
១ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១៤

- ការដាក់ពប្័ន្ធ FMISឱ្យលពបើពរាស់ផ្លូវការ ....១
- ថ្នា ក់ដរឹកនំាមតិនរាថយចំលោះការជយួលពរោមជពជង 
  ដេ់ការអនុវតគ្លពមាង FMIS..................២
- ពប្័ន្ធ FMISផ្ដេ់ផេពបលោជន៍រោក់ជស្ដងនរឹង
  ជ ន្ាក ................................................២ 
- ការចុះគំាព្រអនាកលពបើពរាស់លដាយផ្ទា េ់លៅតាម 
  ពកសងួ-ស្ថា ប័ន ...................................៣
- កត្ាជំរុញការផ្្ស់ប្ដលូរវិស័យស្ធារណៈ.........៣
- ររាយការណ៍ IPSAS លចញ្ីពប្័ន្ធ FMIS មាន
  ភា្ពតរឹមពតលូវ.......................................៣
- ពប្័ន្ធ FMIS ថី្ .................................៣
- សលងខេបថវិការោតតិឆ្នា ំ២០១៨ ....................៤
- ពបល្រសនានាកនានុងតំបន់លពបើពរាស់ FMIS.......៥
- ្រំ្័រសំណួរ-ចលម្ើយ ..............................៦

មាតិកា
   ពកសួងលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវតថានុ រានពបកាសដាក់ ពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញ-
វតថានុស្ធារណៈ លៅកាត់ថ្ FMIS ឱ្យលពបើពរាស់រោផ្លូវការ លៅពកសងួចំនួន ១០ លពកាមអធតិបតីភា្ 
ឯកឧត្ដមបណ្តិត ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធតិការពកសួងលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវតថានុ នតិងរោពបធានពកនុម 
ការងារពគប់ពគងគលពមាង FMIS នតិងរោតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដមបណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន 
ល្រសរដ្ឋមនន្ី រដ្ឋមនន្ីពកសួងលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវតថានុ លដាយមានការចេូរមួ្ីថ្នា ក់ដរឹកនំា នតិងមនន្ីមក្ី 
ពកសួង-ស្ថា ប័ន នតិងតំណាងដដ គអូ្តិវឌ្ឍន៍ សរុបរោង ៤០០ នាក់ កាេ្ីព្រឹកដថងៃសុពក្រី ២៦ ជខ មករា ឆ្នា ំ 
២០១៨។ 

ភា្លរោគជ័យកនានុងការដាក់ពប្័ន្ធ FMIS ឱ្យអនុវតក្នានុងជំហាន្រី១ លៅកនានុងអគ្គនាយកដា្ឋ នគន្រឹះដនពកសងួ
លសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវតថានុ នតិង រតនាគាររាជធានី-លខតទ្ាងំអស់ លៅ្រទូាងំពបល្រសកម្ពនុរោ គរឺោសកខេីភា្បងាហា ញ 
ោ៉ា ងចបាស់ថ្ ពប្័ន្ធ FMIS រានលដើរតនួា្រីរោកាតាេីករសកម្ កនានុងការនំាយកមកនវូពបសតិ្រ្ធភា្, គណ - 
លនយ្យភា្, តម្ាភា្ កនានុងការងារពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថានុស្ធារណៈលៅកម្ពនុរោ។ ្រនទារឹមលនះ ការអនុវត ្គលពមាង 
FMIS នរឹងលដើរតរួោកញ្ចក់ឆ្នុះបញ្្ច ងំអំ្ីេ្រ្ធភា្ នតិង តពមលូវការរោក់ជស្ដង កនានុងការជកេម្អរោជំហានៗនវូនីតតិវិធី
អនុវតក្ារងារហតិរញ្ញវតថានុ ជដេមានភា្សន្ុគស្្ញ នតិងមតិនផ្ដេ់តដម្បជនថាមកនានុងលគាេលៅ្ពងរឹងវិន័យថវិកា, 
កាត់បនថាយល្េលវលា នតិងធនធានមតិនចំារាច់ នតិងជួយសពមាេបនទានុកការងាររបស់មនន្ីអនុវតថ្វិកា នតិង 
កតិច្ចការហតិរញ្ញវតថានុ ។

ថ្នា ក់ដរឹកនំាពកសួងលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវតថានុថតរបូ
អនុសសាវរយី៍រោមយួថ្នា ក់ដរឹកនំាពកសួង-ស្ថា ប័នទាងំ១០

