមន្ីរមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យរោន្្រព័ន្ធរមួជាក់លាក់មយួ កនាថុង ការកត់្រា 
្្រតិ្រត្តិការ និង្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុ ្រន្្្រ់ពី្្រព័ន្ធ FMIS ្ តរូវបានដាក់ឱ្យម្្រើ្បាស់ជាផ្រូវការមដាយមជាគជ័យ
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មាតិកា

ថ្នា ក់�ឹកនំ្្កសួងមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចូលរមួពិធីដាក់េនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទ្ី២

អនូ ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន មទ្សរ�្ឋមនន្តី រ�្ឋមនន្តី្កសួងមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មដាយរោនការចលូរមួ ពីតំណាង្កសងួ-ស្ា្រ័ន 
តំណាងថ�គូេភិវឌ្ឍន៍ រតន្គាររាជធានី-មែត្ត មន្ីរមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-មែត្ត និងសរោជិក សរោជិកា 
ថន្កថុមការងារ្គ្រ់្គង និងេនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទ្ី១ និង ជំហាន ទ្ី២ សរុ្រ្្ររោណ ៣០០ន្ក់។

ស្រោ្រ់ជំហានទ្ី២ ឆ្នា ំ២០១៧មនឹះ ្ ្រព័ន្ធ FMIS នឹងដាក់ឱ្យ្កសួងចំនួន១០ ម្្រើ្បាស់សាកល្ង មដាយចា្រ់មផ្ដើម 
ពី្កសងួចំននួ ០៥ �ំ្រងូគ ឺ្ កសងួមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ្ កសងួេ្រ់រ ំយុវជន និងកីឡា, ្ កសងួ សុខាភិបាល, 
្កសួងកសិកម្ម រុកាខេ ្្ររោញ់ និងមនសាទ្ និង្កសងួការងារ និង្រណ្ដថុ ឹះ្រណា្ដ លវិជាជា ជីវៈ។  ចំ ខណក្កសងួចំននួ ០៥  
ខ�លនឹង្តរូវដាក់ឱ្យម្្រើ្បាស់្រន្្្រ់មទ្ៀតគ ឺ្កសងួ្ររិស្ាន, ្កសងួកិច្ចការន្រ,ី ្កសងួមុែងារសាធារណៈ, ្កសងួ 
ថ្្រសណីយ៍ និងទ្ូរគមន្គមន៍ និង្កសួងឧសសាហកម្ម និងសិ្រ្កម្ម។ 

គរួ្រញ្ជា ក់ថ្ ការដាក់្្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យម្្រើ្បាស់សាកល្ងមៅ្កសួង-ស្ា្រ័នចំនួន១០ ខាងមលើ គមឺ្គាងនឹង្រញ្ច្រ់ 
មៅចុងឆ្នា ំ២០១៧ មហើយម្គាងនឹងចា្រ់មផ្ដើមម្្រើ្បាស់ជាផ្រូវការមៅម�ើមឆ្នា ំ២០១៨ខាងមុែមនឹះ។

១្ពឹត្តិ្រ្តព័ត៌រោនមលែ០១១



ឯកឧត្តមបណិ្ត ហ៊ា ន សាហ៊ីប៖ បបព័ន្ធ FMIS នឹងនាមំកនូវការផ្លា ស់ប្ដូរ

“្្រព័ន្ធ FMIS នឹងនំ្មកនវូការផ្្ស់្រ្ដរូរ” ឯក-
ឧត្តម្រណ្ិត ហ៊ា ន សាហ៊ីប បានរោន្្រសាសន៍    
កនាថុងពិធី ដាក់ឱ្យេនុវត្តគម្រោង FMISជំហានទ្ី២ ជា 
ផ្រូវការមៅរាម្កសងួ-ស្ា្រ័ន ខ�លមរៀ្រចំម�ើងមៅ 
សណា្ឋ គារ មរ៉សុី�ង់ សុខាភនាំមពញ មៅថ ង្ៃទ្ី២២ ខែ 
កុម្ៈ ឆ្នា ំ២០១៧។

ឯកឧត្តមបានរោន្្រសាសន៍ថ្ ្្រព័ន្ធ FMIS នឹង
នំ្មកនវូការផ្្ស់្រ្តរូរមយួចំនួន មលើនីតិវិធីេនុវត្ត 
ការងារ និងតនួ្ទ្ីភារកិច្ចរ្រស់មនន្តីម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ
មៅ រាម្កសងួ-ស្ា្រ័ន។ មហើយម�ើម្ីធាន្បាននវូ
ភាពមជាគជ័យកនាថុងការេនុវត្តគម្រោង យុទ្្ធសានស្ត ថន
ការ្គ្រ់្គងការផ្្ស់្រ្តរូរ គពឺិតជាពុំអាចែ្វឹះបាននវូ
ចំណចុមយួចំននួ�ចូជាការគំា្ទ្ពីថ្នា ក់�ឹកនំ្ ការខក- 
ស្មលួលរចន្សម្ព័ន្ធមុែងារ និងតនួ្ទ្ី ការ្រណ្តថុ ឹះ- 
្រណា្ត ល និងការឆ្ងឱ្យផុតពី�ំណាក់កាលេន្តរកាល។ 

្កសងួមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងរោនភាពងាយ  
្សលួលកនាថុងការ្គ្រ់្គងចំណូលចំណាយរ្រស់្កសងួ-
ស្ា្រ័ន និងអាចពមន្ឿនការផ្តល់សិទ្្ធិស្វ ័យសម្មចមលើ 
ការ្គ្រ់្គង និងេនុវត្ត្វិការ្រស់េង្គភាព្វិកា។

