
ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១២ ១ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១២

ឯកឧត្មបណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន លេស-
រដ្ឋមនន្រី រដ្ឋមនន្រី ននពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ 
របស់ពបលេសកម្ថុជា បានេេេួស្វា គមន៍យ៉ា ងកក់ល្្ 
ននដំលណើរេស្សនកតិច្ចសតិកសារបស់គណៈពបតតិភជូាន់
ខ្ស់ននស្ធារណៈរដ្ឋពបជាធតិបលតយ្យពបជាមានតិតឡាវ 
ដរឹកនំាលោយ ឯកឧត្ម ស៊ុមឌី ដួងឌី ឧបនាយករដ្ឋ-
មនន្រី រដ្ឋមនន្រីពកសងួហតិរញ្ញវត្ថុឡាវ ដដេបានមកសតិកសា
្រីកម្មវិធរីកំដណេពមង់ហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈរបស់កម្ថុជា 
កាេ្រីន ង្ៃេរី២៦ ដេ់ន ង្ៃេរី២៩ ដខកក្កោ ឆ្នា ំ២០១៧។

លៅកនាថុងជំនបួ្តិភាកសាលនាះដដរ ឯកឧត្ម ស៊ុមឌី ដួងឌី 
បានសដម្ងនវូលសចក្រីរកីរាយចំលោះការស្វា គមន៍យ៉ា ង 
កក់ល្្្រីភាគរីកម្ថុជា លហើយ ឯកឧត្មបានឱ្យដរឹងថា 
គណៈពបតតិភូននស្ធារណៈរដ្ឋពបជាធតិបលតយ្យពបជា-
មានតិតឡាវ ្តិតជាេេេួបាន ចំលណះដរឹងល្្សងៗនតិង 
បេ្តិលស្ធន៍េ្អៗ រ្ីកម្មវិធរីដកេពមង់ហតិរញ្ញវត្ថុស្-
ធារណៈ របស់កម្ថុជាដចូជាការ អភតិវឌ្ឍលសដ្ឋកតិច្ចកម្ថុជា 
លោេនលយបាយស្រល្ើ្ន្ធ ការពគប់ពគង្វិកា នតិង
ការអនុវត្គលពមាងបលច្ចកវិេយា្័ត៌មានសពមាប់ការ  
ពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈ (FMIS)។ 

ឯកឧត្ម ស៊ុមឌី ដួងឌី បានបញ្ជា ក់ បដន្មថា 
ដំលណើរេស្សនកតិច្ចល្េលនះ នរឹងរមួចំដណកយ៉ា ងធំ

លធងដេ់ការ្ពងរឹង នតិង្ពងរីកចំណងមតិត្ភា្ ព្ម
ទាងំកតិច្ចសហពបតតិបត្តិការរវាងរោ្ឋ ភតិបាេននពបលេស
ទាងំ២ ជា ត្ិលសសរវាងពកសងួហតិរញ្ញវត្ថុឡាវ នតិង 
ពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុកម្ថុជា។ ពសប ល្េ 
ជាមយួោនា លនះដដរ ឯកឧត្ម ក៏បានឱ្យដរឹង្រីគលពមាង
េស្សនកតិច្ចលេើកេរី្រីររបស់គណៈពបតតិភឡូាវ ដដេដរឹក 
នំាលោយអនុរដ្ឋមនន្រីឡាវ លដើម្រីមកសតិកសាដកពសង់
បេ្តិលស្ធន៍បដន្ម្រីការអនុវត្គលពមាង FMIS 
ដដេ កម្ថុជាេេេួបានលជាគជ័យខ្ស់កនាថុងជំហានេរី១ 
នតិងកំ្ុងោក់ឱ្យដំលណើរការកនាថុងជំហានេរី២៕

ឯកឧត្មបណ្តិត ហា៊ា ន ស្ហុរីប ដ ល្ែងស្វា គមន៍គណៈពបតតិភឡូាវ

ឯកឧត្ម ស៊ាុមឌរី ដងួឌរី ដ ល្ែងកនាថុងកតិច្ចពបជុំជាមយួពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង 
ហតិរញ្ញវត្ថុននពបលេសកម្ថុជា

សកម្មភា្គណៈពបតតិភូពកសងួហតិរញ្ញវត្ថុឡាវកនាថុងកតិច្ចពបជុំ្រីកម្មវិធរីកំដណ
េពមង់ហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈលៅកម្ថុជា កាេ្រីន ង្ៃេរី២៦ ដខកក្កោ 
ឆ្នា ំ២០១៧  លៅពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័របន្ទា ប់
គណៈពបតតិភូឡាវបង្ហា ញការចាប់

អារម្មណ៍យ៉ា ងខ្លែ ំងចំលោះការផ្លែ ស់ប្តូរ
ដ៏រហ័សរបស់ការដកេពមង់ការពគប់ពគង

ហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈរបស់កម្ថុជា

ឯកឧត្មបណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនរីរ័តនា  លេសរដ្ឋមនន្រី  
រដ្ឋមនន្រីពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ

លរៀបចំលោយលេខ្ធតិការោ្ឋ នពកថុមការង្រពគប់ពគង

គលពមាង FMIS

ដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិកសារបស់គ�ៈបបតិភឡូាវមកកម្ពុជាអំពីការអនុវត្ត
គណបរោងFMIS ណៅកម្ពុជា

-គណៈពបតតិភូឡាវបង្ហា ញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ា ងខ្លែ ំង

ចំលោះ ការផ្លែ ស់ប្តូរ............................................

-មន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុលពតៀមខលែលួនកនាថុងការលពបើពបាស់

ពប្័ន្ធ FMIS...................................................

-កត្្ធនធានមនុស្សជាកនូលស្ដ៏សំខ្ន់លធវាើឱ្យគលពមាង

FMIS...........................................................

-ពកថុមការង្រលហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធចុះពតលួត្តិនតិត្យ ដ្ទាំ

ឧបករណ៍......................................................

-ពប្័ន្ធ FMIS បានបលង្កើត “ស្របញ្ជា ក់” លដើម្រី

      លជៀសវាង.....................................................

 -មនន្រីរតនាោររាជធានរី-លខត្ នតិងមន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិង 

 ហតិរញ្ញវត្ថុ ....................................................

-េតិដ្ឋភា្េូលៅ របស់មុខង្រគណនរីពតតូវសង.............

-ការលធវាើសនា្ធ នកម្មរវាងពប្័ន្ធ FMIS ជាមយួ ពប្័ន្ធ

      ពគប់ ពគង ចំណូេ...........................................

-កត្្ជំរុញឱ្យមានការផ្លែ ស់ប្តូរកនាថុងវិស័យស្ធារណៈ ...