ឯកឧតម្  George Edgard ឯកអគ្គ រដ្ឋ្រូត 
ដនសហភា្អឺរ៉ុបជំរុញពកសងួ-ស្ថា ប័ន
ឱ្យទាញយកភា្រោមា្ច ស់ការដនពប្័ន្ធ

លលាក ម ៅ៉  សតយា មនន្ីបលច្ចកល្រសមុខងារ
លធវើប្របងាហា ញ្ីពប្័ន្ធ FMIS

ឯកឧតម្បណ្តិត ហ៊ា ន សាហ៊ីប 
ជថ្ងលៅកាន់អនាកចេូរមួទាងំអស់

លលាក មន្ដ ប្រាថ្្ន  ពបធានលេខាធតិការដា្ឋ ន
ពកនុមការងារពគប់ពគងគលពមាងលធវើលសចក្ដីរាយការណ៍

អំ្ីវឌ្ឍនភា្ការអនុវតគ្លពមាង FMIS 

ឯកឧត្ដម ហ៊ា ន សាហ៊ីប តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដម អនូ ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន 
ល្រសរដ្ឋមនន្ី រដ្ឋមនន្ីពកសួងលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវតថានុកនានុង្ីធីពបកាសដាក់

ឱ្យលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS លៅពកសងួ-ស្ថា ប័ន

មនន្ីជំនាញដដគូអ្តិវឌ្ឍរានចូេរមួកនានុងកម្វិធី

កម្វិធីពបព្រឹតល្ៅលដាយមាន 
ការចេូរមួ្ីមនន្ីពបមាណ៤០០រូប

លៅកនានុងឆ្នា ំ២០១៨ ពកសងួចំននួ១០ លផសេងល្រៀត នរឹងពតលូវចាប់លផ្ដើមអនុវតស្្កេ្បង
លេើការលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS។ ចង់ដរឹងថ្លតើពកសងួ-ស្ថា ប័នណាខ្ះជដេពតលូវ
លពបើពរាស់ពប្័ន្ធនាឆ្នា ំបនាទា ប់ សមូចូេលមើេវីលដអសូ្ដីអំ្ីការដាក់អនុវតព្ប្័ន្ធ 

FMIS រោផ្លូវការកាេ្ីដថងៃ្រី២៦ ជខមករា ឆ្នា ំ២០១៨ កន្ងមក។

ការដាក់ប្បព័ន្ធ FMIS ឱ្យមប្បើប្រាស់ជាផ្លូវការមៅប្កសួង១០



២ ៣គលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថានុស្ធារណៈ ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១៣

អន៊រដ្ឋមេខាធិការប្កសួងមសដ្ឋកិច្ច៖ ប្បព័ន្ធ FMIS ផ្ដេ់ផេប្បមោជន៍សស្ដងនឹងស ្្នក

មានពបស្សន៍លៅកនានុងកតិច្ចពបជុំស្ីអំ្ី “លសចក្ីពោង
យុ្រ្ធស្នសជ្ក្រពមង់ពប្័ន្ធថវិកា (២០១៧-២០២៥)” 
លៅដថងៃ្រី០៦ ជខធនាលូ ឆ្នា ំ២០១៧ នា្រីស្ីការពកសងួ 
លសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវតថានុ ឯកឧតម្ ចាន់ ស៊ធី  អនុ- 
រដ្ឋលេខាធតិការដនពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវតថានុរាន 
្រ្រួេស្្គ េ់ នតិង លេើកល�ើងថ្ ជផនាកមយួដនការជក 
្រពមង់ពប្័ន្ធថវិកា គរឺានជផ្អកសំខាន់លេើពប្័ន្ធបលច្ចក 
វិ្រយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថានុស្ធារណៈ 
(FMIS) កនានុងការជយួ លរៀបចំ នតិងអនុវត ្ថវិកា។

ឯកឧតម្រានគសូបញ្្ច ក់ថ្ “លបើមតិនមាន FMIS 
ការលរៀបចំថវិកាគមឺតិនអាចមាន្័ត៌មានល្ញលេញ
្ីការអនុវតរ្ានលនាះល្រ។ ដូលចនាះពតង់ចំណចុលនះ 
សំខាន់គមឺាន FMIS។”