ឯកឧត្តមក៏បាន្រខន្មថ្ ការផ្្ស់្រ្ដរូរមនឹះនឹងផ្ដល់ 

២ គម្រោង្្រព័ន្ធព័ត៌រោនវិទ្យា្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

្រណ្ិត ហា៊ា ន សាហុី្រ ខ្្ងកនាថុងពិធីដាក់ឱ្យេនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទ្ី២

ឱ្យ្កសួង-ស្ា្រ័ននវូេត្្្រមោជន៍�ូចជា កាត់្រន្យ
ការម្្រើ្បាស់ធនធានកនាថុងការរត់ឯកសារ រាម ដាន 
ការេនុវត្ត្វិការោនភាពងាយ្សលួល និងេនុវត្ត្វិកា
កម្មវិធីបានមដាយរលនូ។ 

ជាងមនឹះមៅមទ្ៀត   ្ ្រព័ន្ធ FMISនឹង្រមង្កើន្្រសិទ្្ធ- 
ភាពការងាររ្រស់មនន្តីរាជការ ក៏�ចូជាេនាកម្្រើ្បាស់ 
កនាថុងការេនុវត្តការងារ្្រចំាថ ង្ៃ មដាយ្្រព័ន្ធអាចជយួ
កាត់្រន្យនវូកំហុសឆ្គងេមចតន្កនាថុងការងារ្រញ្ចរូល 
្្រតិ្រត្តិការ មហើយក៏ផ្តល់នវូភាពងាយ្សលួលកនាថុងការ
ទាញរបាយការណ៍ម�ើម្ីពិនិត្យ និងរាមដានការេនុវត្ត 
្វិកាផងខ�រ។ មលើសពីមនឹះ េនាកម្្រើ្បាស់ក៏នឹងរោន
កាលានុវត្តភាពកនាថុងការទ្ទ្លួបាននវូជំន្ញ ្្មី្្រក្រ
មដាយវិជាជា ជីវៈែ្ពស់ រាមរយៈការ្រណ្តថុ ឹះ្រណា្ត លខ�ល 

នឹងផ្តល់មដាយ្កសងួមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
្កសងួមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹង្រន្តយកចិត្តទ្ុក

ដាក់កនាថុងការព្ងឹង្រខន្ម មលើការេនុវត្តគម្រោង FMIS 
ជា ជំហានៗ ម�ើម្ី ធាន្ឱ្យរោនការផ្្ស់្រ្ដរូរ ខ�ល រោន 
លកខេណៈជា ្្រ ព័ន្ធ  សរោហរ ណកម្មទ្ំមនើ្រ  ្ស្ររាម 
ស្តង់ដារថន្្រព័ន្ធ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ខ�ល 
នឹងធាន្បាននវូ្្រសិទ្្ធភាព គណមនយ្យភាព តរ្ោភាព 
និងការគំា្ទ្ពី្គ្រ់ថ�គូពាក់ព័ន្ធ ្ស្ររាម�ំណាក់កាល
ថនកម្មវិធីខកទ្្មង់ការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
រ្រស់ រាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ពថុជា។



ឯកឧត្តមក៏បាន្រខន្មផងខ�រថ្  ្្រព័ន្ធ FMIS 
ផ្តល់នវូេត្្្រមោជន៍ោ៉ងសំខាន់កនាថុងការ្គ្រ់្គង
មូលនិធិសាធារណៈឱ្យកាន់ខតរោន្្រសិទ្្ធភាពខ�ល
កនាថុងមន្ឹះរមួរោនការមធ្វើឱ្យ្្រមសើរម�ើងថនការ្គ្រ់្គង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ការព្ងឹង�ល់ការ្តលួតពិនិត្យ 
សាច់្បាក់ និងការខកលម្អការមរៀ្រចំខផនការ្វិកា 
មៅមពលេន្គត ្ពមទាងំអាចផ្តល់នវូរបាយការណ៍ 

មលខាធិការដា្ឋ ន្កថុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង FMIS ថន្កសងួមស�្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ខ�លរមួរោន្កថុមការងារវិភាគធុរកិច្ច ្កថុមការងារមហដា្ឋ រចន្សម្ព័នុ្ធ 
ព័ត៌រោនវិទ្យា និងទ្រូគមន្គមន៍ ្កថុមការងារ្រណ្ដថុ ឹះ្រណា្ដ ល និងកសាងសមតភ្ាព 
និង ្កថុម ការងារ ្គ្រ់្គង ការផ្្ស់្រ្ដរូរ បានម្តៀមែ្លួនរចួជា ម្សច កនាថុងការព្ងីកការ 
េនុវត្ត គម្រោងមៅកាន់្កសងួ-ស្ា្រ័នចំននួ១០ ម�ើម្ីធាន្ការេនុវត្តគម្រោងជំហាន
ទី្២ មធ្វើម�ើងមដាយមជាគជ័យ រាមការរពំឹងទ្ុក។

