
ថ្នា ក់ដឹកនំាកកសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុថតរបូអនុសសាវរយី៍
ជាមយួតំណាងដដគូអភិវឌ្ឍន៍
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ចំណែកសោកកសរី Ellen Goldstein នាយិកាស្្ន តំណាងធនាគារពិភពសោក  កបចំាតំបន់ (កម្ថុជា មរីយ៉ា ន់ម៉ា  និងឡាវ) 
បានបញ្ជា ក់ថ្ កម្ថុជាធ្លា ប់ជាកបសេសណដលពឹងណ អ្ែកសលើហិរញ្ញប្បទានខាងសករៅសកមប់ការអនុវត្តចំណាយរដ្ឋ ប៉ាុណន្តចាប់តំាង
ពរីការងារណកេកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈចាប់ស្្តើមអនុវត្ត និងពកងឹងជាបន្តបនាទា ប់មកកម្ថុជាមនលេ្ធភាពកបមលូ
ចំែូលកនាថុងកសថុកកាន់ណតកបសសើររហតូឈានសៅរក អតិសរកស្ច់កបាក់ កពមទាងំចាប់ស្្តើមមនកបព័ន្ធបសច្ចកវិេយាព័ត៌មន 
សកមប់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ធ្រែៈ (FMIS) ណថមសេៀត។

កពឹត្តិបកតព័ត៌មនសលខ០១៣
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   ដនកកសងួស្្ប័នទាងំ១០  .........................២
- គែៈកបតិភូចិនមកសិកសាណសវែងយល់ពរីកបព័ន្ធ 
    FMIS របស់កម្ថុជា ...............................២ 
- សបសកកម្មរបស់ IMF សៅកម្ថុជា.................២
- កពឹត្តិការែ៍សំខាន់ៗកបចំាកតរីមស..............៣
- កកសួង-ស្្ប័នអស់មនទាិលសង្័យសកកាយការ 
ពិភាកសា ..............................................៣
- មុខងារថ្មរីទាងំ៤សៅកនាថុងកបព័ន្ធ FMIS ..............៤
-សសងខាបមុខងារេិញ ................................៤
-សកម្មភាពស្្ងៗរបស់កកថុមការងារ ............៥
-កតា្ត ជំរុញការផ្លា ស់ប្ដូរកនាថុងវិស័យស្ធ្រែៈ....៥
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មាតិកា
    នាដថងៃេរី១៤-១៥ ណខកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០១៧ កកសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការែ៍ជាមយួដដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
ធនាគារពិភពសោកបានសរៀបចំសិកាខា ស្ោ អន្តរជាតិ  ស្តរីអំពរីសមសរៀន និងបេពិសស្ធន៍កនាថុងការអនុវត្តកម្មវិធរី
ណកេកមង់ហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈ  ណដលកនាថុងសនាុះគែៈធិបតរីបានមនកបស្សន៍សៅកាន់សិកាខា កាមជាតិ និង 
អន្តរជាតិដ៏មនអតន្័យថ្៖

ឯកឧត្តមបែ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សេសរដ្ឋមនន្តរី រដ្ឋ - 
មនន្តរីកកសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ “ខ្ថុ ំសមូយកឱកាសសនុះសដើម្បរី 
បញ្ជា ក់ថ្ សគាលសៅចុងសកកាយដនការណកេកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញ- 
វត្ថុស្ធ្រែៈ គកឺាររកសាបាននវូសន្ិភាព សន្ិសុខ និង សណ្ាប់ធ្នា ប់ 
ជំរុញការអភិវឌ្ឍសសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ថុជាសៅមុខ តាមរយៈការ - 
ជំរុញ សលើកកម្ស់កំសែើនសសដ្ឋកិច្ច បសងកើតការងារ ការធ្នាសមធម៌  
និងការសលើកសទាទួយ កបសិេ្ធភាព ណដលជាអាេិភាពដនយុេ្ធស្នស្តចតុសកាែរបស់ សសម្តចអគ្គមហា សសនាបតរី 
សតសជា ហ៊ុ ន សែន នាយករដ្ឋមនន្តរី ដនកពុះរាជាណាចកកកម្ថុជា។ កនាថុងន័យ សនុះ មនណតកបព័ន្ធកគប់កគង 
ហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈ ណដលសមកសបតាមឧត្តមនុវត្តជាអនរ្ជាតិសេ ណដលអាចជយួឱ្យកបសេសកម្ថុជាសសកមច  
 បានសគាលសៅជាស្រវនទ្ាងំអស់សនាុះ។”

ឯកឧតម្បែ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ណថលាងកនាថុងសិកាខា ស្ោ

សោកកសរី Ellen Goldstein 
ណថលាងសៅកាន់អនាកចូលរមួទាងំអស់

ប្រសាែន៍គួរកត់ែមាគា ល់ក្ននុងែិកាខា សាលាអន្តរជាតិ

ឯកឧត្តម វង្ី វិែ្នុត រដ្ឋសលខាធិការកកសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មនកបស្សន៍បញ្ជា ក់ដល់ដដគអូភិវឌ្ឍន៍ អនាកពាក់ព័ន្ធជាតិ និងអន្តរជាតិណ ន្ាកកំណែេកមង់
ហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈថ្កម្មវិធរីកំណែេកមង់ស្ធ្រែៈរបស់កម្ថុជារមួទាងំកម្មវិធរីកំណែេកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈ មនសគាលបំែង ណតមយួគត់គកឺារ្្តល់ 
្លកបសយជន៍ជាអតិបរមដល់កបជាពលរដ្ឋកម្ថុជា។  ឯកឧត្តមបញ្ជា ក់ថ្  “កម្មវិធរីកំណែេកមង់ហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈសនុះ េេួលបានសជាគជ័យមកដល់សពលសនុះ 
សោយស្រណតមនការយកចិត្តេុកោក់ និងជំរុញគំាកេពរីសំណាក់កបមុខរាជរោ្ឋ ភិបាលកម្ថុជាកនាថុងកកមិតនសយបាយ មនការសកជាមណកជងកនាថុងការអនុវត្ត ពរី កកសងួ-ស្្ប័ន 
និងសង្គមកពមទាងំអនាកពាក់ព័ន្ធទាងំអស់”។

