
 
 

 

 

 

 

សេចក្ដីប្រកាេព័តម៌ាន 

កម្មវិធ ី“រញ្ជ្រា រការយល់ដឹងអំពីប្រព័នធរសចេក្វិទ្យាពត័ម៌ានេប្មារ់ប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ សៅ

កាត់ FMIS េប្មារម់នទីរសេដឋក្ិចេ នងិ ហរិញ្ញវតថុរាជធានី-សេតត” 

 នាព្រឹកថ្ងៃរុធ ១៤ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំ រកា នរវស័ក រ.ស. ២៥៦១ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

កៅសណ្ឋា គារភ្នាំករញ, ព្កសួងកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថុ បានករៀបច្ាំកម្មវីធី “រញ្ជ្រា រការយល់ដឹងអពំីប្រព័នធ       

រសចេក្វិទ្យាពត័ម៌ានេប្មារប់្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ សៅកាត ់ FMIS សព្ាបម់្នទរីកសដ្ាកចិ្ច នងិ 

ហរិញ្ញវតថរុាជធាន-ីកែតត” កព្កាម្អធិបតភីារ ឯកឧតដម្បណ្ឌ តិ ហ៊ា ន សាហ ីរ រដ្ាកល្ខាធកិារ និង ជាព្បធានព្កុម្

ការងារព្រប់ព្រងរកព្ាង FMIS កោយានការចូ្ល្រមួ្រីម្ន្តនតថី្នម្នទីរកសដ្ាកិច្ច នងិ ហិរញ្ញវតថុ រាជធានី-កែតតទាំង

២៥ និង ម្ន្តនតីរតនាគារកែតតសរុបជាង ២០០ នាក់ ។ 

 ឯកឧតដម្បណ្ឌ តិរដ្ាកល្ខាធកិារ បានានព្បសាសនថ៍ា ការបកងកើតកម្មវីធី “បន្តរា បការយល្ដ់្ងឹអាំរពី្បរន័ធ 

FMIS សព្ាបម់្នទរីកសដ្ាកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវតថរុាជធាន-ីកែតត”កនេះ ានកគាល្បាំណ្ងសាំខាន់ៗ ច្ាំនួន៣ រ៖ឺ 

១. ផតល្ល់្ទធភារឱ្យម្នទីរកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថរុាជធានកីែតតទាំងអស់ បានខសវងយល្់អាំរបីទរិកសាធន៍

ដ៏្ល្អៗកល្ើការកព្បើព្បាស់មុ្ែងារនីមួ្យៗ របស់រតនាគារកែតតក ន្ើម្ច្ាំននួរីរ ខដ្ល្ជាការោា នកាំរងុកព្បើព្បាស់ព្បរន័ធ 

FMIS និងទទួល្បាននូវសមិ្ទធកម្មការងារែពស់កោយបានែតិែាំរេុះពារនងិជាំនេះព្រប់ឧបសរគកនុងការផ្លា ស់បតូរបរិបទ

រីការអនុវតតការងារកោយថ្ដ្ ឬព្កោស ម្កកព្បើព្បាស់ព្បរន័ធទាំកនើបកម្មខដ្ល្កព្បើព្បាស់កោយកុាំរយូទ័រ នងិបកច្ចក-

 វិទពរ័តមាាន បាន៉ាង ងកជារជ័យ ព្រម្ទាំងទទួល្ខផាផ្លក រួរជាទីកាទនៈ សព្ាប់ព្កសួងកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថ។ុ 

២. បន្តរា បការយល្់ដឹ្ងសីុជកព្ៅអាំរីទិដ្ាភាររួម្របស់ព្បរន័ធ FMIS, នតីិវិធីអនុវតតការតាម្ព្បរន័ធ FMIS 

ថ្នមុ្ែងារនីមួ្យៗ និងនតីិវិធអីនុវតតសតងោ់រ (SOP) ខដ្ល្តាំណ្ឋងម្នទីរកសដ្ាកិច្ច នងិ ហិរញ្ញវតថទុាំងអស់ ព្តូវព្ជាប 