ម�ើម្ីស្មលួលការដាក់ឱ្យេនុវត្តគម្រោង ្កថុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោងបាន្រមង្កើត
្កថុមការងារេនុវត្តគម្រោងមៅរាម្កសងួ-ស្ា្រ័ន ម�ើម្ីមធ្វើការ្បា្ស័យទាក់ទ្ង
ជាមយួមលខាធិការដា្ឋ ន្កថុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង។ កនាថុងមន្ឹះខ�រ្កថុមការងារ្គ្រ់
្គងការផ្្ស់្រ្ដរូរ បាន្រញ្ច្រ់មធ្វើការ្រនញ្ជា ្រ ការយល់�ឹងេំពី្្រព័ន្ធ  FMIS មៅកាន់ 
្កសួងទាងំ១០ ្ពមទាងំបានផ្ដលវ់គ្គ្រណ្ដថុ ឹះ
្រណា្ដ លស្ត ីពីការ្គ្រ់្គងការផ្្ស់្រ្តរូរ និង 
នីតិវិធីេនុវត្តការងារជនូ ្កថុមការងារ្គ្រ់្គង
ការផ្្ស់្រ្ដរូរ និងនីតិវិធីេនុវត្តការងារមៅរាម
្កសងួ-ស្ា្រ័នទាងំ១០។ ចំខណក្កថុមការងារ 
វិភាគធុរកិច្ច បានចុឹះមៅ សិកសាពីនីតិវិធីេនុវត្ត

ការតបតៀមខលាលួនរួចជាតបសចរបស់បករុមការងារប្រប់ប្រង្រតបមាង FMIS ក្នរុងការពបងីកការអន៊វត្ត្រតបមាង

ការងារ្រច្ចថុ្រ្ននារ្រស់្កសងួនីមយួៗ
ម�ើម្ីគសូលំហរូការងារមន្ឹះ យកមក
មផ្ៀងផ្្ត់ជាមយួលំហរូការងារកនាថុង 
្្រព័ន្ធ និងេភិវឌ្ឍជា នីតិវិធីេនុវត្ត
ស្តង់ដារមយួស្រោ្រ់្កសងួ-ស្ា្រ័ន។ 
ជាមយួគានា           មនឹះខ�រ ្កថុមការងារក៏ម្តៀមមរៀ្រចំវគ្គ្រណ្ដថុ ឹះ្រណា្ដ លជនូ�ល់េនាក
ម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធមៅរាមមុែងារ នីមយួៗ ម�ើម្ីឱ្យមនន្តីរោនលទ្្ធភាពែ្ពស់ អាច 
ម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធបាន។ មដាយខ�ក ស្រោ្រ់្កថុមការងារមហដា្ឋ រចន្សម្ព័ន្ធ និង 
សុវត្ិភាពព័ត៌រោនវិទ្យា ក៏បានម្តៀម ែ្លួនផងខ�រ កនាថុងការចុឹះមៅសិកសាមមើលពី
ទ្ីរំាងខ�ល្តរូវដាក់ខែសែ ្រណា្ដ ញ្្រព័ន្ធ កំុព្យរូទ្័រ ឧ្រករណ៍្រមច្ចកមទ្ស និង 

�ំម�ើង្្រព័ន្ធ ដាក់ ឱ្យម្្រើ្បាស់សាកល្ងកនាថុងឆ្នា ំ២០១៧មនឹះ។

៣្ពឹត្តិ្រ្តព័ត៌រោនមលែ០១១

www.facebook.com/fmis.khmer
FMIS Cambodia

ម�ើម្ីរាមដានព័ត៌រោនេំពីគម្រោង FMIS 
សមូចលូមៅកាន់ទ្ំព័រមហ្វស្រ៊ាុករ្រស់គម្រោង

រាមរយៈតំណភាជា ្រ់ខាងម្កាម៖

ឯកឧត្តម George Edgar ឯកេគ្គរ�្ឋទ្ូតសហ
ភាពេឺរ៉ុ្រ្្រចំាកម្ពថុជា បានចូលរមួេ្រេរសាទ្រ�ល់ 
រាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ពថុជា កនាថុងការដាក់ឱ្យេនុវត្តគម្រោង 
FMIS ជំហានទ្ី២ កាលពីថ ង្ៃទ្ី២២ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ំ 
២០១៧ មៅរាជធានីភនាំមពញ។ 

កនាថុងពិធីមន្ឹះខ�រឯកឧត្តមក៏បានមលើកម�ើងថ្ 
សមិទ្្ធិផលកនាថុងការេនុវត្តគម្រោងជំហានទ្ី១ មៅ 
េគ្គន្យកដា្ឋ នគនឹ្ឹះៗ និងរតន្គាររាជធានី-មែត្ត 
រ្រស់្កសងួមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចលូរមួកនាថុង 
ការព្ងឹង្្រព័ន្ធ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុ និងការមរៀ្រចំ
របាយការណ៍បានទាន់មពលមវលា។ ឯកឧត្តមបាន 
្រខន្មថ្ រចន្សម្ព័ន្ធសនារូលរ្រស់្្រព័ន្ធ្តរូវបានកំណត់
រចួជាម្សចមៅកនាថុងជំហានទ្ី១  មហើយរោនការរពំឹង
ថ្ការដាក់ឱ្យេនុវត្តមៅជំហានទ្ី២មនឹះនឹង មធ្វើការ
កសាង្រខន្មពីមលើលទ្្ធផលកាលពីជំហានមុន មហើយ
វានឹងផ្តល់ជាមលូដា្ឋ ន្គឹឹះស្រោ្រ់ការមធ្វើទ្ំមនើ្រកម្ម
ថនការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងរ�្ឋបាល 
សាធារណៈទ្មូៅ�ល់្កសងួ-ស្ា្រ័ន។ 

អ្រ្គរដ្ឋទតូសហភាពអឺរ៉៊ប៖ ្រតបមាង FMIS នឹងផ្ល់មូលដ្្ឋ នក្នរុងការត វ្ ើទំតនើបកម្មការប្រប់ប្រង

ឯកឧត្ដម ឯកេគ្គរ�្ឋទ្ូត George Edgar ខ្្ងកនាថុងពិធីដាក់ឱ្យេនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទ្ី២