-េំ្័រសំណួរ-ចលមលែើយ



គម្រោង្្រព័ន្ធ្រម ច្េកវិទ្យាព័ត៌រោនស្រោ្រ់ការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្ពរឹតិ្្រ្តព័ត៌រោនមេខ០១២២ ៣

ធនធានមនុស្សជាកនូលស្ដ៏សំខ្ន់កនាថុងការជំរុញ
ឱ្យគលពមាង FMIS េេួេបានលជាគជ័យ នតិង ជា កនូ 
លស្ដ៏ សំខ្ន់លដើម្រីចាក់េមលែថុះលៅកាន់យុគ្គសម័យកាេ
ននការពគប់ពគង្័ត៌មានហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈរបស់
ជាតតិពបកបលោយពបសតិេ្ធភា្ សុពករឹតភា្ នតិង តមាលែ -
ភា្។ គលពមាង FMIS ជំហានេរី១ ដដេបានោក់ឱ្យ
អនុវត្លៅកនាថុងនាយកោ្ឋ នរតនាោរជាតតិ នតិងលៅ ត្ម 
បណ្្រតនាោររាជធានរី-លខត្ទាងំ២៥ គេឺេួេបាន
លជាគជ័យដ៏គរួឱ្យកត់សមា្គ េ់ លហើយសពមាប់ ជំហាន 
េរី២ គលពមាង FMIS នរឹងពតតូវោក់ឱ្យអនុវត្ជំហាន
ដំបូងលៅត្ម ពកសងួ-ស្្ប័នចំននួ១០ លៅ ចុងឆ្នា ំ 
២០១៧។

លោក សុីវុន ណេរោ៉ា រុន ពបធានរតនាោរលខត្ 
បាត់ ដំបង បានបង្ហា ញ្រីលមាេនភា្ដដេបាន លពបើ -
ពបាស់ ពប្័ន្ធ FMIS លោកបានមានពបស្សន៍ថា 
“ការ ពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុលោយលពបើពបាស់ ពប្័ន្ធ FMIS 
គឺ្ តិត ជាមានភា្ម៉ាត់ចត់ មុងឺមា៉ា ត់ លហើយលធវាើឱ្យ្វិកា  
មាន វិន័យ”។ ជំុវិញកត្្ធនធាន មនុស្សវិញ លោក 
ណេរោ៉ា រុន បានពបាប់ថាលោក ដតង ដតយកចតិត្េុកោក់
បំ្ុតកនាថុងការបណ្ថុ ះបណ្្េ ក៏ដចូជាការលេើកេរឹក 
ចតិត្ នតិង  ជំរុញដេ់មនន្រីកនាថុង ការ លពបើពបាស់ពប្័ន្ធ។ 
“លយើង ពបលមើេលមើេថាលដើម្រីឱ្យ កម្ថុជាលយើងពគប់ពគង 
ហតិរញ្ញវត្ថុបានេ្អពបលសើរ នតិង ពគប់ពគង ការង្រស្ច់ -

លដើម្រី្តិនតិត្យលេើវឌ្ឍនភា្ នតិងបញ្ហា ពបឈមននការ
ោក់ឱ្យអនុវត្ពប្័ន្ធ FMIS កនាថុងរយៈល្េកនលែងមក 
លៅរតនាោររាជធានរី-លខត្ នតិងដសវាងរកធាតុចេូបដន្ម 
្រីមន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-លខត្ ដដេនរឹង 
ពតតូវចាប់ល ដ្ើមអនុវត្ពប្័ន្ធ FMIS ស្កេ្ងលៅឆ្នា ំ 
២០១៨ ខ្ងមុខលនះ លេខ្ធតិការោ្ឋ នពកថុមការង្រ 
ពគប់ពគងគលពមាង FMIS បានលរៀបចំសតិកាខា ស្ោ
សដ រី្រី “វឌ្ឍនភា្ននការអនុវត្ពប្័ន្ធ FMIS លៅត្ម 
រតនាោររាជធានរី-លខត្ នតិង ការដសវាងរកធាតុចេូកនាថុង 
ការបន្្ពងរីកការអនុវត្គលពមាង FMIS លៅត្មមន្រីរ 
លសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-លខត្” កាេ្រីន ង្ៃ
េរី ១២ ដខកក្កោ ឆ្នា ំ២០១៧ លៅសណ្្ឋ ោរភនាំល្ញ ។

សតិកាខា ស្ោលនះបានលរៀបចំល�ើងលពកាមអធតិបតរីភា្ 
ឯកឧត្មបណ្តិត ហ៊ន សាហុីប រដ្ឋលេខ្ធតិការ 

ពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ នតិងជាពបធានពកថុម 
ការង្រពគប់ពគងគលពមាងបលច្ចកវិេយា្័ត៌មានសពមាប់
ការ ពគប់ ពគង ហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈ (FMIS) ព្មទាងំ 
មានការចូេរមួ្រីថានា ក់ដរឹកនំាពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង 
ហតិរញ្ញវត្ថុពកថុមការង្រពគប់ពគង នតិង អនុវត្គលពមាង 
ននអគ្គលេខ្ធតិការោ្ឋ នពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ 
នតិងនន អគ្គនាយកោ្ឋ នរតនាោរជាតតិ នតិង តំណ្ង 
រតនាោរ រាជធានរី-លខត្ មន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ 
សរុប ពបមាណ ២០០រូប។

ឯកឧត្មបណ្តិត ហ៊ន សាហុីប បានដ ល្ែងលៅ កាន់  
អង្គ សតិកាខា ស្ោថា ការចេូរមួរបស់រតនាោររាជ 
ធានរី -លខត្ នតិង មន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-
លខត្ នា ល្េលនះ ្តិតជាមានស្រៈសំខ្ន់ ជា្តិលសស 
បន្ាប់ ្ រី អង្គសតិ កាខា  ស្ោបញ្ចប់ មន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិង 

ហតិរញ្ញវត្ថុ  នរឹងអាចពតេប់លៅវិញជាមយួនរឹងការលពតៀម 
ខលែលួន សពមាប់ការផ្លែ ស់ប្តូរ ការលរៀនសពូតនវូជំនាញ ្ ្មរី 
នតិង ការេេួេនវូតនួាេរីបដន្ម ្្មរី ទាងំលនះជាការ 
ផ្លែ ស់ប្តូរ នតិងតំនេបដន្មដដេពប្័ន្ធនរឹង្្េ់ជនូ
អនាក លពបើពបាស់។ 

បន្ាប់្រីសតិកាខា ស្ោបានបញ្ចប់លយើងសលង្កតល�ើញ 
ថារតនាោររាជធានរី-លខត្ នតិងមន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិង 
ហតិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-លខត្ បានេេួេ្័ត៌មានអំ្រី បច្ចថុប្ននា 
ភា្ននការអនុវត្គលពមាង FMIS ជំហាន េរី១ នតិងេរី២។ 
លេើស្រីលនះលៅលេៀត មន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ 
រាជធានរី-លខត្ បានបង្ហា ញ្រីការ លពតៀម  ខលែលួន កនាថុង ការ 
អនុវត្ គលពមាង នតិង លសនា ើសុំឱ្យ្្េ់ វគ្គ បណ្ថុ ះ បណ្្េ 
នតិងបំោក់ឧបករណ៍ឱ្យបានពគប់ពោន់  មុនល្េោក់
ពប្័ន្ធឱ្យលពបើពបាស់។ លេើស្រីលនះ ថានា ក់ ដរឹកនំារតនា ោរ 
ជាតតិបាន លេើកេរឹកចតិត្ នតិង បន្ ោំពេ  ដេ់ រតនាោរ  
រាជធានរី-លខត្ កនាថុងការបន្អនុវត្ ពប្័ន្ធឱ្យ បាន ខ្ជា ប់ 
ខជាលួន រតនាោររាជធានរី-លខត្ បង្ហា ញ្រីភា្ រកីរាយកនាថុង  
ការ លពបើពបាស់ ពប្័ន្ធ នតិង បញ្ជា ក់ឱ្យ ពកថុម ការង្រ បន្ 
ជយួោំពេ។ ពប្័ន្ធ FMIS នរឹងពតតូវ បន្ ោក់ ឱ្យ អនុវត្  
កនាថុងជំហានេរី២ លៅត្មពកសងួ-ស្្ប័ន ចំននួ១០ លៅ  
កនាថុងឆ្នា ំ២០១៧ លនះ លហើយបន្ ោក់ ឱ្យ អនុវត្លៅ ពគប់  
ពកសួង-ស្្ប័ន នតិង ពគប់មន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិង  ហតិរញ្ញ- 
វត្ថុ  រាជធានរី-លខត្ ពតរឹមឆ្នា ំ ២០២០៕