កនាថុងឱកាសបិេអង្គសិកាខា ស្ោសនាុះណដរ ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋេតូសហភាពអរឺ៉ុបកបចំាកម្ថុជា បានមនកបស្សន៍សកាតសរសសើរ ដល់រោ្ឋ ភិបាល 
កម្ថុជា ណដលេេលួបានសជាគជ័យកនលាងមកកនាថុងការងារអនុវត្តកម្មវិធរីកំណែេកមង់ការកគប់-
កគងហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈណដលកនាថុងសនាុះរមួមន ការោក់ឱ្យសកបើកបាស់ថវិកាកម្មវិធរី ណដល
សធវែើឱ្យការសកបើកបាស់ថវិកាកាន់ណតមនគែសនយ្យភាព ការអនុវត្តគសកមង FMIS ជំហាន 
េរី១ េេលួបានសជាគជ័យ សោយរតនាគាររាជធ្នរី-សខត្តសកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS ណតមយួគត់
សកមប់កត់កតាកបតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិការបស់ខលាទួ ន និងការោក់ឱ្យអនុវត្តយុេ្ធស្នស្ត
សកៀរគចំែូលកបកបសោយកបសិេ្ធភាពខ្ស់ណដលសធវែើឱ្យការកបមលូចំែូលរបស់កម្ថុជាសកើន
ពរី ១៥,៣% រហតូដល់ ១៨,៥% ដន្.ស.ស កនាថុងឆ្នា ំ២០១៣ និងឆ្នា ំ២០១៦។



    គែៈកបតិភូដនស្ធ្រែៈរដ្ឋកបជាមនិតចិន ដឹកនំាសោយសោក Lu Webin 

អនុកបធ្ន វិេយាស្្នជាតិគែសនយ្យេរីកកថុងសសៀងដហ (SNAI) និងសោក Liu Xi-

aqiang នាយករង វិេយាស្្នជាតិគែសនយ្យេរីកកថុងសសៀងដហ ដនវិេយាស្្នហិរញ្ញវត្ថុ 
និងអភិវឌ្ឍអាសុរីបា៉ា សុរីភិច (AFDI) បានមកសិកសា ណសវែងយល់ អំពរីកបព័ន្ធ FMIS របស់ 
រាជរោ្ឋ ភិបាលដនកពុះរាជាណាចកកកម្ថុជា កាលពរីដថងៃេរី១៤ ណខវិច្ិកា ឆ្នា ំ២០១៧។

សលខាធិការោ្ឋ នកកថុមការងារកគប់កគងគសកមង FMIS បានសធវែើបេបងាហា ញពរីតនួាេរី 
និងភាពចំាបាច់ដនមុខងារនរីមួយៗរបស់កបព័ន្ធ      FMIS កពមទាងំវិស្លភាពរបស់គសកមង  
FMIS ទាងំមូល ណដលនឹងកតដូវោក់ឱ្យសកបើកបាស់េូទាងំកបសេសកម្ថុជាឱ្យបានកតឹមឆ្នា ំ 
២០២០។ 

ជំនាញការ្្តល់កបឹកសាណ ន្ាកការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈ ដនមលូនរីធិ 
របូិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ណដលជាដដគអូភិវឌ្ឍន៍បសច្ចកសេសរបស់គសកមង 
FMIS បានមក បំសពញសបសកកម្មចំននួ១៣ដថងៃ និងបានេេួលជបួបែិ្ត 
ហ៊ន សាហុី្រ កបធ្នកកថុមការងារកគប់កគងគសកមង FMIS សៅកម្ថុជា 
សោយ សផ្្ត តសលើកិច្ចការសំខាន់ៗចំននួ៣ ធំៗគ៖ឺ
- ពិនិត្យសមើល និង្្តល់ជំនយួសលើការបញ្ចប់ការសរៀបចំបលាង់គែសនយ្យ និង 
ចំណាត់ ថ្នា ក់ថវិកាថ្មរី
- ការបិេបញជារីឆ្នា ំហិរញ្ញវត្ថុ២០១៦ និងសកតៀមបិេសកមប់ឆ្នា ំ២០១៧
- ការអភិវឌ្ឍ ណ្នការ B សកមប់ការោក់អនុវត្តកបព័ន្ធ FMIS ឆ្នា ំ២០១៨។

២ គសកមងកបព័ន្ធបសច្ចកវិេយាព័ត៌មនសកមប់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈ

ប្រតិភចូិនែិកសាសែវែងយល់ពីប្រព័ន្ធ FMIS រ្រែ់កម្នុជា IMF ធ វ្ែ ើធ្រែកកម្មធៅកម្នុជា

កបតិភូចិនកបជុំជបួជាមយួថ្នា ក់ដឹកនំាសលខាធិការោ្ឋ ន
កកថុមការងារកគប់កគងគសកមង FMIS

បែ្ិត ហ៊ន សាហុី្រ និងអនាកជំនាញជាន់ខ្ស់ IMF 
កនាថុងពិធរីសបើកវគ្គបែ្ថុ ុះបណ្ាលការសរៀបចំណ្នការស្ច់កបាក់