“្្រព័ន្ធ FMIS គជឺាឧ្រករណ៍មយួ�៏ចំាបាច់កនាថុងការសម្មច

ឱ្យបាននវូមគាលមៅ�៏ធំមនឹះ។ ជាក់ខស្តងណាស់ 

មគាលមៅ�៏ធំ មនឹះមិនអាច សម្មចបានមន្ឹះមទ្

 ្្រសិនម្រើគា្ម ន្្រព័ន្ធព័ត៌រោនវិទ្យា�៏ រឹងរោមំនឹះ។”

្តឹម្តរូវ ខ�លអាចឆ្ថុឹះ្រញ្្ច ងំពីតរ្ោភាព និងគណ-
មនយ្យភាពថនហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមៅកម្ពថុជា។ 

ឯកឧត្តមក៏បាន្រញ្ជា ក់មៅកាន់្កសងួ -ស្ា្រ័នថ្ 
ភាពមជាគជ័យថនការដាក់េនុវត្តគម្រោងជំហានទ្ី២ 

ទាមទារការចូលរមួសហការពីសំណាក់្កសងួ-
ស្ា្រ័ន ការ្រណ្តថុ ឹះ្រណា្ត លសមត្ភាព និងការ - 
វិនិមោគមលើមពលមវលា និងធនធាន។ សហភាព
េឺរ៉ុ្រក៏មលើកទ្ឹកចិត្ត�ល់្កសងួ-ស្ា្រ័ន កនាថុងការ
ទ្ទ្ួលយកតនួ្ទ្ីជាេនាក�ឹកនំ្ការ  េនុវត្តគម្រោង
មៅរាមស្ា្រ័នរ្រស់ែ្លួនមដាយការទ្ទ្លួែុស្តរូវ។ 
មដាយខ�កថ�គេូភិវឌ្ឍន៍បានម្តៀមែ្លួនជាម្សច

ម�ើម្ីគំា្ទ្រាជរដា្ឋ ភិបាលកនាថុងការព្ងឹងការខកទ្្មង់
ការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱ្យកាន់ខតសុីជម្រៅ 
ជាពិមសសមៅកនាថុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមនឹះ។

ការេនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទ្ី២ នឹង្តរូវមធ្វើ
ម�ើងម្កាមជំនយួរ្រស់សហភាពេឺរ៉ុ្រ។ 

មដាយ ខ�ក ការេនុវត្តគម្រោងកនាថុងជំហានទ្ី១ 
្តរូវបានគំា ្ទ្ មដាយធន្គារពិភពមលាក។



៤ គម្រោង្្រព័ន្ធព័ត៌រោនវិទ្យា្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កនាថុងមគាល្រំណងខកលម្អ និងពមន្ឿន�ល់�ំមណើរការមបាឹះពុម្ពមូល្រ្ទាន្រ្ត ឱ្យកាន់ខតរោនភាពងាយ្សលួល និងរហ័សទាន់មពលមវលា 
្កថុមការងារ្រមច្ចកមទ្សថនន្យកដា្ឋ នព័ត៌រោនវិទ្យា បាន្រខន្មលកខេណៈ្រមច្ចកមទ្ស ្្មីមៅកនាថុង្្រព័ន្ធ ខ�លរោនម ្្ម ឹះថ្ “ការទ្ទូាត់រហ័ស 
(Express Payment)” ។

លកខេណៈ ្្មីមនឹះេនុញ្្ញ តឱ្យេនាកម្្រើ្បាស់ មធ្វើការទ្ទូាត់រាមត្មរូវការមដាយមិនចំាបាច់ឆ្ងកាត់�ំមណើរការែ្ួរទ្ូទាត់ (Pay Cycle) និងមិន
ត្មរូវឱ្យ្រំមពញលកខេែណ្កាលវិភាគ និងទាមទារឱ្យរោនការេនុម័តជាម�ើម។ Express Payment គ�ឺំមណើរការមៅមលើទ្ំព័រអាណត្តិផ្្ល់
ខតម្តង ខ�លអាចកាត់្រន្យ�ំមណើរការស្មថុគសា្ម ញ និងចំមណញមពលមវលា។

ការេនុវត្ត្្រព័ន្ធ FMIS កន្ងមក រាល់ការមបាឹះពុម្ពមូល្រ្ទាន្រ្ត (Cheque)្តរូវបានមធ្វើម�ើងមដាយមនន្តីកាន់មុែងារគណនី្តរូវសង 
(Payable Officer) មហើយរាល់ការមបាឹះពុម្ពមូល្រ្ទាន្រ្ត ្្រព័ន្ធត្មរូវឱ្យ�ំមណើរការែ្ួរទ្ូទាត់ (Pay Cycle) មដាយមុែងារមនឹះេនុញ្្ញ ត
ឱ្យមធ្វើការមបាឹះពុម្ពមលូ្រ្ទាន្រ័្តស្រោ្រ់អាណត្តិម្ចើនកនាថុងមពលខតមយួ និងអាចសរុ្រការទ្ទូាត់អាណត្តិចំននួម្ចើនមលើមលូ្រ្ទាន្រ្ត
ខតមួយចំមពាឹះអាណត្តិទ្ូទាត់ជនូេនាកផ្គត់ផ្គង់�ូចគានា ។ 