  
កត្្ត ធនធានមនុស្សជាកូនណសាដ៏សំខាន់ណធវ ើឱ្យគណបរោង FMIS ទទួលបានណជាគជ័យមនទាីរណសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ពុណបតៀមេ្លួនក្នពុងការណបបើបបាស់បបព័ន្ធ FMIS បន្ទា ប់ពីទទួលបានបទពិណសាធន៍ពីរតន្គាររាជធានី-ណេត្ត

ពបាក់ ឱ្យ បានេ្អលយើងពតតូវដត ចេូ រមួ ទាងំ អស់ោនា លដើម្រី  
បន្ការអនុវត្ការង្រហតិរញ្ញវត្ថុលនះឱ្យបានពបលសើរ” 
លនះ ជា  អវារីដដេលោក ដតង ដត ពបាប់ដេ់ មនន្រីលៅលពកាម  
ឱវាេ។

ពបតតិភតូំណ្ងធនាោរ្តិភ្លោក លោក បណ្តិត 
ស ូសុេប៊ុនណធឿន ដដេបានលៅបំល្ញេស្សនកតិច្ច
សតិកសាអំ្រីការវិវត្ននការលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS លៅ 
ត្ម បណ្្រតនាោរលខត្មួយចំនួន យេ់ល�ើញថាកត្្ 
ធនធានមនុស្សគជឺាកត្្សំខ្ន់ដដេជយួឱ្យពប្័ន្ធ
មានភា្លជាគជ័យ ។ លោកមានពបស្សន៍ថា 
“ការយេ់ដរឹង្រីរលបៀបលពបើពបាស់ពប្័ន្ធរបស់មនន្រី  
រតនាោរមានការដពប ពបលួេលពចើនបន្ាប់្រី បានលពបើពបាស់ 

អស់រយៈល្េជាងមួយ ឆ្នា ំមក។ កាេដំបងូលោយ 
ស្រពប្័ន្ធ ្្មរី លហើយចំលណះដរឹងរបស់ មនន្រី ក៏ មតិនទាន់ 
ពគប់ពោន់ដតល្េលនះចំលណះដរឹងរបស់អនាក លពបើ ពបាស់ 
មានការ លកើន ល�ើងលេើការលពបើពបាស់  ពប្័ន្ធ នតិងយេ់ 
ចបាស់្រីពបតតិបត្តិការ។ សពមាប់ល្េលនះ ខ្ថុំល�ើញ ថា 
មនន្រីរតនាោរ មានការស្េរ នតិង មាន ភា្សបបាយ 
រកីរាយ ព្មទាងំការលពបើពបាស់ពប្័ន្ធរបស់ ោត់ ក៏ 
ចាប់ល្្ើមរេនូ្ងដដរ”។ េន្រឹមនរឹងលនះ លោកក៏ បាន 
លកាតសរលសើរ្រីពប្័ន្ធ FMIS ដដេពតតូវបានអភតិវឌ្ឍន៍ 
ល�ើងពបកបលោយភា្ង្យពសលួេកនាថុងការលពបើពបាស់ ៕

ឯកឧត្មបណ្តិត អា តផាងថង សីុផានដន អនុរដ្ឋ-
មនន្រីននពកសួងហតិរញ្ញវត្ថុពបជាធតិបលតយ្យពបជាមានតិត 
ឡាវ បានលកាតសរលសើរដេ់ការដកេពមង់ការពគង់ ពគង
ហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈរបស់កម្ថុជា ជា្តិលសស ពប្័ន្ធ
បលច្ចកវិេយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុ
ស្ធារណៈ (FMIS) ដដេជយួជំរុញឱ្យការដកេពមង់ 
មានភា្ រកីចំលរនី នតិង មានសមតិេ្្ធ េគរួឱ្យកត់ 
សមា្គ េ់។

ឯកឧត្មបណ្តិត អាតផាងថង សុីផានដន បាន 

សំដដងការលកាតសរលសើរលនះ កនាថុងអំ�ថុងល្េដដេ
ឯកឧត្មបានដរឹកនំាគណៈពបតតិភពូកសងួហតិរញ្ញវត្ថុ
ឡាវ ចំននួ២២របូ មកលធវាើេស្សនកតិច្ចសតិកសា លៅពកសងួ 
លសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ លដើម្រីសតិកសាដសវាងយេ់្រីការ
អនុវត្ការដកេពមង់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈ
របស់កម្ថុជា ត្ិលសសលផ្្តសំខ្ន់លេើ ពប្័ន្ធ FMIS 
កាេ្រីន ង្ៃេរី២៣ ដេ់ន ង្ៃេរី២៥ ដខ សរីហា ឆ្នា ំ២០១៧ 
បន្ាប់្រីដំលណើរេស្សនកតិច្ចសតិកសាជំហានដំបងូរបស់
គណៈពបតតិភូឡាវដដេដរឹកនំាលោយ ឧបនាយករដ្ឋមនន្រី 
រដ្ឋមនន្រីពកសួងហតិរញ្ញវត្ថុកាេ្រីន ង្ៃ េរី២៦ ដេ់ន ង្ៃេរី២៩ 
ដខកក្កោ ឆ្នា ំ២០១៧ កនលែងមក។

ឯកឧត្មបណ្តិត អាតផាងថង សីុផានដន ក៏បាន 
មានពបស្សន៍ថា ពកថុមគណៈពបតតិភឡូាវ្តិតជាបាន 
េេួេនវូចំលណះដរឹង នតិង បេ្តិលស្ធន៍េ្អៗជាលពចើន
ត្មការរំ្ រឹងេុក្រីកម្ថុជា លបើលទាះជាដំលណើរេស្សន-
កតិច្ចសតិកសាលនះមានរយៈល្េខលែរីក៏លោយ។ េន្រឹមនរឹង 
លនះ ឯកឧត្ម ក៏បានលកាតសរលសើរ នតិងដ ល្ែងអំណរ

គុណយ៉ា ងខ្លែ ំងចំលោះលេខ្ធតិការោ្ឋ ន FMWG ដដេ 
បានដចករំដេកនវូបេ្តិលស្ធន៍យ៉ា ងេម្អតិតជុំ វិញ 
ការអនុវត្គលពមាង FMIS នតិង មានពបស្សន៏លពោង  
អលញជា ើញលេខ្ធតិការោ្ឋ ន FMWG លធវាើេស្សនកតិច្ច នតិង 
្្េ់ពបរឹកសាលៅពបលេសឡាវលដើម្រី ្្េ់ជាធាតុចេូ 
បដន្ម លេើការលរៀបចំកស្ងពប្័ន្ធ FMIS របស់ 
ពកសួងហតិរញ្ញវត្ថុឡាវ ។ 

ពសបល្េជាមយួោនា លនះដដរ ឯកឧត្មបណ្តិត 

ហ៊ន សាហុីប រដ្ឋលេខ្ធតិការពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង 
ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង ជាពបធានពកថុមការង្រពគប់ពគង 
គលពមាង FMIS តំណ្ងដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧត្ម 
បណ្តិតសភាចារ្យលេសរដ្ឋមនន្រី រដ្ឋមនន្រីពកសងួលសដ្ឋ -
កតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ បានសដម្ងការេេេួស្វា គមន៍ 
យ៉ា ងកក់ល្្ដេ់គណៈពបតតិភពូបជាធតិបលតយ្យពបជា-
មានតិតឡាវ នតិង បានបញ្ជា ក់ឱ្យដរឹងថាពប្័ន្ធ FMIS 
ពតតូវបានចាត់េុកថាជាឆ្អរឹងខនាង នតិង ជាឧបករណ៍្ុំអាច 