កកថុមការងារកគប់កគងគសកមង FMIS ដនកកសួង 
សសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសរៀបចំបសងកើតឱ្យមនជា 
វគ្គបែ្តថុ ុះបណា្ត ល សោយមនការសហការជាមយួ 
ស្កលវិេយាល័យសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ណដលជាដដ 
គកូសបចបាប់របស់កកថុមហ៊ុន Oracle (Oracle Gold 
Partner) ណដលមនកណនលាងសមកសប, និងបនទាប់ បែ្ថុ ុះ 
បណ្ាលណដលមនឧបករែ៍ និងកម្មវិធរី ្ លិត្ល 

មនន្តរីមកពរីកកសងួ-ស្្ប័នទាងំ១០បានចូលរមួកនាថុងវគ្គបែ្ថុ ុះបណ្ាលយ៉ា ងសកម្ម

កាលវិភាគ និងសមសរៀនណដលកកថុមការងារបាន្ល្់ជនូមនន្តរីដនកកសួង-ស្្ប័ន

វគគា្រណ្តនុ ុះ្រណ្្ត លមនន្តីធប្រើបរាែ់ប្រព័ន្ធ FMIS ននបកែួងសាថា ្រ័ន-ទាងំ១០

Oracle PeopleSoftសកមប់សធវែើការបែ្ថុ ុះបណ្ាល 
កគប់កគាន់កនាថុងការអនុវត្តកបព័ន្ធ FMIS ជាក់ណសង្។

ជាមយួគានា សនុះណដរអនាកសកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS កតដូវ
េេួលបានការបែ្ថុ ុះបណ្ាលសៅតាមមុខងារ និង  
តនួាេរីកំែត់សោយកកសងួ-ស្្ប័ន ផ្ទា ល់ ណដល កនាថុង 
សនាុះមនមុខងារចំននួ០៤ គ ឺមុខងារ វិភាជន៍ថវិកា 
(BA), មុខងារេិញ (PO), មុខងារ  គែនរីកតដូវសង 
(AP), មុខងារ គែនរី កតដូវទារ (AR) និងវគ្គបែ្តថុ ុះ- 
បណា្ត លជារមួស្្ងសេៀតណដលតកមដូវឱ្យអនាកសកបើកបាស់
កបព័ន្ធកតដូវណតេេលួយកសលើមុខវិជាជា មយួចំននួដចូជា
សុវត្ិភាពអនាកសកបើកបាស់ម៉ា សុរីនកុំព្យដូេ័រ, កបព័ន្ធជំនយួ 
Helpdesk for End User,ការប្តដូរសលខសមងៃ ត់ថ្មរីសពល
សភលាចសលខស មងៃ ត់ កនាថុងកបព័ន្ធ FMIS, ការសកបើ កបាស់ 
Windows Remote Assistance, Internet និង 
Email,ការសរៀបចំអនុវត្តថវិកា,គែសនយ្យស្ធ្រែៈ
កពមទាងំនរីតិវិធរីអនុវត្តការងារសង្់ោ។ 

វគ្គបែ្តថុ ុះបណា្ត លខាងសលើសនុះណចកសចញជាពរីរណ ន្ាក
សេៀតគ ឺមនន្តរីហិរញ្ញវត្ថុដនកកសងួ-ស្្ប័នទាងំ១០ និង 
អង្គភាពថវិកាស ទ្ារសិេ្ធ ិសពញសលញ របស់កកសងួសសដ្ឋ-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងកកសងួ បរិស្្ន ណដលមនចំននួ 
សរុប២៧៥នាក់ ។ 

វគ្គបែ្តថុ ុះបណា្ត លខាងសលើសនុះបានកបកពឹត្តសៅ
ចាប់ពរីដថងៃេរី១៨ ណខតុោ ឆ្នា ំ២០១៧ រហតូដល់ ដថងៃេរី 
២៩ ណខធនាដូ ឆ្នា ំ២០១៧ សៅស្កលវិេយាល័យសសដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ (www.uef.edu.kh)។

វគ្គបែ្តថុ ុះបណា្ត លខាងសលើសនុះមនបំែង្្តល់
ចំសែុះដឹងថ្មរី ចបាស់ោស់ជនូដល់អនាក សកបើកបាស់កបព័ន្ធ 
ថ្មរីសដើម្បរីធ្នាឱ្យបាននូវការសកបើកបាស់កបព័ន្ធកបកប
សោយការេេលួខុសកតដូវខ្ស់ សៅសពលណដលការោក់
ឱ្យដំសែើរការកបព័ន្ធ  FMIS ជា ល្ាដូវការនាសពល ដ៏ខលា រី 
ខាងមុខសនុះ។