មុែងារគណនី្តរូវទារគជឺាមុែងារមយួកនាថុងចំមណាមមុែងារទាងំ៦ ខ�លរោនកនាថុង្្រព័ន្ធ FMIS។ មុែងារមនឹះ ម្្រើ្បាស់ស្រោ្រ់កត់្រាចំណូលមៅកនាថុងគណនី
ចំណូល្វិកាជាតិ និងមផ្្ត តសំខាន់មៅមលើ៖
- ការកក់្រាចំណូល្រមណា្ត ឹះអាសននាមផសែងៗ 
- មផ្រចំណូល្រមណា្ត ឹះអាសននាឆ្ងេង្គភាព និងមផ្រកនាថុងេង្គភាពរវាងេតិ្ិជនពីរមផសែងគានា
- កត់្រា្រខង្វរចំណូល្វិកាថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ម្កាមជាតិ
- អាចទាញរបាយការណ៍ចំណូលរមួទ្ូទាងំ្្រមទ្ស ឬរាមេង្គភាពនីមួយៗរាមត្មរូវការ
- អាចទាញជារបាយការណ៍្្រចំាថ ង្ៃពីទ្ិននាន័យខ�លបាន្រញ្ចរូលកនាថុង្្រព័ន្ធ។

   

   

សតងខេបម៊ខងារ្រណនីបតដូវទារ

ការទូទាត់រហ័សក្នរុងបបព័ន្ធ FMIS (Express Payment)

មុែងារមនឹះអាចមធ្វើសន្្ធ នកម្មជាមយួ្្រព័ន្ធ ASYCUDA និង DMFAS  មដាយទាញយករបាយការណ៍ ពី 
ចំណូល គយ និង្្រព័ន្ធ្គ្រ់្គង្រំណលុសាធារណៈ មដាយ ស្វ ័យ្្រវត្តិ ខ�លអាចកាត់្រន្យកំហុស និងការ  
ចំណាយមពលមវលាមលើមដាយការ្រញ្ចរូលទ្ិននាន័យមដាយថ�។



   

៥្ពឹត្តិ្រ្តព័ត៌រោនមលែ០១១

វ្រ្គបណ្តរុ ុះបណ្្ត លបំប៉នពីការតបបើបរាស់បបព័ន្ធ FMIS ដល់មនន្តីរតនាគាររាជធានី-តខត្ត

 ម�ើម្ីព្ងឹងសមត្ភាពមនន្តីរតន្គាររាជធានី-
មែត្ត កនាថុងការម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់ខតរលនូ 
្កថុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោង FMIS បានម្រើកវគ្គ 
្រណ្តថុ ឹះ្រណា្ត ល្រំ្រ៉ន្រខន្មមលើមុែងារចំននួ០៥ ថន 
្្រព័ន្ធ FMIS មៅកាន់មនន្តីរតន្គាររាជធានី-មែត្ត 
សរុ្រចំននួ១២៣ រូ្រ ចា្រ់ពីថ ង្ៃទ្ី១៧ ខែមមសា �ល់ 
ថ ង្ៃទ្ី ០៦ ខែឧសភា ឆ្នា ំ២០១៧ មៅសាកលវិទ្យាល័យ 
មស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ខ្្ងកនាថុងឱកាសសំមណឹះសំណាលម្រើកវគ្គ្រណ្ដថុ ឹះ
្រណា្ដ លមលើកមនឹះ មលាក្សី ចាប ស៊វណ្ណា រ៉ា េនុ - 
្្រធានន្យកដា្ឋ នព័ត៌រោនវិទ្យា ទ្ទ្លួ្រន្ថុកមលើការ       - 
្រណ្ដថុ ឹះ្រណា្ដ ល និងកសាងសមត្ភាព បានខ្្ងថ្ 
វគ្គ្រណ្ដថុ ឹះ្រណា្ដ ល្រំ្រ៉នមលើកមនឹះបានមធ្វើម�ើង កនាថុង 
មគាល ្រំណងព្ងឹង្រខន្មនវូសមត្ភាពរ្រស់មនន្តី        
មលើ ចំណចុមួយចំនួន  ខ�លគាត់មៅ រោនការស្ាក់- 
មស្ើរ ឬែ្វឹះចមន្្ឹះ កនាថុងកំ�ថុង មពលេនុវត្ត ការងារ  មៅ 

ស្ា្រ័ន រ្រស់គាត់ផ្្ល់។
មៅកនាថុងវគ្គ្រណ្ដថុ ឹះ្រណា្ដ លមនឹះ  មនន្តីទ្ទ្លួបាន 

នវូសុីឌី  (CD) មួយខ�លរោនផ្ថុកមមមរៀនទាក់ទ្ងនឹង 
ការចុឹះ ្្រតិ្រត្តិការទាងំេស់កនាថុង្្រព័ន្ធ FMIS ខ�ល
អាចឱ្យមនន្តីយកមៅមមើល្្រសិនម្រើមៅរោនចំណចុ
ណាមួយ ខ�លមៅរោន សភាព្សមពច្សពិល។

ម្រើមទាឹះជា្្រព័ន្ធ FMIS ្តរូវបានដាក់ឱ្យម្្រើ្បាស់
មៅរតន្គាររាជធានី-មែត្ត ស្រោ្រ់កត់្រា្្រតិ្រត្តិ-
ការហិរញ្ញវត្ថុេស់រយៈមពលជាង១ឆ្នា ំក្តី ្កថុមការងារ
មលខាធិការដា្ឋ ន្គ្រ់្គងគម្រោង FMIS មៅខត្រន្ត 
ជយួគំា្ទ្ខផនាក្រមច្ចកមទ្ស មដាឹះ្សាយ្រញ្ហា មផសែងៗ 
និង រោនវគ្គ្រណ្តថុ ឹះ្រណា្ត ល្រំ្រ៉ន្រខន្មរាមត្មរូវការ 