នងិខសវងយល្ឱ់្យបានច្ាស់ កដ្ើម្បីកព្តៀម្ល្កខណ្ៈកនុងការសហការជាមួ្យព្កុម្ការងារ នាករល្ដ៏្ែាីខាងមុ្ែកនេះ។ 

៣. បាំផុសឱ្យានការរិតរូរ នងិរភិាកាសីុជកព្ៅកល្ើការករៀបច្ាំកាំណ្តអ់តតសរញ ណ្, តនួាទី នងិភារកិច្ច 

រួម្ទាំងការរូសព្ពាងបាង់ទីតាាំងរបស់ម្ន្តនតីខដ្ល្ព្តូវកព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS កៅតាម្ម្នទីរកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថុ

នីមួ្យៗ ក៏ដូ្ច្ជាការរិតររូនងិវិភារឱ្យកានខ់តច្ាស់លាស់កនុងការកព្តៀម្ចុ្េះបាំករញកាងារតាម្ខផនកនងិសកម្មភារ

នីមួ្យៗឱ្យបានសម្ព្សប និងព្រប់ព្ជងុកព្ជាយ ។  

 ឯកឧតតម្រដ្ាកល្ខាធកិារ បានបនដថា ព្បរន័ធ FMIS នឹងនាាំម្កនវូការផ្លា ស់បដូររកបៀបរបបកធវើការងារ កោយ

ច្ាំកណ្ញទាំងករល្កវលា ធនធាន និងផដល់្តថ្ម្ាបខនថម្ដ្ល់្ការងារខផនកវិភារ និងការព្រប់ព្រងកល្ើសមិ្ទធផល្ 

កហើយព្បរន័ធកនេះ នឹងជួយបខងវរការងារបច្ចុបបននខដ្ល្កផ្លដ តខតកល្ើព្បតិបតដិការហិរញ្ញវតថុ កៅជាការងារខដ្ល្ឈរកល្ើ

អភ្ិព្កម្ថ្នការករៀបច្ាំខផនការ និង វិភាជន៍ធនធាន, ការវាស់់ខវង នងិ តាម្ោនសមិ្ទធកម្មតាម្ងវិកាកម្មវិធ ីខដ្ល្នងឹ

បងកល្កខណ្ៈដ្ល្ក់ាររព្ងងឹការខបងខច្កធនធានបកព្ម្ើដ្ល្់ព្រប់វិស័យព្បកបកោយព្បសិទធភារ នងិច្ាំទិសកៅ ព្រម្

ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា 

ជាតិ សាេនា ប្ពះមហក្សប្ត 

 ប្ក្េួងសេដឋក្ចិេ និង ហិរញ្ញវតថុ 



 
 

 

ទាំងនាាំម្កនូវផល្តិភារែពស់សព្ាប់កម្ពុជា ជារិកសស នឹងជួយកល្ើកកម្ពស់ល្ទធភារថ្នឧតដម្ភារថ្នការព្បកួត

ព្បខជងរបស់កម្ពុជា កៅកនុងតាំបន់ នងិ កៅកល្ើឆ្កអនដរជាតិ កនងុវិស័យហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ។ 

 បខនថម្រីកនេះ ឯកឧតតម្រដ្ាកល្ខាធកិារ ក៏បានរូសបរា ក់ថា នាករល្ងមី កៗនេះ រាជរោា ភ្បិាល្បានសកព្ម្ច្

អនុម័្តកល្ើ “កសច្កតពី្ពាងយទុធសាន្តសតថ្នការខកទព្ម្ងព់្បរន័ធងវកិាឆ្ន ាំ ២០១៨ -២០២៥” ខដ្ល្ានកគាល្កៅ៉ាង ង

ជាក់ច្ាស់កនុងការកល្ើកកម្ពស់ព្បសិទធភារថ្នការករៀបច្ាំងវិការហឆុ្ន ាំ ឈានកៅកធវើសាម្ញ្ញកម្មព្កបែ័ណ្ឌ  នងិនតីិកម្ម