   កាលពរីដថងៃេរី១៦ ណខតុោ ឆ្នា ំ ២០១៧ កកថុមការងារសលខាធិការោ្ឋ នកគប់កគង 
គសកមង FMIS បានសរៀបចំកិច្ចកបជុំស្តរីអំពរី “ការសកតៀមលកខាែៈសដើម្បរីោក់ឱ្យអនុវត្ត
កបព័ន្ធ FMISសៅតាមកកសួង-ស្្ប័នសកមប់ឆ្នា ំកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុ២០១៨” សៅេរី 
ស្តរីការកកសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សកកាមអធិបតរីភាពឯឧត្តមបែ្ិត ហ៊ន សាហុី្រ 
រដ្ឋសលខាធិការកកសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាកបធ្នកកថុមការងារកគប់កគង 
គសកមង FMIS ណដលមនការចលូរមួពរីថ្នា ក់ដឹកនំា កកថុមការងារកគប់កគង 
និងអនុវត្តគសកមង ដនអគ្គសលខាធិការោ្ឋ ន ដនកកសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង 
កកថុមការងារអនុវត្តគសកមងមកពរីកកសងួ-ស្្ប័ន កពមទាងំអង្គភាពថវិកាស ទ្ារសិេ្ធសពញ
សលញ្ងណដរ។ សគាលបំែងដនកិច្ចកបជុំសនុះ គសឺដើម្បរីឱ្យកកថុមការងារអនុវត្តគសកមង 
FMIS សៅតាមកកសងួ-ស្្ប័នទាងំ១០ យល់កាន់ណតចបាស់អំពរីមុខងារនរីមយួៗរបស់
កបព័ន្ធ FMIS, ណ្នការអនុវត្តគសកមង និង 
ណ្នការបែ្តថុ ុះបណា្ត ល សដើម្បរីសកតៀមលកខាែៈ
អនុវត្តស្កល្បងកបព័ន្ធ FMIS នាសពលដ៏ 
ខលា រីខាងមុខសនុះ។

សលខាធិការោ្ឋ នកគប់កគងគសកមងបាន
សធវែើការបញ្ជា ក់សលើអត្តសញ្្ញ ែមនន្តរីណដលកតដូវ

បកែួង-សាថា ្រ័នអែ់មនិ្លែង្័យធបកាយការពិភាកសា

សកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS សៅកាន់ 
កកសួង-ស្្ប័នទាងំ១០ និងបន្ត
ការោក់ឱ្យអនុវត្តកបព័ន្ធសៅអង្គភាព
ថវិកាណដលជាអាណាប័កស ទ្ារសិេ្ធ 
កពមទាងំសធវែើការបងាហា ញផ្ទា ល់អំពរី 
កបព័ន្ធ FMIS សលើមុខងារកបតិ-
បត្តិការនរីមយួៗ។

ជាលេ្ធ្ល ភាគរីពាក់ព័ន្ធទាងំអស់បានយល់ចបាស់អំពរីបច្ចថុប្បននាភាព និង 
ណ្នការបនាទា ប់របស់គសកមង ណដលរមួមនវគ្គបែ្តថុ ុះបណា្ត លជនូអនាកសកបើកបាស់
ទាងំអស់ សហើយកកសួង-ស្្ប័នក៏បានសកតៀមខលាទួ នកនាថុងការសហការជា មួយកកថុម 

៣
www.facebook.com/fmis.khmer
FMIS Cambodia

សដើម្បរីតាមោនព័ត៌មនអំពរីគសកមង FMIS 
សមូចលូសៅកាន់េំព័រសហវែសប៊ុករបស់គសកមង

តាមរយៈតំែភាជា ប់ខាងសកកាម៖

កពឹត្តិបកតព័ត៌មនសលខ០១៣

ការងារសដើម្បរីេេលួយកកបព័ន្ធសៅោក់អនុវត្ត 
នាសពលឆ្ប់ៗខាងមុខសនុះណដរ។



៤

កកថុមការងារដនសលខាធិការោ្ឋ នបាន និងកំពុងសិកសា និងអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មរីចំននួ៤ សកមប់កបព័ន្ធ FMIS សដើម្បរីឱ្យកបព័ន្ធ FMIS ក៏ដចូជាអនាកសកបើកបាស់អាចសកបើ
កបាស់កបព័ន្ធ FMIS កាន់ណតមនកបសិេ្ធ ិភាព។ មុខងារថ្មរីរបស់កបព័ន្ធរមួមន៖ សរៀបចំថវិកា, លេ្ធកម្ម, កគប់កគងកេព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងកគប់កគងសននាិធិ។

មុខងារសរៀបចំថវិកា កចក ល្ាដូវគនលាឹុះកនាថុងការអនុវត្តមុខងារសនុះបាន គកឺកសងួ 
សសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកកសងួ-ស្្ប័នកតដូវសសកមចថ្ការចរចាថវិកាកកមិត
ណា ណដលកតដូវចរចាសោយសកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS អាចសធវែើបានសកមប់ការចរចា 
កកមិតបសច្ចកសេស ឬ សគាលនសយបាយ និង កម្មវិធរី ។ 

   មុខងារថ្មីទាងំ៤ធៅក្ននុងប្រព័ន្ធ FMIS

   ែធងខា្រមុខងារទិញ

      មុខងារេិញ គមឺុខងារមយួសកមប់សធវែើការកត់កតានវូកបតិបត្តិការសៅកនាថុងកបព័ន្ធ FMIS ណដលទាក់េងនឹងសំសែើសុំធ្នាចំណាយ និងកបតិបត្តិការ ដនការ- 
េិញេំនិញ ឬសសវា កពមទាងំការកត់កតានវូបងាក ន់ដដកបគល់េេលួេំនិញ ឬសសវាជាសដើម។ មុខងារេិញគជឺាមុខងារមយួណដលមនតនួាេរីសកមប់កត់កតាកបតិបត្តិការ
ដូចជា៖
១. សំសែើសុំ ឬសំសែើសុំធ្នាចំណាយ គសឺដើម្បរីសធវែើការកត់កតានវូសំសែើសុំ ឬធ្នាចំណាយរបស់អង្គភាពនរីមយួៗរបស់កកសងួ-ស្្ប័ន សកមប់ការេិញេំនិញ 
ឬសសវាជាសដើម
២. ការបញ្ជា េិញេំនិញ ឬសសវា គឺសដើម្បរីកត់កតាសលើកបតិបត្តិការដនការេិញេំនិញ ឬសសវារបស់អង្គភាពនរីមយួៗសៅកនាថុងកកសងួ-ស្្ប័នណដលបានេិញេំនិញ 
ឬសសវាពរីអនាក្្គត់្្គង់តាមលកខាខែ្កពមសកពៀងកនាថុងកិច្ចសនយា បនាទា ប់ពរីសធវែើការសដញដថលារចួសហើយ។
៣. បងាក ន់ដដកបគល់េេលួេំនិញ ឬសសវា គឺសដើម្បរីសធវែើការកត់កតានវូព័ត៌មនដនការេេលួបានេំនិញ ឬសសវា សៅសពលណដលអនាក្្គង់្្គង់បានបញជាដូនេំនិញ ឬ្្តល់
សសវាមកឱ្យអង្គភាពណដលបានសធវែើការេិញេំនិញ ឬសសវាសនាុះ សោយសយងសៅតាមការកពមសកពៀងសៅកនាថុងកិច្ចសនយា។