ជាក់ខស្ដងរ្រស់រតន្គាររាជធានី-មែត្តជានិច្ច។
វគ្គ្រណ្តថុ ឹះ្រណា្ត ល្រំ្រ៉នមលើកមនឹះ ្ តរូវបានមធ្វើម�ើង 

មដាយកំណត់នវូ្រញ្ហា ចបាស់លាស់កនាថុងការម្្រើ្បាស់ 
្្រព័ន្ធ FMIS។ ្ គរូ្រមងា្គ លក៏បានមធ្វើការមដាឹះ្សាយ 
នូវកង្វល់ និងឧ្រសគ្គជាក់ខស្តងខ�លមនន្តីជួ្រ្្រទ្ឹះ
កនាថុងការេនុវត្ត្្រព័ន្ធន្មពលកន្ងមកផងខ�រ។

មោងរាមលទ្្ធផលថនការ្្រ�ងសាកល្ងមតស្ត
សមតភ្ាពមុន និងម្កាយវគ្គ្រណ្តថុ ឹះ្រណា្ត លរ្រស់
មនន្តីបាន្រងាហា ញឱ្យម�ើញចបាស់ថ្ ចំមណឹះ�ឹង និង 
ការម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធរ្រស់មនន្តីរោនការមកើនម�ើងគរួ
ឱ្យកត់សរោ្គ ល់មលើ្គ្រ់មុែងារខ�លរោនកនាថុង្្រព័ន្ធ។

ថ្នា ក់�ឹកនំ្ និងមនន្តីថន្កសងួ-ស្ា្រ័នចំននួ ១០  
្្ររោណជា ៦៥ រ្ូរ បានចលូរមួសិកាខេ សាលាស្ដ ីេំពី 
“ការ្គ្រ់្គង ការផ្្ស់្រ្ដរូរ និងការមរៀ្រចំនីតិវិធីេនុវត្ត
ស្តង់ដារ ”ខ�ល  មរៀ្រចំម�ើងមដាយ្កថុមការងារ្គ្រ់-
្គងគម្រោង FMIS ថន្កសងួមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
មៅថ ង្ៃទ្ី  ២៧-២៨ ខែ មមសា ឆ្នា ំ២០១៧។

មៅកនាថុងកិច្ចចា្រ់មផ្ដើមសិកាខេ សាលា សិកាខេ កាមចូលរមួ
បាន្រងាហា ញពីចំណា្រ់អារម្មណ៍កនាថុងការងារ្គ្រ់្គង
ការផ្្ស់្រ្ដរូរ ជាពិមសសការផ្្ស់ ្រ្ដរូរន្ន្ទាក់ទ្ងនឹង
ការងារខកទ្្មង់ការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
មៅកម្ពថុជា  ខ�លនឹងព្ងឹងការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈមៅកម្ពថុជា   ក៏�ចូជាការព្ងឹងការេនុវត្ត 
្វិកា  និងការងារហិរញ្ញវត្ថុមៅរាម ្កសងួ-ស្ា្រ័ន 
ផង ខ�រ។

ជាក់ខស្ដង ការងារខកទ្្មង់ទាងំេស់ខតងខតរោន 
ការផ្្ស់្រ្ដរូរ �មូចនាឹះ្កថុមការងារ្គ្រ់្គងការផ្្ស់្រ្ដរូរ
ថន ្កថុមការងារេនុវត្តគម្រោង FMIS មៅរាម្កសងួ 
ទាងំ១០ នឹងម�ើរតជួាេនាកស្ម្រស្មលួលការផ្្ស់្រ្ដរូរ
ទាំងឡាយ រាមរយៈការ្រនញ្ជា ្រការយល់�ឹង ការ - 

ផ្្ស់្រ្តរូរឯកសារ និងជំរុញការចូលរមួពីេនាកពាក់ព័ន្ធ
ទាងំេស់ម�ើម្ីធាន្ថ្ េនាកពាក់ព័ន្ធទាងំេស់រោនការ- 
យល់�ឹងមស្ម ើគានា េំពីមលូមហតុខ�លត្មរូវឱ្យរោនការ- 
ផ្្ស់្រ្ដរូរ និងយល់ថ្ការផ្្ស់្រ្ដរូរមិនខមនជាឧ្រសគ្គ 
ខ�លរារាងំ�ល់ការខកទ្្មង់មៅរកភាពល្អ្្រមសើរ 
មន្ឹះម�ើយ។

្កសងួទាងំ ១០ ខ�លចលូរមួកនាថុងសិកាខេ សាលា 
មនឹះរោន្កសងួមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ្ កសងួេ្រ់រ ំ
យុវជន និងកីឡា, ្ កសួងសុខាភិបាល, ្ កសួងកសិកម្ម 
រុកាខេ ្្ររោញ់ និងមនសាទ្, ្កសួងការងារ និង្រណ្ដថុ ឹះ 
្រណា្ដ លវិជាជា ជីវៈ, ្ កសួងកិច្ចការន្រ,ី ្ កសួង្ររិស្ាន, 

្កសងួមុែងារ សាធា រណៈ, ្កសងួ 
ឧសសាហកម្ម និងសិ្រ្កម្ម និង្កសងួ 
ថ្្រសណីយ៍ និង ទ្ូរគមន្មន៍។

ការេនុវត្តគ ម្រោង FMIS គជឺា   
ខផនាក�៏សំខាន់មយួថនកម្មវិធីខកទ្្មង់
ការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមៅ 
កម្ពថុជា ខ�លទាមទារការចលូរមួ និង 
ការម្រ្ដជាញា រ្រស់េនា  កពាក់ព័ន្ធទាងំេស់ 