មុនដថងៃពបកាសដាក់ពប្័ន្ធ  FMIS ឱ្យលពបើពរាស់ 
រោ ផ្លូវការលៅពកសងួ-ស្ថា ប័នទាងំ១០ ពកនុម ការងារ 
ពគ ប់ពគងគលពមាង FMIS រាន លរៀបចំ កតិច្ចពបជុំស្ដី្ី 
“វឌ្ឍនភា្  នតិងបញ្ហា  ពបឈម  ដនការ អនុវត ្គលពមាង   
FMIS ជំហាន្រី២ នតិងការកំណត់ ការដា្ឋ នអនុវត ្
គលពមាង FMIS លៅជំហាន្រី២” នា ព្រឹក ដថងៃ្រី១១  
ជខមករា  ឆ្នា ំ២០១៨ លៅ ្រីស្ដីការ ពកសងួ លសដ្ឋកតិច្ច   
នតិងហតិរញ្ញវតថានុ   កនានុងលគាេ បំណង្តិភាកសា លេើ  វឌ្ឍន - 
ភា្ បញ្ហា ពបឈមលផសេងៗកនានុងការអនុវត ្ពប្័ន្ធ  FMIS  
ឆ្នា ំ២០១៨  នតិងការកំណត់យកការដា្ឋ នកនានុងការដាក់ 
ដំលណើរការពប្័ន្ធ FMISឆ្នា ំ២០១៩។

ឯកឧតម្បណ្តិត ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធតិការ 
ពកសួងលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវតថានុ នតិងរោពបធានពកនុម   
ការងារពគប់ពគងគលពមាង FMIS មានពបស្សន៏ កនានុង 
កតិច្ចពបជុំថ្ “ថ្នា ក់ដរឹកនំានរឹងមតិនរាថយចំលោះការជយួ 
លពរោមជពជងដេ់ការអនុវតគ្លពមាង FMIS លដើម្បី លដើរ 
លៅមុខទាងំអស់គានា ”។   ឯកឧតម្ក៏រានបនថ្្ការ- 

១. ្ពងរឹងគណលនយ្យភា្ស្ថា ប័ន នតិង ភា្រោមា្ច ស់ 
    កនានុងការពគប់ពគង នតិងអនុវតថ្វិកា 
២. កាត់បនថាយការលពបើពរាស់ធនធាន កនានុងការរត់ការ  
    ឯកស្រលៅតាមនីតតិវិធីនីមយួៗ 
៣. តាមដានការអនុវតថ្វិការានកាន់ជតមានពប - 
   សតិ្រ្ធ ភា្រោងមុន ទាងំថវិកាថ្នា ក់ពកសងួ, ថ្នា ក់ 
   មនទាីរ នតិងអង្គភា្ថ្នា ក់លពកាមរោតតិលៅលពកាមឱវា្រ 
    តាមរយៈការ្រ្រួេរាននវូររាយការណ៍ ហតិរញ្ញវតថានុ 
   នតិង ថវិការានលដាយខ្លួ នឯង នតិងទាន់ល្េលវលា 
៤. ្រ្រេួរាននវូមេូដា្ឋ នពគរឹះមយួកនានុងការ្តិនតិត្យលមើេ 
    ល�ើងវិញនវូនីតតិវិធីអនុវតក្ារងារ ជដេនំាឱ្យ មាន 
    ការរាងំសទាះ ឬ្នយារល្េដេ់ការអនុវតថ្វិកា 
៥. មានភា្ងាយពសលួេកនានុងការពគប់ពគង នតិងការ 
         អនុវត ្ថវិកាកម្វិធី លដាយលពបើពរាស់ចំណាត់ថ្នា ក់ 
    ថវិកា ជដេមានពស្ប់លៅកនានុងពប្័ន្ធ
៦. លពបើពរាស់ពប្័ន្ធលដើម្បីលធវើពបតតិបត្តិការហតិរញ្ញវតថានុ
    លៅតាមនីតតិវិធីអនុវតក្ារងារនានា 
៧.អាចតាមដាននូវដំលណើរការដនការអនុវតថ្វិកា
   តាមរយៈេំហរូការងារកនានុងពប្័ន្ធ FMIS (ល្េ 
   បញ្លូន ល្េ្តិនតិត្យរចួ នតិងល្េអនុម័តរចួ)។