- អនាកបញ្ចដូលកបតិបត្តិការ៖ មនតនួាេរីបញ្ចដូលកបតិបត្តិការ ណកតកមដូវ
  ការបដិសសធ ឬលុប ស ទ្ាៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មន កតទួតពិនិត្យថវិកា ពិនិត្យ 
  របាយការែ៍ ការោក់បញជាដូនកបតិបត្តិការសៅអនាកអនុម័ត សដើម្បរីសសកមច
  សលើកបតិបត្តិការសនាុះ។  
- អនាកអនុម័តកបតិបត្តិការ៖ មនតនួាេរីកនាថុងការកតទួតពិនិត្យ និងស ទ្ាៀងផ្ទា ត់
  ពរីភាពកតឹមកតដូវដនកបតិបត្តិការ សដើម្បរីសធវែើការសសកមចកនាថុងការអនុម័តសលើ
  កបតិបត្តិការ។ អនាកអនុម័តសលើមុខងារេិញក៏អាចពិនិត្យសមើល ឬទាញ
  យករបាយការែ៍ពរីកនាថុងកបព័ន្ធបាន្ងណដរ។

- អនាកសកបើកបាស់អាចសធវែើការទាញេិននាន័យនវូព័ត៌មនមុខេំនិញពរីេកមង់ឯកស្រ 
   Excel ចូលកនាថុងកបព័ន្ធបាន និងមនភាពរហ័ស។
- កតទួតពិនិត្យថវិកាសោយសវែ័យកបវត្តិសៅកនាថុងកបពន័្ធ សដើម្បរីធ្នាថ្ការសសនាើសុំចំណាយ
  មនថវិកាកគប់កគាន់មិនសលើសពរីពិោនថវិកា ណដល្្តល់ភាពងាយកសទួល និង 
  ចំសែញសពលសវោដល់អនាកសកបើកបាស់្ងណដរ។
- សបាុះពុម្ឯកស្រធ្នាចំណាយ ឯកស្រការបញ្ជា េិញ ឯកស្របងាក ន់ដដកបគល់ 
  េេលួេំនិញ ឬសសវា កពមទាងំការទាញយកនវូ របាយការែ៍ដូចជារបាយការែ៍  
  បូកសរុបដនសំសែើសុំ និងរបាយការែ៍ការបញ្ជា េិញសចញពរីកបព័ន្ធជាសដើម។ 

លកខាណៈពិធែែននមុខងារទិញការស្រងសចកតួនាទី

គសកមងកបព័ន្ធបសច្ចកវិេយាព័ត៌មនសកមប់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈ

មុខងារសនុះអាចសធវែើការកត់កតានវូកេព្យសកម្ម, 
ការរលំស់, ណថទា ំនិងកគប់កគង  តដមលាកេព្យ 
សកម្ម, សធវែើបច្ចថុប្បននាភាពសលើការផ្លា ស់ប្តដូរកេព្យ
សកម្ម, សធវែើការស ទ្ារនិងសបាុះបង់សចាលកេព្យ 
សម្បត្តិ។

មុខងារសនុះសកបើកបាស់សកមប់ការសរៀបចំថវិកា   
ពរីសកកាមសៅសលើសោយ្សារភាជា ប់ និងការសរៀបចំ 
ថវិកាពរីសលើចុុះសកកាម និង អាចសកបើកបាស់ជា 
multiple year budget។ មុខងារសនុះក៏អាច
សធវែើការស ទ្ារថវិកាបានសោយកតឹមកតដូវ និងអាច
សធវែើការណកតកមដូវថវិកាបាន្ងណដរ។

មុខងារសនុះអាចសកបើកបាស់សកមប់ការរាប់ 
សននាិធិ, កគប់កគងសននាិធិ និងការណបងណចក 
សននាិធិ។

មុខងារសនុះគមឺុខងារការេិញសពញសលញ
ណដលជាការរមួបញ្ចដូលគានា រវាងការបញ្ជា េិញ, 
ការចុុះបញជារី និងកគប់កគងអនាក្្គត់្្គង់, និង 
ការកគប់កគងកិច្ចសនយា។

មុខងារសនុះមិនណមនជាមុខងារលេ្ធកម្មសអឡិកកតដូនិក
សេ សោយស្រមុខងារសនុះពុំមនបញ្ចដូលនរីតិវិធរីដនការ

សដញដថលាតាមកបព័ន្ធសអឡិកកតដូនិកសឡើយ។

 មុខងារបគ្រ់បគងបទព្យែម្បត្តិ (AM) មុខងារធរៀ្រចំថវិកា (BP)

 មុខងារលទ្ធកម្ម (PR)
មុខងារែន្និ្ិ  (IM)