ខវាះបានកនាថុងការអនុវត្កម្មវិធរីដកេពមង់ការពគប់ពគង
ហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈពគប់ដំណ្ក់កាេលៅកម្ថុជា។ 

ឯកឧត្មបណ្តិត ហ៊ន សាហុីប បានបញ្ជា ក់បដន្ម 
ថា ភា្លជាគជ័យននការអនុវត្គលពមាង FMIS លនះ 
គលឺោយស្រដតមានការចេូរមួ្រីនដគ ូអភតិវឌ្ឍន៍ទាងំ
អស់លេើវិស័យហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈលៅកម្ថុជា ជា 
្តិលសសសហគមន៍អឺរ៉ុប នតិង ធនាោរ្តិភ្លោក 
លហើយកតិច្ចខតិតខំពបរឹងដពបងទាងំអស់លនះ បានលធវាើឱ្យ 
ពប្័ន្ធ FMIS ពតតូវបានេេេួស្្គ េ់្រីមជ្ឈោ្ឋ នអនាក
លពបើពបាស់ នតិង លៅពគប់ពកសងួ-ស្្ប័ន លៅកម្ថុជា 
ទាងំថានា ក់ជាតតិ នតិង ថានា ក់លពកាមជាតតិ ។

កនាថុងឱកាសលនាះដដរ លោក George Edgar 
អគ្គរដ្ឋេូតសហភា្អឺរ៉ុបពបចំាព្ះរាជាណ្ចពកកម្ថុជា 
បានសរលសើរដេ់ពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ 
ក៏ដចូជារាជរោ្ឋ ភតិបាេថាកម្ថុជា្តិតជា េេេួបាន
ភា្លជាគជ័យយ៉ា ង្តិតពបាកដលេើពប្័ន្ធ FMIS លហើយ  
ភា្លជាគជ័យលនះ គជឺាសមតិេ្្ធ េដ៏ចំាបាច់ នតិង 

្្េ់នវូអត្ពបលយជន៍ដ៏ធំលធងចំលោះការពគបព់គង
ហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈលៅកម្ថុជាពបកបលោយ តមាលែ ភា្ 
គណលនយ្យភា្ នតិង ពបសតិេ្ធភា្ ។ 
លោក George Edgar បានមានពបស្សន៍ បដន្ម 
ថា សហភា្អុរឺ៉ុបសនយាបន្ោំពេជានតិច្ចទាងំជំនយួ
ហតិរញ្ញវត្ថុ នតិង ជំនយួបលច្ចកលេសសពមាប់ការអនុវត្ 
គលពមាង FMIS ជំហានេរី២ ឱ្យេេួេបានលជាគជ័យ 
ត្មការលពោងេុក ៕

ថានា ក់ដរឹកនំារតនាោររាជធានរី-លខត្្តរបូជុំោនា ជាមយួថានា ក់ដរឹកនំាពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ កាេ្រីន ង្ៃេរី១២ ដខសរីហា ឆ្នា ំ២០១៧

ពកថុមគណៈពបតតិភឡូាវចុះមកេស្សនៈកតិច្ចកនាថុងនាយកោ្ឋ ន្័ត៌មានវិេយា

www.facebook.com/fmis.
FMIS Cambodia

លដើម្រីត្មោន្័ត៌មានអំ្រីគលពមាង    
FMISសមូចូេលៅកាន់េំ្័រលហវាសប៊ាុក  

របស់

គ�ៈបបតិភឡូាវបង្ហា ញការចាប់អារម្ម�៍យ៉ា ងខ្ាងំចំណោះការផ្ាស់ប្តតូរដ៏រហ័សណលើការកកទបមង់ការបគប់បគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារ�ៈរបស់កម្ពុជា

សកម្មភា្របស់មនន្រីរតនាោលខត្កំ្ុងអន ុវត្ពប្័ន្ធFMIS

លោក លអៀច លសោ្ឋ  លធវាើបេបង្ហា ញអំ្រីបេ្តិលស្ធន៍កនាថុងការអនុវត្
ពប្័ន្ធ FMIS លៅកាន់គណៈពបតតិភឡូាវ

កតិច្ចពបជុំរវាងលេខ្ធតិការោ្ឋ នពកថុមការង្រពគប់ពគងគលពមាង FMIS ជាមយួពកថុមគណៈពបតតិភឡូាវកនាថុងការដចករំដេកចំលណះដរឹង នតិងបេ្តិលស្ធន៍អំ្រី
ការអនុវត្ពប្័ន្ធ FMIS



គម្រោង្្រព័ន្ធ្រម ច្េកវិទ្យាព័ត៌រោនស្រោ្រ់ការ្គ្រ់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្ពរឹតិ្្រ្តព័ត៌រោនមេខ០១២ ៥៤

មុខង្រគណនរីពតតូវសង លពបើពបាស់សពមាប់កត់ ពត្  
ពបតតិបត្តិការចំណ្យទាងំថានា ក់ជាតតិ នតិងថានា ក់ លពកាម 
ជាតតិ ដចូជាការចុះអាណត្តិេទូាត់ពតង់ ចុះបុលរពបទាន 
ចុះរជជាលេយ្យបុលរពបទាន នតិងអាណត្តិេទូាត់កតិច្ច េេ្ធ -
កម្ម។ មយា៉ាងវិញលេៀត មុខង្រលនះអាចលពបើពបាស់ 
សពមាប់កត់ពត្ពបតតិបត្តិការឧបតម្្ភធន្រីថានា ក់ ជាតតិ 
លៅថានា ក់ លពកាមជាតតិ (�ុំ-សង្្ក ត់) អាណត្តិ ចំណូេ 
ព្ម ចំណ្យព្ម (អាណត្តិពបាក់រង្វា ន់) នតិង អាណត្តិ     
េូទាត់ជនូអនាក ្្គត់ ្្គង់ជាលដើម។ ជាមយួោនា លនះ្ង 
ដដរមុខង្រ  គណនរីពតតូវសងអាចលធវាើការពតលួត្តិនតិត្យ 
្វិកា លោយ សវា ័យពបវត្តិលៅកនាថុងពប្័ន្ធលដើម្រីធានា
ថាសំលណើសុំ េទូាត់មាន្វិកាពគប់ពោន់សពមាប់លធវាើ 
ការេទូាត់លោយមតិន លេើស្តិោន្វិកា។

ទិដ្ឋភាពទណូៅននមុេង្រគ�នីបតតូវសង

-បង្ហា ញអំ្រីការលពបើពបាស់កុំ្្យតូេ័រត្មបេោ្ឋ នសុវត្តិភា្
-បង្ហា ញអំ្រីរលបៀបប្តូរលេខសមាងៃ ត់
-បង្ហា ញគនលែរឹះខលែះៗលដើម្រី្តិនតិត្យលមើេកុំ្្យតូេ័រលៅល្េ
មានបញ្ហា  Error លដើម្រីង្យពសលួេជនូ ដំណរឹងដេ់ 
ពកថុមការង្រជំនាញ កនាថុងការលោះ ពស្យ បានឆ្ប់ 
រហ័ស នតិងទាន់ល្េលវោ
-បង្ហា ញ្រីរលបៀបកំណត់េំហំមូេប្ទានបពតលៅលេើ
មា៉ា សុរីនលបាះ្ុម្ (Printer) នតិងលេើកុំ្្យតូេ័រ
-ដំល�ើងមា៉ា សុរីនលបាះ្ុម្ (Printer) ្្មរីជនូអនាក លពបើ ពបា ស់ 
ជាមយួពប្័ន្ធ FMIS
-ដ្ទា ំនតិងសមា្អ តមា៉ា សុរីនកុំ្្យតូេ័រ នតិងេរូោក់ ឧបករណ ៍
តភាជា ប់បណ្ដ ញ៕ 