ថ្នការព្តតួរនិិតយការកបើកផតល្ត់ាម្រយៈព្បរន័ធ FMIS កោយព្តូវកធវើការទូទតស់ាច់្ព្បាកត់ាម្ព្បរន័ធកអឡិច្ព្តនូិច្។ 

ទនទឹម្កនេះ កដ្ើម្បីកោេះព្សាយបរា ព្បឈម្ថ្នការចុ្េះហតថកល្ខា តាម្ព្បរន័ធបកច្ចកវិទពរ័តមាានកាល្រថី្ងៃទី ២៩ ខែ 

ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៧  រាជរោា ភ្បិាល្កម្ពុជា បានសកព្ម្ច្កច្ញអនពុ្កឹតយសត ីរី “ហតថកល្ខាឌជីងីល្  ” កដ្ើម្បពី្រប់ព្រង នងិ

ជាំរុញការកព្បើព្បាស់ហតថកល្ខាឌីជីងល្កៅកម្ពុជា ព្បកបកោយសុវតថភិារនងិព្បសិទធភារែពស់ ខដ្ល្កនេះសបរា ក់

កាន់ខតច្ាស់ថា ព្បរន័ធ FMIS កៅខតជា អ្ឹងែនងដ៏្រឹងា ាំសព្ាប់គាាំព្ទដ្ល្់ការអនុវតតកម្មវិធីខកទព្ម្ងក់ារព្រប់ព្រង

ហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈរបស់រាជរោា ភ្បិាល្កម្ពុជា ខងម្ទាំងជាឧបករណ៍្ខតម្យួរតរ់ុាំអាច្ែវេះបាន កដ្ើម្បធីានាដ្ល្់

ការករៀបច្ាំ នងិអនុវតតងវិកាជាតិព្បកបកោយតាា ភារ, ព្បសិទធភារ និង រណ្កនយយភារ ទាំងខផនកច្ាំណូ្ល្ និង

ច្ាំណ្ឋយងវិកា ។ វឌឍនភារជា វិជាានកនេះ រឺជាកាតាល្ីករដ៏្សាំខាន់ សព្ាប់ជួយជាំរញុកល្បឿនថ្នការអនុវតតកម្មវិធី

ខកទព្ម្ងក់ារព្រប់ព្រងហរិញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ ឱ្យឈានកៅសកព្ម្ច្បានតាម្ច្កខុវិស័យព្បាកដ្នយិម្ កៅឆ្ន ាំ២០២៥ រឺ 

“ខព្បកាា យព្បរន័ធហរិញ្ញវតថសុាធារណ្ៈកម្ពុជា កឆ្ព េះកៅកានព់្បរន័ធហរិញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ កផ្លត តកល្ើល្ទធផល្ នងិ វមិ្កាការ

ព្សបតាម្សតងោ់រអនតរជាត ិ នងិ ឧតតានវុតតនអ៍នតរជាត”ិ ។ កល្ើសរីកនេះ  ការអនុវតតព្បរន័ធ FMIS បានចូ្ល្រួម្

ច្ាំខណ្ក៉ាង ងសាំខានក់នងុការកសាងភារកជឿទុកចិ្តតបានថ្នងវិកា, ការបកងកើនរណ្កនយយភារហិរញ្ញវតថ ុ ខងម្ទាំង

បាននងិកាំរុងចូ្ល្រួម្៉ាង ងសកម្មកនុងការបកងកើនការផារភាា ប់ងវិកាកៅនងឹកគាល្នក៉ាបាយ ខដ្ល្បានកធវើឱ្យសាថ ន

ភារថ្នការអនុវតតងវិកាព្តូវបានផ្លា ស់បតូររី “ការបងគរបាំណ្លុ្សាច្ព់្បាករ់មី្យួឆ្ន ាំកៅម្យួឆ្ន ាំ កោយសារកងវេះសាច្់

ព្បាកដ់្រុ៏ាាំថ្រ៉ៃ ម្កជាការជព្ម្េះបាំណ្លុ្សាច្ព់្បាកទ់ាំងព្សងុ នងិការសនស ាំសាច្ព់្បាកឱ់្យានអតកិរករមី្យួឆ្ន ាំកៅម្យួ