ដូចគានា សនុះណដរចំសពាុះ មុខងារកគប់កគងកេព្យសម្បត្តិរដ្ឋ  កតដូវការការសសកមចគនលាឹុះ 
ចំនួន ៣ គឺ ៖ ១-កពំណដនដនកេព្យសម្បត្តិណដលកតដូវកគប់កគង, ២-ចំននួឆ្នា ំណដល 
កតដូវសធវែើការរសំោុះ និង ៣-កតា្ត គនលាឹុះស្្ងសេៀត ណដលនឹងអាចតកមដូវសោយកកប- 
ខ័ែ្គតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធ ។



   

៥កពឹត្តិបកតព័ត៌មនសលខ០១៣

កត្្ត ជំរុញឱ្យមានការផ្លា ែ់្្រដូរក្ននុងវិែ័យសាធារណៈ (ត)

សៅកនាថុងកពឹត្តិបកតព័ត៌មនសលខ០១២ សយើងបាន     
ណសវែងយល់អំពរីណ ន្ាកេរីមយួណដលជំរុញឱ្យ មនការ ផ្លា ស់  
ប្ដូរ កនាថុងវិស័យស្ធ្រែៈ គសឺសដ្ឋកិច្ច។ សៅកនាថុងសពល 
សនុះ កកថុមការងារនឹងសលើកយក ណ ន្ាកចំននួ២ស្្ងសេៀត 
ណដលរមួមន៖

២. នសយបាយ និង ចបាប់
វិស័យស្ធ្រែៈកបតិបត្តិការកនាថុងវិស័យនសយបាយ

សហើយវាកតដូវបានជុះឥេ្ធិពលខាងណ ន្ាកនសយបាយ។ 
ការជលួសសវាកម្មពរីខាងសករៅសកមប់សសវាស្ធ្រែៈ
និងសសវាគំាកេកំពុងមនការសកើនសឡើង ប៉ាុណន្តបញ្ហា    
កបឈមសកមប់ការជលួសសវាពរីខាងសករៅសកមប់
សសវាស្ធ្រែៈគកឺតដូវណតធ្នាឱ្យបាននវូការសរៀបចំ
អភិបាលកិច្ចសមកសប និងកគប់កគាន់សកមប់កិច្ច 
សនយា និងការកគប់កគងកិច្ចសនយា។ ណថមពរីសលើសនុះ 
ការណកបកបទួលជាបន្តបនាទា ប់ដននសយបាយអនរ្ជាតិគឺ
ជាកតា្ត ជំរុញឱ្យមនការផ្លា ស់ប្តដូរ ក៏ដចូជាតនួាេរី 
ស្្ប័នសកលដចូជាធនាគារពិភពសោក (World 

Bank) អង្គការពាែិជជាកម្មពិភពសោក (WTO) 
និងអង្គការសហកបជាជាតិ (UN) និងវិធរីណដលពកួ
សគស ល្ាើយតបនឹងការផ្លា ស់ប្តដូរសកលសោក។ កនាថុងករែរី
មួយចំននួការណកបកបទួលខាងនសយបាយបានរារាងំ  
កបសេសមួយពរីការសសកមចសគាលសៅអភិវឌ្ឍន៍របស់
ខលាទួ ន។ ចំសពាុះករែរីធងៃន់ធងៃរដនកពឹត្តិការែ៍នសយបាយ
នឹងបងាហា ញពរីជសកមើសសង្គមដ៏លំបាកសកមប់អង្គភាព
វិស័យស្ធ្រែៈ និងសធវែើឱ្យការសសកមចចិត្តសោយ
យុត្តិធម៌និងការសសកមចចិត្តសំខាន់កាន់ណតមនភាព
តានតឹង និងលំបាក។

៣. ការផ្លា ស់ប្តដូរសង្គម
ការសកើនសឡើងដនភាពសម្បដូរណបបសៅកនាថុងសង្គម និង

កណនលាងសធវែើការមិនថ្តាមរយៈការបសងកើនការចលូរមួ 
របស់នស្តរីសៅកនាថុងកមលា ំងពលកម្ម ឬកំសែើនកបជាជន 
វ័យចំណាស់ឆ្ប់រហ័ស និងសម្ធខាងណ ន្ាក ហិរញ្ញ-
វត្ថុបានសធវែើឱ្យមនុស្សធវែើការសៅចសនាលា ុះអាយុ ៦០, ៧០ 
ឬ៨០ របស់ពកួសគសេ (ភាគសកចើនសៅ កបសេស សោក 
ខាងលិច) ណដលជាលេ្ធ្ល រចនាសម្័ន្ធ កមលា ំង 
ពលកម្មកតដូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នា ក់សលខ២កនាថុងតារាង
ដនណ ន្ាកសង្គម។ អនាកចលូរមួកនាថុងការសធវែើអសងកតបាន សងកត់  
ធងៃន់សៅសលើការរំពឹងេុកដនេំហំ និងការណបងណចកដន 
កំសែើនកបជាជនសកលសោកជាកតា្ត ជំរុញ ដ៏សំខាន់