“ថ្្ន ក់ដឹកនាមំិនរាថយចំមោះការជួយមប្ជាមសប្ជងដេ់ការអន៊វត្តគមប្មាង FMIS”   FMIS៖ អត្ថប្បមោជន៍ ៧ 
ចំណ៊ច សប្មាប់ប្កសួង-សា្ថ ប័ន

លពកាយការលធវើ្រសសេនៈកតិច្ចសតិកសាលៅកាន់ពបល្រស
រោលពចើន រោ្តិលសសពបល្រសរារាងំ ពកនុមការងារដន 
អគ្គនាយកដា្ឋ នថវិកា ជដេដរឹកនំាលដាយឯកឧតម្ 
ចាន់ ស៊ធី  រានសលពមចរានរោមូេដា្ឋ ននវូឯកស្រ 
យុ្រ្ធស្នសជ្ក្រពមង់ពប្័ន្ធថវិកាសពមាប់ឆ្នា ំ ២០១៧ 
-២០២៥ ជដេឯកស្រលនះមានស្រៈសំខាន់គំាព្រ 
នតិង សពមលួចផ្លូវដេ់ការជក្រពមង់ពប្័ន្ធថវិកាដនពបល្រស
កម្ពនុរោ ជដេកនានុងលនាះឯកស្ររានរលំេចនវូ ្រតិសលៅ 
ដនការជក្រពមង់ពប្័ន្ធថវិកា  យុ្រ្ធស្នសដ្នការជក
្រពមង់ពប្័ន្ធថវិកាឆ្នា ំ២០១៧-២០២៥ ព្មទាងំជផន្រី
ចង្អនុេផ្លូវលឆ្្ព ះលៅកាន់លគាេលៅយុ្រ្ធស្នសក្នានុងឆ្នា ំ 
២០២៥។

លៅកនានុងកតិច្ចពបជុំលនះជដរ ក៏មានការលេើកល�ើង នតិង 
ជវកជញករោបនប្នាទា ប់ អំ្ីការឈរលេើលគាេការណ៍ 
ថវិកា្រឹងជផ្អកលេើសមតិ្រ្ធកម្ កនានុងការលរៀបចំថវិកា ជដេ 
កន្ងមកមានការយេ់ខុសៗគានា លៅលេើ្រសសេនទាន 
អំ្ីម៉ាូជដេសពមាប់លគាេការណ៍លនះ ប៉ាុជនប្នាទា ប់្ី 
ការ្តិភាកសារមួគានា រចួ ឯកឧតម្បណ្តិតសភាចារ្យ អនូ 

ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន រានជណនំាលអាយភាគីោក់្័ន្ធ ទាងំអស់
យករោរមួថ្លគាេការណ៍លនះមានម៉ាជូដេចំនួន៣ 
រមួមាន ពប្័ន្ធថវិកាបងាហា ញសមតិ្រ្ធកម្  ពប្័ន្ធថវិកា
្័ត៌មានសមតិ្រ្ធ តិកម្  នតិងពប្័ន្ធថវិកាសមតិ្រ្ធ តិកម្ផ្ទា េ់ 
លដាយកនានុងលនាះឯកឧតម្បណ្តិតសភាចារ្យរានចង្អនុេ
បងាហា ញឱ្យរោរមួឈរលេើម៉ាូជដេពប្័ន្ធថវិកា្័ត៌មាន 
សមតិ្រ្ធ តិកម្។

កតិច្ចពបជុំរានពបព្រឹតល្ៅពបកបលដាយភា្លរោគជ័យ 
នតិង មានការ្តិភាកសាោ៉ា ងផុសផុេ លពកាមការដរឹកនំា 
ផ្ទា េ់លដាយឯកឧតម្បណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន  
ល្រសរដ្ឋមនន្ីរដ្ឋមនន្ីពកសងួលសដ្ឋកតិច្ច នតិង ហតិរញ្ញវតថានុ។

អនុវតម្ាតតិកាថវិកាកនានុងពប្័ន្ធ FMIS កាន់ជតបងាហា ញ 
ោ៉ា ងចបាស់ឱ្យល�ើញ ្ ីពបសតិ្រ្ធភា្ ដនការលពបើពរាស់ 
ថវិការោតតិតាមរយៈការលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS។