ឆ្ន ាំ” កធវើឱ្យការកបើកផតល្ប់ានទន់ករល្កវលាកៅតាម្កម្មវិធិច្ាំណ្ឋយ និងព្បកបកោយព្បសិទធភារ។ 

ខងាងកនងុឱ្កាសកនេះ ឯកឧតដម្បណ្ឌ តិ ហ៊ា ន សាហុបី បានបរា ក់បខនថម្ថា ចាប់រីករល្កនេះតកៅ ការងារ

ចាាំបាច់្សព្ាប់ម្នទីរកសដ្ាកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុរាជធានី-កែតត រឺព្តូវបកងកើនការកបតជាា ចិ្តតែពស់ កនុងការអនុវតតរកព្ាង, 

រព្ងឹងសម្តថភារម្ន្តនតី និង កព្តៀម្ែាួនទទួល្ព្កុម្ការងារព្រប់ព្រងរកព្ាង FMIS ៉ាង ងជិតសន ិទធបាំផុត កដ្ើម្បីសិកា 

និង ករៀបច្ាំខកល្ម្អនីតិវិធីអនុវតតការងារបច្ចុបបននឱ្យបានសម្ព្សប និងកាត់បនថយនតីិវិធីខដ្ល្មិ្នផតល្ត់ថ្ម្ាបខនថម្ 

ព្រម្ទាំងចូ្ល្រួម្ព្រប់ព្រឹតតកិារណ៍្ និងវរគបណ្តុ េះបណ្ឋត ល្នានា ខដ្ល្នឹងករៀបច្ាំកឡើងកោយព្កុម្ការងារ នងិ សហ

ការណ៍្ល្អជាមួ្យរតនាគាររាធានី-កែតតកនងុការផ្លា ស់បតូរបទរិកសាធនល៍្អ ថៗ្នការអនុវតតរកព្ាង FMIS កនេះ ។ 

មុ្ននឹងបញ្ចប់ ឯកឧតតម្រដ្ាកល្ខាធកិារ បានបខនថម្ថា បនាទ ប់រីទទួល្បានកជារជយ័រីការអនុវតត FMIS, 

ព្កសួង-សាថ ប័ន អងគភារ នងិរដ្ាបាល្ថាន កក់ព្កាម្ជាត ិ នងឹទទួល្បានអតថព្បក៉ាជន៍ជាកព្ច្ើន រួម្ាន៖ រព្ងងឹ

រណ្កនយយភារសាថ ប័ន នងិ ភារជាាច ស់កនងុការព្រប់ព្រង នងិអនុវតតងវិកា, កាត់បនថយការកព្បើព្បាស់ធនធានកនងុ

ការរតក់ារឯកសារកៅតាម្នតីិវិធីនីមួ្យៗ, តាម្ោនការអនវុតតងិវកាបានកាន់ខតានព្បសិទធភារជាងមុ្ន, ទទួល្

បានមូ្ល្ោា នព្រឹេះកនងុការរនិិតយកម្ើល្កឡើងវិញនវូនតីិវិធីអនុវតតការងារ ខដ្ល្នាាំឱ្យានការរាាំងសទេះ ឬរនពរករល្

ដ្ល្ក់ារអនុវតតងវិកា, ានភារងាយព្សួល្កនងុការព្រប់ព្រង នងិ អនុវតតងវិកាកម្មវិធី កោយកព្បើព្បាស់ច្ាំណ្ឋតថ់ាន ក់



 
 

 

ងវិកា ខដ្ល្ានព្សាប់កៅកនុងព្បរន័ធ, ានភារងាយព្សួល្កនងុការតាម្ោនឥណ្ទនងវិកាបានកោយែាួនឯង នងិ

ទន់ករល្កវលា កព្បើព្បាស់ព្បរន័ធកធវើព្បតិបតតិការហិរញ្ញវតថុកៅតាម្នតីិវិធីអនុវតតការងារនានា ។  