កនាថុងសង្គមសកមប់វិស័យស្ធ្រែៈ។ បញ្ហា កបឈម 
ដនការកគប់កគង និងសោុះកស្យតកមដូវការ និងការ - 
រពំឹង េុកដន ពហុវប្បធម៌ពិភពសោក, កមលា ំងពលកម្ម 
សកល, និងកំសែើនកបជាជនកាន់ណតសកចើននឹងសធវែើឱ្យ 
កាន់ណតស្មថុគស្្ម ញសឡើង។ មយា៉ាងសេៀត ការផ្លា ស់ប្តដូរជា 
មូលោ្ឋ នសនុះនឹងទាមទារឱ្យរោ្ឋ ភិបាលធ្នាថ្កបជា
ពលរដ្ឋនឹងមនសហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធសមកសប និងមន
កមលា ំងពលកម្មកគប់កគាន់សដើម្បរីកគប់កគងតកមដូវការ 
កបកតួកបណជងរបស់មនុស្ជាសកចើនជំនាន់សកកាយដន 
កបជាជនចកមថុុះជាតិស្សន៏ និងការសកើនសឡើងចំននួ 
កបជាជន។ េនទាឹមនឹងសនុះអង្គភាពវិស័យស្ធ្រែៈ
នឹងកតដូវណសវែងរកមសធយាបាយទាក់ទាញនិងរកសាសេព-
សកាសល្យពរីកមលា ំងពលកម្មចកមថុុះជាតិស្សន៏។  
(សៅមនត)

ែកម្មភាពធ្្ងៗរ្រែ់បកនុមការងារ

ការតំធ�ើង្រណ្្ញ 
និងឧ្រករណ៍្រធចចេកធទែ

បកនុមការងារែិកសាមុខងារថ្មី
ននប្រព័ន្ធ FMIS

ការធេញនថលាការ គ្ាត់ គ្ាង់
ឧ្រករណ៍្រធចចេកធទែ

     កនាថុងកតរីមសេរី៤ ដនឆ្នា ំ២០១៧សនុះ កកថុមការងារ 
សហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធ ICT ដនសលខាធិការោ្ឋ ន កកថុម 
ការងារ កគប់កគងគសកមង FMIS បានចុុះសៅតាម 
កកសួង-ស្្ប័នទាងំ១០ សដើម្បរីបំពាក់បណ្ាញ និង
តំសឡើងឧបករែ៍បសច្ចកសេសកេកេង់កបព័ន្ធ FMIS 
មុនសពលកបព័ន្ធនឹងកតដូវោក់សកបើកបាស់ជា ល្ាដូវការកនាថុង
ឆ្នា ំ២០១៨ ខាងមុខសនុះ។ សកមប់ការងារសនុះ កកថុម
ការងារបានសសកមចកបណហលជាង៨០ភាគរយ សហើយ
កកថុមការងារនឹងបន្តបញ្ចប់ការចុុះសៅបំពាក់ឧបករែ៍
កេកេង់កបព័ន្ធ FMIS សនុះឱ្យបានទាន់សពល កនាថុងណខ 
ធនាដូ ឆ្នា ំ២០១៧សនុះ។

     សមជិកសលខាធិការោ្ឋ នកកថុមការងារកគប់កគង 
គសកមង FMIS ចំននួកបមែ២០របូបានចលូរមួ 
សិកសាសលើមុខងារថ្មរីដនកបព័ន្ធ FMISចំននួពរីររមួមន
មុខ ងារ កគប់កគងកេព្យសម្បត្តិ (ដថងៃេរី២០ ដល់២៣ 
ណខ វិច្ិកា) និងមុខងារសននាិធិ (ដថងៃេរី ២៧ ដល់៣០ ណខ 
វិច្ិកា) សៅកកថុមហ៊ុន EZY Intellect កនាថុងរាជធ្នរី 
ភនាំសពញ។
      កកថុមការងារកំពុងសកតៀមខលាទួ នរចួជាសកសច កនាថុង 
ការពកងឹងសមតភ្ាពរបស់ខលាទួ ន សដើម្បរីអភិវឌ្ឍមុខងារ 
ថ្មរីទាងំ៤ សៅកនាថុងកបព័ន្ធ FMIS ណដលនឹងចាប់ស្្ើម 
ោក់ឱ្យសកបើកបាស់កនាថុងឆ្នា ំ២០២០ តាមេិសសៅណដល 
បានោក់សចញសោយថ្នា ក់ដឹកនំា និងកកថុមការងារ។

     សលខាធិការោ្ឋ នកកថុមការងារកគប់កគងគសកមង 
FMISបានសបើកការោក់សដញដថលាសកមប់ការ្្គត់្្គង់ 
ឧបករែ៍ WAN LAN, End-User, Leased Line 
និង Dedicated Internet Connectivityដល់កកថុម-
ហ៊ុនទាងំអស់ណដលមនលកខាែៈសម្បត្តិកគប់កគាន់ 
និងមនបំែងសដញដថលា្្គត់្្គង់សមភា រៈដល់គសកមង 
FMIS កាលពរីសរីហា ឆ្នា ំ២០១៧។
    កនាថុងចំសណាមកកថុមហ៊ុនទាងំ០៨ ណដលចលូរមួសដញ 
ដថលា កកថុមហ៊ុន ណត សអៀកហុង បានឈនាុះសលើការសដញ 
ដថលា WAN/LAN និង End-User។ សោយណឡកការ- 
្្គត់្្គង់ Leased Line និង Dedicated Internet 
Connectivity មនកកថុមហ៊ុនចំននួ ០៣ បានចលូរមួ 
សដញដថលា។ មកេល់សពលសនុះកកថុមការងារណ ន្ាកកគប់កគង
កិច្ចសនយាកំពុងវាយតដមលា 
និងកបកាសកកថុមហ៊ុនណដល
ឈនាុះណខបនាទា ប់។
   