ម�ើម្ីផ្្ស់្រ្ដរូរការេនុវត្តការងារ្នមឆ្្ព ឹះមៅរកភាព
កាន់ខតល្អ្្រមសើរម�ើង ថនការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសា-     
ធារណៈ ជាពិមសស កនាថុង �ំណាក់ កាលទ្ី៣ គកឺារផសារ 
ភាជា ្រ់្វិកាមៅ នឹង មគាល នមោបាយ និង្រន្តមៅ �ំ -
ណាក់កាលទ្ី៤ ្រន្តមទ្ៀត។

បកសួងចំនួន១០ ចលូរួមសិកាខេ សាលាស្ីអំពី “ការ ប្រប់ ប្រង ការផ្លា ស់ប្ដូរ និងការតរៀប ចំនីតិវិ្ីអន៊វត្តស្តង់ដ្រ”

កិច្ចពិភាកសា្រមញ្ចញមតិរ្រស់មនន្តី និងថ្នា ក់�ឹកនំ្មកពី្កសងួមផសែងៗមលើការងារ្គ្រ់្គងការផ្្ស់្រ្ដរូរ

ថ្នា ក់�ឹកនំ្្កសួងថ្្រសនីយ៍្រងាហា ញពីចំណា្រ់អារម្មណ៍កនាថុងសិកាខេ សាលា

េនាក្សី ចាប ស៊វណ្ណា រ៉ា ្រងាហា ញឯកសារជំនយួសា្ម រតីខ�លមនន្តីអាចយកមៅសិកសា្រខន្ម

មនន្តីកំពុងទ្ទ្ួលវគ្គ្រណ្ដថុ ឹះ្រណា្ដ លកនាថុងមុែងារមសៀវមៅធំពីមនន្តីន្យកដា្ឋ នព័ត៌រោនវិទ្យា សកម្មភាពរ្រស់មនន្តីរតន្គារកនាថុងវគ្គ្រណ្ដថុ ឹះ្រណា្ដ ល

ស្ិតិ្រងាហា ញេំពីពិន្ថុរ្រស់មនន្តីមុន និងម្កាយមពលចលូរមួវគ្គ្រណ្ដថុ ឹះ្រណា្ដ ល្រំ្រ៉ន



ស្រោ្រ់ព័ត៌រោន្រខន្ម និងសំណូមពរមផសែងៗ
សូមចលូមៅកាន់មគហទ្ំព័រ ឬទ្ំព័រ្រណា្ដ ញសង្គម 

រ្រស់គម្រោង FMIS៖

ឬទាក់ទ្ងមដាយផ្្ល់មៅកាន់

ថាមពលអន៊សសាវរីយ៍

សមូអប អរសាទរចំតោុះអ្នកឈ្ន ុះរងាវ ន់អន៊សសាវរីយ៍

          សូមេ្រេរសាទ្រចំមពាឹះេនាកខ�លបានមឆ្ើយសំណួរ្តឹម្តរូវមៅកនាថុង្ពឹត្តិ្រ្តព័ត៌រោនមលែ០១០ 

            តលាក តឈឿង ស៊្រន្ធ មនន្តីននមនី្រតសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្រុតខត្តកំពង់្ំ
សំណួរ និងចមម្ើយស្រោ្រ់្ពឹត្តិ្រ្តមលែ០១០ ខ�លមចញផសាយកាលពីខែមករា ឆ្នា ំ២០១៧ គ៖ឺ

សមូអរ្រ៊ណ

សបមាប់ព័ត៌មានតផសេងៗ

តតើអ្នកដឹងតទ?

្រមង្កើនថ្មពលខផនាកចំមណឹះ�ឹងេំពី
្្រព័ន្ធ FMIS និងរោនឱកាសទ្ទ្ួល 
បានធន្គារថ្មពល (PowerBank) 
េនុសសាវរយី៍ ពី្កថុមការងារ្គ្រ់្គង 
គម្រោង មដាយ្គាន់ខតចលូរមួមឆ្ើយ

សំណួរងាយៗឱ្យបាន្តឹ  ម្តរូវ៖

រ្រស់មលាកេនាកមក េុីខមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh 

ឱ្យបានមុនថ ង្ៃទ្ី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ២០១៧។

្កថុមការងារមលើកទ្ឹកចិត្តមនន្តីមកពី្គ្រ់្កសងួ-ស្ា្រ័ន និងមន្ីរមស�្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-មែត្ត ឱ្យចូលរមួកនាថុង

ការមឆ្ើយសំណួរមនឹះ្គ្រ់ៗគានា ។ ម ្្ម ឹះេនាកខ�លឈនាឹះរងា្វ ន់នឹង្តរូវ្្រកាសមៅមលើ្ពឹត្តិ្រ្តព័ត៌រោនមលែម្កាយ។

សូមមផញាើចមម្ើយ្តឹម្តរូវ ថនសំណួរទាងំពីរមៅខាងមឆ្វងមដាយភាជា ្រ់

ជាមយួ ម ្្ម ឹះ តួន្ទ្ី ស្ា្រ័ន និងមលែទ្រូស័ព្ទ្ំន្ក់ទ្ំនង

១. ចរូមរៀ្ររា្រ់េំពីស្ា្រ័នខ�លកំពុងម្្រើ- 
្បាស់ ្្រព័ន្ធ FMIS និងស្ា្រ័នខ�ល 

នឹងចា្រ់មផ្តើមម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធមនឹះមៅកនាថុង
ឆ្នា ំ២០១៧។

២. មតើការេនុវត្តការងាររាម្្រព័ន្ធ  FMIS 
នឹងនំ្មកនវូការផ្្ស់្រ្ដរូរេ្វីែ្ឹះ?