បកពុមការង្រណហដ្្ឋ រចន្សម្័ន្ធចុះបតលួតពិនិត្យ កថទាឧំបករ�៍ និងណដ្ះបសាយបញ្ហា បណច្ចកណទស 
ន្ន្ ជនូរតន្គាររាជធានី-ណេត្ត

កនលែងមក មានអនាកលពបើពបាស់ ពប្័ន្ធ FMISជា
្តិលសសមនន្រីលពបើពបាស់ពប្័ន្ធេេួេបន្ថុក មុខង្រ
គណនរីពតតូវសងបានលធវាើការលពជើសលរសីពបលភេសកខារីប័ពត 
(Voucher Style) សពមាប់បលង្កើតបុលរពបទានកនាថុង
ពប្័ន្ធ FMIS មតិនបានពតរឹមពតតូវ លបើលទាះបរីជារាេ់ការ 
កត់ពត្ពបតតិបត្តិការកនាថុងពប្័ន្ធ FMIS ឆលែងកាត់ការ
្តិនតិត្យនតិងអនុម័តដដេមតិនអាច រេំងបានក៏លោយ។ 
លោយលមើេល�ើញ្រីបញ្ហា លនះ លកើតល�ើងជាលរឿយៗ 
លេខ្ធតិការោ្ឋ ន ពកថុមការង្រពគប់ពគងគលពមាង FMIS 
បានដសវាងរកដំលណ្ះពស្យលោយ បាន បលង្កើតនវូ 

បបព័ន្ធ FMIS បានបណងកើត “សារបញ្ជា ក់” ពីភាពបតរឹមបតតូវណដើម្ីណជៀសវាងបណងកើតសក្ីប័បតេុស

វិស័យស្ធារណៈកំ្ុងមានការផ្លែ ស់ប្តូរជាសកេ។ 
េតិដ្ឋភា្ននវិស័យស្ធារណៈនរឹងបន្ការផ្លែ ស់ ប្តូរ
លោយការពចបាច់បញ្ចតូេននបំោស់ប្តូរពបជាស្នស្, 
តពមតូវការលហោ្ឋ រចនាសម្័នដដេពបលសើរ ល�ើងរមួ 
ជាមយួនតិងកងវាេ់លេើនតិរន្ភា្ នតិង ការលពបើពបាស់។ 
បញ្ហា ពបឈមទាងំលនះក៏បណ្្េមក្រីការរកីចំលរនី 
ដ ន្ាកបលច្ចកវិេយាលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ភា្ មតិនពបាកដពបជា 
ដ ន្ាកនលយបាយ ។ កត្្ទាងំអស់លនះនរឹងមាន្េ
ប៉ាះោេ់ធងៃន់ធងៃរសពមាប់វិស័យស្ធារណៈ នតិង វិជាជា
ជរីវៈដ ន្ាកហតិរញ្ញវត្ថុលៅកនាថុង សង្គម ដដេដពបពបលួេបរិបេ 
នតិង ស្្នភា្លសដ្ឋកតិច្ច។

កត្្ជំរុញឱ្យមានការផ្លែ ស់ប្តូរ
មានកត្្ជាលពចើនដដេមានឥេ្ធតិ្េជំរុញការ

ផ្លែ ស់ប្តូរ ដដេកត្្ទាងំលនះមានដចូជាការលកើនល�ើង
កំលណើនមនុស្សចាស់ ដដេតពមតូវឱ្យមានលហោ្ឋ -
រចនាសម្័ន្ធដដេេ្អជាងមុន នតិង ការលេើកកំ្ស់ 
លសវាស្ធារណៈឱ្យបានេ្អពបលសើរ។ កត្្ ជំរុញការ 

លដើម្រីសពមលួេដេ់អនាកលពបើពបាស់ពប្័ន្ធលៅត្ម 
រតនាោររាជធានរី-លខត្ មតិនចំាបាច់បលង្កើតសកខារីបពត
បង់ពបាក់ចូេ្វិការដ្ឋលោយបដងវារ ឬជាស្ច់ពបាក់ 
លោយនដ លោយអាចទាញយករបាយការណ៍ចំណូេ 
លោយសវា ័យពបវត្តិ្រីពប្័ន្ធ្ន្ធោរ ពប្័ន្ធ FMIS កំ្ុង 
លរៀបចំលធវាើសនា្ធ នកម្មជាមយួពប្័ន្ធចំណូេ្ន្ធរបស់
អគ្គនាយកោ្ឋ ន្ន្ធោរ។ កាេ្រីន ង្ៃេរី ២៨ ដខកក្កោ 
ឆ្នា ំ ២០១៧ ពកថុមការង្រលេខ្ធតិការោ្ឋ នពគប់ពគង 
គលពមាង FMIS រមួជាមយួពកថុមការង្ររបស់អគ្គ 
នាយកោ្ឋ ន្ន្ធោរ នតិងតំណ្ងពកថុមការង្រអនុវត្ 
គលពមាងលៅរតនាោរជាតតិ បានពបជុំ្តិភាកសា េម្អតិត
កនាថុងការលធវាើសនា្ធ នកម្មឱ្យឆ្ប់សលពមចបានត្ម ការ 

លពោងេុក។ ពកថុមការង្រោក់្័ន្ធបានព្មលព្ៀង ោនា  
លេើ៤ចំនុចធំៗដចូជា៖
១. លេខ្ធតិការោ្ឋ នពកថុមការង្រពគប់ពគងគលពមាង 
FMIS នរឹងលរៀបចំជាបញជា រីរាយនាមមនន្រីដដេចូេរមួ  
សតិកសាការលធវាើសនា្ធ នកម្ម ក៏ដចូជាកំណត់ល្េលវោ   
ននការលធវាើសនា្ធ នកម្ម នតិងលសនា ើសុំឱ្យអគ្គនាយកោ្ឋ ន 
្ន្ធោរ ្្េ់បញ្ច រីរាយនាមមនន្រីរបស់ខលែលួន លដើម្រី្្េ់
ភា្ង្យពសលួេកនាថុងការេំនាក់េំនងលអាយ ចំលោេលៅ 
មពនរី្ដដេេេួេបន្ថុកលធវាើ សនា្ធ នកម្មេតិននាន័យ។
២. លេខ្ធតិការោ្ឋ នពកថុមការង្រពគប់ពគងគលពមាង 
FMIS នរឹងលរៀបចំកតិច្ចសនយាព្មលព្ៀងកនាថុងការរកសា
ការសមាងៃ ត់កនាថុងការលពបើពបាស់េតិននាន័យរវាងពប្័ន្ធ 

 មនន្តីរតន្គាររាជធានី-ណេត្ត និង មនទាីរណសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ពុ បបរោ� ១៥០ របូបានទទួល 
វគ្គប�្តពុ ះបណ្្ត លពីមូលដ្្ឋ នបគរឹះព័ត៌រោនវិទយា