សកមប់ព័ត៌មនបណនម្ និងសំែូមពរស្្ងៗ
សូមចលូសៅកាន់សគហេំព័រ ឬេំព័របណ្ាញសង្គម 

របស់គសកមង FMIS៖

ឬទាក់េងសោយផ្ទា ល់សៅកាន់

ថាមពលអនុែសាវរីយ៍

ែមូអ្រ អរសាទរចំធោុះអ្នកឈ្ន ុះរងាវែ ន់អនុែសាវរីយ៍

          សូមអបអរស្េរចំសពាុះអនាកណដលបានស ល្ាើយសំែួរកតឹមកតដូវសៅកនាថុងកពឹត្តិបកតព័ត៌មនសលខ០១២ 

            ធលាក ចាន់ តុលា មនន្តីជា្រ់កិចចេែនយា អគគានាយកដ្ឋា នថវិកា កែហវ
សំែួរ និងចសមលាើយសកមប់កពឹត្តិបកតសលខ០១២ ណដលសចញ្សាយកាលពរីណខតុោ ឆ្នា ំ២០១៧ គ៖ឺ

ែមូអរគុណ

ែបមា្រ់ព័ត៌មានធ្្ងៗ

បសងកើនថ្មពលណ ន្ាកចំសែុះដឹងអំពរី
កបព័ន្ធ FMIS និងមនឱកាសេេួល 
បានធនាគារថ្មពល (PowerBank) 
អនុសសាវរយី៍ ពរីកកថុមការងារកគប់កគង 
គសកមង សោយកគាន់ណតចលូរមួស ល្ាើយ

សំែួរងាយៗឱ្យបានកតឹ  មកតដូវ៖

របស់សោកអនាកមក អុរីណមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh 

ឱ្យបានមុនដថងៃេរី១៤ ណខកុមភាៈ ឆ្នា ំ២០១៨។

កកថុមការងារសលើកេឹកចិត្តមនន្តរីមកពរីកគប់កកសងួ-ស្្ប័ន និងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធ្នរី-សខត្ត ឱ្យចូលរមួកនាថុង

ការស ល្ាើយសំែួរសនុះកគប់ៗគានា ។ សឈា្ម ុះអនាកណដលឈនាុះរងាវែ ន់នឹងកតដូវកបកាសសៅសលើកពឹត្តិបកតព័ត៌មនសលខសកកាយ។

សូមស្្ើចសមលាើយកតឹមកតដូវ ដនសំែួរទាងំពរីរសៅខាងស វ្ែងសោយភាជា ប់

ជាមយួ សឈា្ម ុះ តួនាេរី ស្្ប័ន និងសលខេរូស័ពទាេំនាក់េំនង

១. សតើមនន្តរីណដលកតដូវនឹងសកបើកបាស់កបព័ន្ធ 
FMIS ដនកកសងួស្្ប័នទាងំ ១០ បានេេួល 
វគ្គបែ្តថុ ុះបណា្ត លសផ្្ត តសំខាន់សៅសលើអវែរីខលា ុះ?    

២.សមូសរៀបរាប់ពរីអតក្បសយជន៏របស់មុខងារ
ថ្មរីទាងំ៤ របស់កបព័ន្ធFMIS?

៦ គសកមងកបព័ន្ធបសច្ចកវិេយាព័ត៌មនសកមប់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុស្ធ្រែៈ

ចសមលាើយ ៖ កកសងួ-ស្្ប័ននឹងកតដូវសកបើកបាស់នវូមុខងារណដលមនកស្ប់សៅឆ្នា ំ ២០២០។ សហើយមុខងារបណនម្ 
សនាុះមន៖
១. មុខងារកគប់កគងថវិកា   ៣. មុខងារកគប់កគងកេព្យសម្បត្តិ
២. មុខងារលេ្ធកម្មស្ធ្រែៈ  ៤. មុខងារកគប់កគងសននាិធិ

សតើមុខងារថ្មរីអវែរីខលា ុះណដលនឹងោក់ឱ្យសកបើកបាស់បណនម្សៅសលើមុខងារណដលមនកស្ប់? សហើយ
កតដូវោក់ឱ្យសកបើកបាស់សៅឆ្នា ំណា?១

ចសមលាើយ ៖ មុខងារគែនរីកតដូវសង សកបើកបាស់សកមប់កត់កតាកបតិបត្តិការចំណាយទាងំថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ 
សកកាមជាតិ ដូចជាការចុុះអាែត្តិេទូាត់កតង់ ចុុះបុសរកបទាន ចុុះរជជាសេយ្យបុសរកបទាន អាែត្តិេូទាត់កិច្ច 
លេ្ធកម្ម។ មយា៉ាងវិញសេៀត មុខងារសនុះអាចសកបើកបាស់សកមប់កត់កតាកបតិបត្តិការឧបតម្ភាធនពរីថ្នា ក់ជាតិសៅ
ថ្នា ក់សកកាមជាតិ (ឃុំ-សងាក ត់) អាែត្តិចំែូលកពម ចំណាយកពម (អាែត្តិកបាក់រងាវែ ន់) និងអាែត្តិេូទាត់
ជនូអនាក្្គត់្្គង់ជាសដើម។
ជាមយួគានា សនុះ្ងណដរ មុខងារគែនរីកតដូវសង អាចសធវែើការកតទួតពិនិត្យថវិកាសោយសវែ័យកបវត្តិសៅកនាថុងកបព័ន្ធ 
សដើម្បរីធ្នាថ្សំសែើសុំេទូាត់មនថវិកាកគប់កគាន់សកមប់សធវែើការេទូាត់ សោយមិនសលើសពរីោនថវិកា។

សរៀបរាប់ពរីអតក្បសយជន៍កនាថុងការសកបើកបាស់មុខងារគែនរីកតដូវសង?២

FMIS Cambodia
FMIS is a Centralize Management 
System for Decentralize Financial 
Transaction and Management

ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាប្រព័ន្ធមជ្ឈការ

្្ល់នូវការអនុវត្តប្រតិ្រត្តិការ 

ហិរញ្ញវតថានុត្មស្រ្រវិមជ្ឈការ