៦ គម្រោង្្រព័ន្ធព័ត៌រោនវិទ្យា្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទាញយក្ពឹត្តិ្រ្តព័ត៌រោន
មលែ១១ជា PDF

ចមម្ើយ៖ ្្រជាជនកម្ពថុជា្គ្រ់រ្ូរនឹងទ្ទ្លួបានផល្្រមោជន៍ពីការដាក់ឱ្យេនុវត្តគម្រោង FMIS។ ជាក់ខស្ដង 
ស្រោ្រ់រាជរដា្ឋ ភិបាល ការ្គ្រ់្គងព័ត៌រោន និងេនុវត្ត្វិការាម្្រព័ន្ធ FMIS នឹងមធ្វើឱ្យរោនភាពកាន់ខត
ល្អ្្រមសើរម�ើង កនាថុងការមរៀ្រចំ និងសម្មចចិត្តន្ន្ កនាថុងការខ្រងខចក្វិកាជាតិ បានកាន់ខតទាន់មពលមវលា 
និងចំមគាលមៅ ជំរុញការព្ងឹងការផ្ដល់្តល្រ់នវូមសវាសាធារណៈ និងការសាងសង់មហដា្ឋ រចន្សម្ព័ន្ធរ្ូរវន្ដ
មផសែងៗស្រោ្រ់្្រជាជនកម្ពថុជា និងការេភិវឌ្ឍរ្រស់្្រជាជាតិមួយមនឹះ។ ជាងមនឹះមៅមទ្ៀត ការ្គ្រ់្គង 
ហិរញ្ញវត្ថុរាម្្រព័ន្ធព័ត៌រោនវិទ្យានឹងផ្ដល់ភាពងាយ្សលួលកាន់ខតម្ចើន ចំមពាឹះថ្នា ក់ �ឹកនំ្ ្កសងួ-ស្ា្រ័ន និង 
មនន្តី ម�ើម្ីធាន្ឱ្យបាននវូតរ្ោភាព គណមនយ្យភាព និង្្រសិទ្្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ ខ�លជាមលូដា្ឋ នមយួកនាថុងការ្សរូ្រ
ទាញវិនិមោគមកកាន់្្រមទ្សកម្ពថុជា ខ�លនឹងធាន្កាន់ខត្្រមសើរម�ើងនវូស្ិរភាព ក៏�ចូជា កំមណើនមស�្ឋ កិច្ច 
ស្រោ្រ់ ្្រមទ្សកម្ពថុជាន្មពលេន្គត។

ចមម្ើយ៖ការចលូរមួពីសំណាក់េនាកពាក់ព័ន្ធ្គ្រ់ក្មិតគជឺាករា្ត គនឹ្ឹះោ៉ងសំខាន់មិនអាចែ្វឹះបានម�ើម្ីឱ្យ
ការេនុវត្តគម្រោងមធ្វើម�ើង្្រក្រមដាយភាពមជាគជ័យ។  ថ្នា ក់�ឹកនំ្នឹង ម�ើរតជួាេនាកគំា្ទ្ោ៉ងសកម្មពីម្កាយ
ការេនុវត្តគម្រោង ែណៈមពលខ�លមនន្តី្គ្រ់ជាន់ថ្នា ក់ចូលរមួសហការ ោ៉ងរស់រមវកីជាមយួ្កថុមការងារ  
្គ្រ់្គងគម្រោងម�ើម្ីស្មលួល និងជំរុញការេនុវត្តគម្រោងមៅស្ា្រ័នរ្រស់ែ្លួនឱ្យរោនភាពរលនូ �មូចនាឹះ
េនាកម្្រើ្បាស់្្រព័ន្ធមទ្ៀតមសាតនឹងកាន់ខតរោនភាពងាយ្សលួលកនាថុងការចា្រ់យក្្រព័ន្ធ FMIS មៅ េនុវត្ត ។  
លទ្្ធផលថនការចលូរមួសហការមនឹះគអឺាចមធ្វើឱ្យ្កសួង-ស្ា្រ័នរោនការេភិវឌ្ឍឆ្្រ់រហ័ស និងទ្ទ្ួល បាន 
ភាពមជាគ ជ័យ កនាថុងការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរ្រស់ែ្លួនមដាយភាពល្អ្្រមសើរ។

មតើេនាកណាែ្ឹះនឹងទ្ទ្លួផល្្រមោជន៍ពីការេនុវត្តគម្រោង FMIS? សមូមរៀ្ររា្រ់េំពីផល
្្រមោជន៍ស្រោ្រ់េនាកពាក់ព័ន្ធទាងំមន្ឹះមដាយសមងខេ្រ។១

“តៅម៊នឆ្្ន  ំ២០២៥ បបព័ន្ធ FMIS នឹងកាលា យ
តៅជាបបព័ន្ធទំតនើបកម្មតតមួយ្រត់តបបើបរាស់
សបមាប់ការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្រុសាធារណៈ 

និងអន៊វត្តថវិកាជាតិតៅកម្រុជា”

ម�ើម្ីឱ្យការេនុវត្តគម្រោង FMIS េនុវត្តមៅបាន្្រក្រមដាយភាពមជាគជ័យមហើយអាចផ្ដល់
ផល្្រមោជន៍�ចូខ�លបានមរៀ្ររា្រ់កនាថុងចមម្ើយថនសំណួរទ្ី១ មតើមនន្តីេនុវត្តការងារកនាថុង្្រព័ន្ធ 
នឹងមនន្តីពាក់ព័ន្ធទាងំេស់្តរូវចូលរមួមដាយរម្រៀ្រណា?

២