ពកថុមការង្រនាយកោ្ឋ នបលច្ចកវិេយា្័ត៌មាននន 
ពកសួងលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ បានលបើកវគ្គបណ្ថុ ះ - 
បណ្្េ ្ រីមូេោ្ឋ នពគរឹះ្័ត៌មានវិេយាដេ់មនន្រីមន្រីរ
លសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-លខត្ លដើម្រីជយួ 
សពមលួេ ដេ់ការអនុវត្ការង្រពបចំាន ង្ៃ នតិង្ពងរឹង 
សមតភ្ា្   កនាថុង ការលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS ឱ្យបាន 
រេនូនា ល្េ អនាគត។ 

វគ្គបណ្ថុ ះបណ្្េលនះ ចាប់ល្្ើម្រីន ង្ៃេរី០៧ ដេ់  
ន ង្ៃេរី១៨ ដខសរីហា ឆ្នា ំ២០១៧ ដដេមានវគ្គមូេោ្ឋ ន 
ពគរឹះកុំ្្យតូេ័រ ពប្័ន្ធសុវត្តិភា្កុំ្្យតូេ័រ ការលពបើពបាស់ 
អុរីនធដឺណត-អុរីដម៉ាេ កម្មវិធរី Microsoft Word នតិង 
Excel លៅស្កេវិេយាេ័យលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ។  

ពសបល្េជាមយួោនា លនះដដរ ពកថុមការង្រនាយក -
ោ្ឋ នក៏បានលបើកវគ្គបណ្ថុ ះបណ្្េដដដេលនះ នតិង

ផ្លែ ស់ប្តូរមយួលេៀតគកឺារ្សារភាជា ប់េេ្ធភា្ននលសវា
ស្ធារណៈ ជាមយួនតិងកាោនុវត្ភា្ ដដេ បលង្កើត 
លោយេំលនើបកម្មបលច្ចកវិេយាលដើម្រីដពបកាលែ យលសវា
ស្ធារណៈឱ្យលៅជាការលផ្្តសំខ្ន់លៅលេើ្េរដ្ឋ។ 
កត្្ល្្សងៗបកូបញ្ចតូេោនា លនះបាន ជំរុញឱ្យវិស័យ
ស្ធារណៈមានការដពបពបលួេ។

ការដដេជំរុញឱ្យមានការផ្លែ ស់ប្តូរមាន៨ដ ន្ាកគ ឺ
លសដ្ឋកតិច្ច,នលយបាយ នតិង ចបាប់,សង្គម នតិង ពបជា
ស្នស្,ោណតិជជាកម្មរបស់រោ្ឋ ភតិបាេ,វិេយាស្នស្ នតិង 
បលច្ចកវិេយា,បរិស្្ន ថាម្េ នតិង ធនធាន, ការ 
អនុវត្គណលនយ្យ នតិង វិជាជា ជរីវៈគណលនយ្យ ដដេ 
រមួមានចំនួន៥០ កត្្។

1.លសដ្ឋកតិច្ច
កំលណើនលសដ្ឋកតិច្ចគជឺាដ ន្ាកដដេពតតូវបានលគចាត់

េុកថាជាដ ន្ាកកំ្េូដដេលធវាើឱ្យវិស័យស្ធារណៈ
មានការផ្លែ ស់ប្តូរ។ ស្តិរភា្ននលហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធ
លសដ្ឋកតិច្ច នតិងមេូោ្ឋ នពបាក់ចំណូេជាតតិជាសកេ

ក៏ពតតូវបានកំណត់ថាជាកត្្ជំរុញននការផ្លែ ស់ប្តូរ្ង
ដដរ។ លនះមតិនដមនលរឿងដដេគរួឱ្យភ្ាក់ល ្្អើេលនាះ 
លេ លពោះវាមានស្រៈសំខ្ន់សពមាប់រោ្ឋ ភតិបាេ កនាថុង 
ការរកសាបាននវូកំលណើនលសដ្ឋកតិច្ច លហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធ
លសដ្ឋកតិច្ចនតិងមូេោ្ឋ នចំណូេជាតតិលដើម្រីឱ្យ រោ្ឋ ភតិបាេ
អាចមានគលពមាង្វិកានតិងពគប់ពគង លសវា ស្ធារណៈ 
ពបកបលោយពបសតិេ្ធភា្៕ (លៅមានបន្)

ការណធវើសន្្ធ នកម្មរវាងបបព័ន្ធ FMIS ជាមួយបបព័ន្ធបគប់បគង ចំ�ូលរបស់អគ្គន្យកដ្្ឋ នពន្ធដ្រឈានដល់ការបពមណបពៀងគា្ន ណលើ៤ចំ�ុច

“ស្របញ្ជា ក់” ដដេមតិនអនុញ្្ញ តតិឱ្យអនាក លពបើពបាស់
អាចរកសាេុកអាណត្តិបានលៅកនាថុងពប្័ន្ធ ល្េដដេ
អនាកលពបើពបាស់បលង្កើតសកខារីបពតពបលភេ Regular 
Voucher មតិន លពជើសលរសីយកពបលភេ   គណ នរី រជជា- 
លេយ្យបុលរពបទាន ឬបុលរពបទាន៕ 

កំ�ថុងពតរីមាសេរី២ នតិង  េរី៣កនាថុងឆ្នា ំ ២០១៧ លនះ 
ពកថុម ការ ង្រ លហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធននលេខ្ធតិការោ្ឋ ន
ពកថុមការង្រពគប់ពគងគលពមាងបលច្ចកវិេយា្័ត៌មាន
សពមាប់ការ ពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណ: (FMIS) 
នន ពកសងួ លសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ បានចុះជយួដ្ ទា ំ 
ឧបករណ ៍លោះពស្យបញ្ហា  នតិង បង្ហា ញ្រីរលបៀប
លពបើពបាស់កុំ្្យតូេ័រត្មបេោ្ឋ នសុវត្តិភា្ដេ់ មនន្រី 
លៅត្មរតនាោរ រាជ ធានរី-លខត្ទាងំ ២៥ កនាថុង បំណង 
ពេពេង់ នតិង ្ ពងរឹងការលពបើពបាស់ ពប្័ន្ធ (FMIS)។  
   លៅកនាថុងការចុះជយួដ្ទាងំលនះដដរ ពកថុមការង្របាន  
លផ្្តសំខ្ន់លេើកតិច្ចការង្រ េម្អតិតដចូជា៖ 
-ដំល�ើងពប្័ន្ធអគ្គរីសនរីសពមាប់កុំ្្យតូរេ័រ ្្មរីចំននួ២លពគឿង
-ដំល�ើងដខ្សបណ្្ញសពមាប់អនាកលពបើពបាស់ ្ ្មរី

មានបដន្មកពមតិតខ្ស់លេើមុខវិជាជា  Microsoft Word 
នតិង  Excel ដេ់មនន្រីរតនាោររាជធានរី-លខត្ ចាប់្រី 
ន ង្ៃេរី២១ ដខសរីហា ដេ់ ន ង្ៃេរី០១ ដខកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០១៧ 
លៅសកេវិេយាេ័យលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវត្ថុ។ 

បន្ាប់្រីេេួេបានវគ្គបណ្ថុ ះបណ្្េ អនាកដដេ
បានចេូរមួមក្រីរតនាោររាជធានរី-លខត្ នតិងមន្រីរ 
លសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-លខត្ បានសដម្ង 
ការដ ល្ែងអំណរគុណដេ់ពកថុមការង្រដដេលបើកវគ្គ 
បណ្ថុ ះបណ្្េ នតិងបានសរលសើរដេ់ការបលពងៀន
ដដេមានេកខាណៈសមពសបដេ់ការអនុវត្ការង្រ
ពប ចំា ន ង្ៃ នតិង  េេេួបានបច្ចថុប្ននាភា្្រីបលច្ចកវិេយា
្័ត៌មានវិេយា។ 

FMIS នតិងពប្័ន្ធ្ន្ធោរ។
៣. ពកថុមការង្រអគ្គនាយកោ្ឋ ន្ន្ធោរ នរឹងលរៀបចំ
េតិខតិតលសនា ើសុំទាញយកេតិននាន័យចំណូេ្ន្ធកាត់េុក
ដដេកាត់េុកលោយអគ្គនាយកោ្ឋ នរតនាោរជាតតិ ឬ 
រតនាោររាជធានរី-លខត្ ដដេលយងត្មល ្្ម ះពកថុមហ៊ាុន 
នតិងពបលភេ្ន្ធកាត់េុក លដើម្រីឱ្យពកថុមការង្រោក់្័ន្ធ
សតិកសាអំ្រីតពមតូវការ នតិងលរៀបចំ េតិននាន័យ ដដេពតរឹមពតតូវ។
៤. ការ្្េ់េតិននាន័យ្រីពប្័ន្ធ្ន្ធោរមកពប្័ន្ធ FMIS 
នរឹង្តិភាកសាជាេកខាណៈបលច្ចកលេសដេ់ពកថុម ការង្រ 
ដដេបានចាត់ លោយលយងត្មេតិខតិតដដេ អនុម័ត 
្រីថានា ក់ដរឹកនំា៕

ពកាប៖កំលណើន្េតិត្េកនាថុងពសថុកសរុបត្មវិស័យ្រីឆ្នា ំ២០០៥
           ដេ់ឆ្នា ំ២០១៦ នតិងបា៉ា ន់ស្្ម នឆ្នា ំ២០១៧

សកម្មភា្ពកថុមការង្រននអគ្គនាយកោ្ឋ ន្ន្ធោរ រតនាោរជាតតិ នតិងពកថុមការង្រពគប់ពគង FMIS ពបជុំ្រីេេ្ធភា្កនាថុងការលធវាើសនា្ធ នកម្ម 
កាេ្រីន ង្ៃេរី២៨ ដខកក្កោ ឆ្នា ំ២០១៧

ពកថុមការង្រពគប់ពគងគលពមាង FMIS កំ្ុង្ន្យេ់្រីេេ្ធភា្កនាថុងការលធវាើ
សនា្ធ នកម្មរវាងពប្័ន្ធ FMIS នតិងពប្័ន្ធចំណូេរបស់អគ្គ.្ន្ធោរ

លក្�ៈពិណសសរបស់មុេង្រគ�នីបតតូវសង

ការពតលួត្តិនតិត្យ្វិកាលោយសវា ័យពបវត្តិកនាថុងពប្័ន្ធ
លដើម្រី ធានាបាននវូការលសនា ើសុំេទូាត់មតិនលេើស្តិោន 
្វិកា គណនា្ន្ធកាត់េុកលោយសវា ័យពបវត្តិលៅត្ម
ពបលភេ សហពោសជាប់្ន្ធ (តចូ មធ្យម ធំ) អាច លធវាើ 
ការ េទូាត់អាណត្តិលពចើនលោយការលចញមូេប្ទាន
បពត  រមួដតមួយសពមាប់អាណត្តិដដេមានល ្្ម ះអនាក

្្គត់ ្្គង់នតិងធនាោរអនាក ្្គត់ ្្គង់ដចូោនា  នតិង ការ េទូាត់ 
ជនូ អនាក ្្គត់ ្្គង់មូេប្ទានបពតោច់លោយដ�ក។

មុខង្រលនះបាននរឹង កំ្ុង  ្ ពងរីកវិស្េភា្របស់
ខលែលួនលោយលធវាើការេទូាត់ត្ម រយៈ  ការេទូាត់ រហ័ស 
(Express Payment) នតិង  ការេទូាត់ត្មរយៈពប្័ន្ធ 
សវា ័យេំលនើបកម្ម Electronic Fund Transfer (EFT) 
លៅពប្័ន្ធ ធនាោរជាតតិនន កម្ថុជា (NBC) លោយ្ុំចំា 
បាច់លចញ មេូប្ទានបពតល�ើយ៕

អនាកបញ្ចតូេពបតតិបត្តិការ៖មានតនួាេរីបញ្ចតូេ 

ពបតតិបត្តិការ ល្្ៀងផ្្ត់្័ត៌មាន របស់សកខារីបពត  

គណនា ្ ន្ធ កាត់េុក ្តិនតិត្យ្វិកា កនាថុងពប្័ន្ធរចួ 

បញជាតូន លៅអនាកអនុម័ត លដើម្រីពតលួត ្ តិនតិត្យ    

របាយការណ៍ នតិង ដកកំហុ ស (លបើមាន)។

អនាកអនុម័ត៖មានតនួាេរីអនុម័តពគប់ពបតតិបត្តិការ

ដដេបានបញ្ចតូេ ត្មរយៈ ពប្័ន្ធ។ ការអនុម័ត 

សពមាប់ ការ េទូាត់ កនាថុង មុខង្រគណនរីពតតូវ សង គ ឺ

ពតតូវ្តិនតិត្យ រចួ អនុម័ត ឬ បដតិលសធពបតតិបត្តិការ 

(ពបសតិន លបើមាន កំហុស)។ អនាកអនុម័តក៏អាចពតលួត 

្តិនតិត្យរបាយការណ៍ចំណ្យ បាន្ងដដរ។

ដកពសង់លចញ្រីការលធវាើអលង្កតរបស់វិេយាស្្ន ACCA កនាថុងលវេតិកា 

ACCA’s Global ឆ្នា ំ២០១៧ លបាះ្សាយលៅដខធនាតូ ឆ្នា ំ២០១៦

កត្្ត ជំរុញឱ្យរោនការផ្ាស់ប្តតូរក្នពុងវិស័យសាធារ�ៈ



សពមាប់្័ត៌មានបដន្ម នតិងសំណូម្រល្្សងៗ
សូមចូេលៅកាន់លគហេំ្័រ ឬេំ្័របណ្ដ ញសង្គម 

របស់គលពមាង FMIS៖

ឬទាក់េងលោយផ្្េ់លៅកាន់

ថាមពលអនុសសាវរីយ៍

សមូអប អរសាទរចំណោះអ្នកឈ្ន ះរង្វ ន់អនុសសាវរីយ៍
សូមអបអរស្េរចំលោះអនាកដដេបានលឆលែើយសំណួរពតរឹមពតតូវលៅកនាថុងព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ ០១១

ណោក ទុំ សុេជា អនុបបធានការិយល័យថវិកានន មនទាីរណសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ពុ ណេត្តម�្ឌ លគិរី

សំណួរ នតិងចលមលែើយសពមាប់ព្រឹត្តិបពតលេខ០១១ ដដេលចញ្សាយកាេ្រីដខលមស្ ឆ្នា ំ២០១៧ គ៖ឺ

សមូអរគុ�

សបរោប់ព័ត៌រោនណ្្សងៗ

ណតើអ្នកដរឹងណទ?

បលង្កើនថាម្េដ ន្ាកចំលណះដរឹងអំ្រី
ពប្័ន្ធ FMIS នតិងមានឱកាសេេួេ 

បានធនាោរថាម្េ (PowerBank) 
អនុសសាវរយី៍ ្រីពកថុមការង្រពគប់ពគង 
គលពមាង លោយពោន់ដតចូេរមួលឆលែើយ

សំណួរង្យៗឱ្យបានពតរឹ  មពតតូវ៖

របស់លោកអនាកមក អុរីដមេ៖  chhoeun_somalay@mef.gov.kh

ឱ្យបានមុនន ង្ៃេរី  ១៥ ដខវិច្តិកា ឆ្នា ំ២០១៧

ពកថុមការង្រលេើកេរឹកចតិត្មនន្រីមក្រីពគប់ពកសងួ-ស្្ប័ន នតិងមន្រីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-លខត្ ឱ្យចូេរមួ  

កនាថុងការលឆលែើយសំណួរលនះពគប់ៗោនា ។ ល ្្ម ះអនាកដដេឈនាះរង្វា ន់នរឹងពតតូវពបកាសលៅលេើព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខលពកាយ។

សូមល្្ើចលមលែើយពតរឹមពតតូវ ននសំណួរទាងំ្រីរលៅខ្ងលឆវាងលោយភាជា ប់ជាមយួ ល ្្ម ះ 

តនួាេរី ស្្ប័ន នតិងលេខេរូស័្្េំនាក់េំនង

១. លតើមុខង្រ ្្មរីអវារីខលែះដដេនរឹងោក់ឱ្យ
លពបើពបាស់បដន្មលៅលេើមុខង្រដដេ

មានពស្ប់? លហើយពតតូវោក់ឱ្យ
លពបើពបាស់លៅឆ្នា ំណ្?

២.លរៀបរាប់្រីអត្ពបលយជន៍កនាថុងការលពបើ 
ពបាស់មុខង្រគណនរីពតតូវសង?

៦ គលពមាងបលច្ចកវិេយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈ

១

លតើការអនុវត្ការង្រត្មពប្័ន្ធ FMIS នរឹងនំាមកនវូការផ្លែ ស់ប្តូរអវារីខលែះ? 

ចេូលរៀបរាប់អំ្រីស្្ប័នដដេកំ្ុងលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS នតិងស្្ប័នដដេនរឹងចាប់ល្្ើមលពបើ
ពបាស់ពប្័ន្ធលនះលៅកនាថុងឆ្នា ំ ២០១៧។

ចលមលែើយ៖ ស្្ប័នដដេកំ្ុងលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS មាន៖
 ១.អគ្គនាយកោ្ឋ នរតនាោរជាតតិ ២.អគ្គនាយកោ្ឋ នសហពបតតិបត្តិការអន្រជាតតិ នតិង ពគប់ពគងបំណេុ 
៣.អគ្គនាយកោ្ឋ ន្វិកា ៤.អគ្គនាយកោ្ឋ ន រដ្ឋបាេហតិរញ្ញវត្ថុថានា ក់លពកាមជាតតិ ៥.អោ្គ ធតិការោ្ឋ ន 
៦.អគ្គនាយកោ្ឋ នសវនកម្មន្្កនាថុង ៧.អគ្គនាយក ោ្ឋ ន េេ្ធកម្មស្ធារណៈ ៨ នតិង រតនាោររាជធានរី-លខត្ 
េូទាងំព្ះរាជាណ្ចពកកម្ថុជា នតិង   ស្្ប័នដដេ នរឹងចាប់ល្្ើមលពបើពបាស់ពប្័ន្ធលនះលៅកនាថុងឆ្នា ំ២០១៧ 
មានដូចជា៖

ចលមលែើយ៖  ការអនុវត្ការង្រត្មពប្័ន្ធ FMIS នរឹងនំាមកនវូការផ្លែ ស់ប្តូរដចូជា៖
-ការត្មោនអនុវត្្វិកា បានកាន់ដតមានពបសតិេ្ធភា្ តមាលែ ភា្ គណលនយ្យភា្ រហ័សនតិងចបាស់ោស់  

    ជាងមុន ទាងំ្វិកាថានា ក់ ពកសួង ថានា ក់មន្រីរជំនាញរាជធានរី-លខត្ នតិង អង្គភា្ថានា ក់លពកាមជាតតិ ដដេេេេួ  
    បាននវូេតិននាន័យ របាយការណ៍ នតិង េតិននាន័យ្វិកាបានលោយខលែលួនឯង នតិង ទាន់ល្េលវោ។

- មានភា្ង្យពសលួេកនាថុងការពគប់ពគង នតិងអនុវត្្វិកាកម្មវិធរីលោយលពបើពបាស់ចំណ្ត់ថានា ក់កម្មវិធរីដដេ
  មានពស្ប់លៅកនាថុងពប្័ន្ធ FMIS
 -មានភា្ង្យពសលួេកនាថុងការត្មោនឥណទាន្វិកា សពមាប់្វិកា ថានា ក់ពកសងួ, ថានា ក់មន្រីរ រាជធានរី-
  លខត្, នតិងអង្គភា្ថានា ក់លពកាមជាតតិបានលោយខលែលួនឯង ចបាស់ោស់ជាក់ោក់ នតិងទាន់ល្េលវោ
- កាត់បន្យការលពបើពបាស់ធនធានកនាថុងការរត់ឯកស្រលៅត្មដំណ្ក់កាេនរីមយួៗ នតិងកាត់បន្យ ការ   
  លពបើពបាស់ធនធានមនុស្សលពចើន ព្មទាងំសមា្ភ រៈការិយេ័យ ដចូជាពកោស់រ៉ាម សមឺរី ល្្សងៗលេៀត
- ង្យពសលួេលរៀបចំលធវាើរបាយការណ៍ពបចំាដខ ពតរីមាស ឆមាស  ឆ្នា ំ លោយពប្័ន្ធចុះត្មោនេតិននាន័យជា
  សវា ័យពបវត្តិ នតិង មានេេ្ធភា្្តិនតិត្យល្្ៀងផ្្ត់ត្មោនឥណទានលនះលោយសវា ័យពបវត្តិ៕

លគហេំ្័រគលពមាង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កញ្្ញ  ណឈឿន សុរោ៉ា ល័យ
  មនន្រីេំនាក់េំនងស្ធារណៈ

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

១. ពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវត្ថុ
២. ពកសងួអប់រំ យុវជន នតិងករីឡា
៣. ពកសងួសុខ្ភតិបាេ
៤. ពកសងួកសតិកម្ម រុកាខា ពបមាញ់ នតិងលនស្េ
៥. ពកសងួ ការង្រ នតិងបណ្ថុ ះបណ្្េវិជាជា ជរីវៈ

៦. ពកសងួកតិច្ចការនារី
៧. ពកសងួនពបសណរីយ៍ នតិងេូរគមនាគមន៍
៨. ពកសងួមុខង្រស្ធារណៈ
៩. ពកសងួបរិស្្ន
១០. ពកសងួឧសសាហកម្ម នតិងសតិប្កម្ម៕

ទាញយកព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន
លេខ០១២ជា PDF

លរៀបចំលោយលេខ្ធតិការោ្ឋ នពកថុមការង្រពគប់ពគងគលពមាង      
បលច្ចកវិេយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវត្ថុស្ធារណៈ 
(FMIS) ល្ែតូវលេខ៩២ សង្្ក ត់វត្ភនាំ ខណ្ដនូល្ញ រាជធានរីភនាំល្ញ

(+៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០៦៣
អ្នកណបបើបបាស់បបព័ន្ធ FMIS ណៅត្ម 

បកសួង-ស្ាប័ន កំពុងទទួលការប�្តពុ ះបណ្្ត ល

ពីមលូដ្្ឋ នបគរះកុំព្យតូទ័រ ណដើម្ីណបតៀមេ្លួនសិកសា

ពី ការណបបើបបាស់បបព័ន្ធ

២