េ្រ្ធផេចម្បងដនកតិច្ចពបជុំលនះមានដចូតលៅ៖ 
១. អគ្គនាយកដា្ឋ ន         រតនាគាររោតតិនរឹងលធវើការសពមប 
សពមលួេកនានុងការលរៀបចំរោលវ្រតិកា ឬការបណ្នុ ះ បណ្ាេ  
បជនថាមលេើចំនុចខវះខាត ព្មទាងំជយួសពមបសពមលួេ
ជផនាកកស្ងសមតថាភា្ លៅកាន់មនទាី រលសដ្ឋកតិច្ច នតិង 
ហតិរញ្ញវតថានុ រាជធានី-លខតទ្ាងំ២៥ កនានុងការអនុវត ្ពប្័ន្ធ 
FMIS លៅ កនានុងឆ្នា ំ២០១៩ 
២.អង្គពបជុំសលពមចដាក់ការសលពមចលពជើសលរីសយក
មនទាីរទាងំ២៥ នតិងពកសងួ-ស្ថា ប័នចំននួ១០ ជនូឯក - 
ឧតម្បណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធម៊ន្ន ីរ័ ត្ន លធវើការ 
សលពមចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
៣. សលពមច្នយារការអនុវតម្ុខងារថ្ីទាងំ៤ ដន 
ពប្័ន្ធ FMIS កនានុងឆ្នា ំ២០១៨ នតិងកាត់បនថាយលេើការ
អនុវតព្ប្័ន្ធ FMIS លៅពកសងួ-ស្ថា ប័ន ទាងំ ១០ 
ជដេមានអាណាប័កលផទារសតិ្រ្ធ តិ។

សកម្ភា្ពកនុមការងារពគប់ពគងគលពមាង
កនានុងកតិច្ចពបជុំ្តិភាកសាការអនុវតគ្លពមាង FMIS ឆ្នា ំ២០១៨

បណ្តិត ហ៊ា ន សាហ៊ីប ដរឹកនំាកតិច្ចពបជុំ្តិភាកសា

ឯកឧត្ដម ចាន់ ស៊ធី លេើកល�ើង្ី 
ស្រសំខាន់ពប្័ន្ធ FMIS កនានុងកតិច្ចពបជុំ

ឯកឧតម្បណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន 
ដរឹកនំាកតិច្ចពបជុំ្តិភាកសា

   កត្្ត ជំរ៊ញឱ្យមានការផ្្ស់ប្ដលូរ
ក្ននុងវិស័យសាធារណៈ (តចប់)

លៅព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១៣ លយើងរានជសវង 
យេ់អំ្ីជផនាក្រី២ នតិង៣ជដេជំរុញឱ្យមានការផ្្ស់
ប្លូរកនានុងវិស័យស្ធារណៈគ ឺ នលោរាយ នតិងចបាប់ 
នតិងការផ្្ស់ប្លូរសង្គម។

ជផនាកលផសេងៗល្រៀត ជដេជំរុញការផ្្ស់ប្ដលូរកនានុង  
វិស័យស្ធារណៈមានដចូរោ៖

៤. ោណតិជក្ម្របស់រដា្ឋ ្តិរាេ
៥. វិ្រយាស្នស ្នតិងបលច្ចកវិ្រយា
៦. បរិស្ថា ន
៧.ការអនុវតគ្ណលនយ្យ
៨.វិរ្ោជីវៈគណលនយ្យកនានុងវិស័យស្ធារណៈ
លលាកអនាកអាចចូេលៅអានអតថាន័យទាងំពសនុង ដន 

កត្ាទាងំអស់លនះ នតិងទាញយកអតថាប្រលដើមរោភាស្ 
អង់លគ្ស្ីលគហ្រំ្័រគលពមាង FMIS តាមរយៈតំណ 
ភ្ាប់ខាងលពកាម៖ 

ការច៊ះគាបំ្្រអ្នកមប្បើប្រាស់ប្បព័ន្ធ FMIS ដេ់ការដា្ឋ នផ្ទា េ់

លេខាធតិការដា្ឋ នពកនុមការងារពគប់ពគងគលពមាង 
FMIS រានចុះគំាព្រផ្ទា េ់្ីការចុះពបតតិបត្តិការ ថវិកា 
នតិងហតិរញ្ញវតថានុដេ់អនាកលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS លៅ 
តាម ការដា្ឋ នដនពកសងួចំននួ១០  ជដេមានអនាក 
លពបើពរាស់ពបមាណ១៦៤ របូ លដាយចាប់លផ្ើម្ី ដថងៃ 
្រី១៥ ដេ់ដថងៃ្រី៣០ ជខមករា ឆ្នា ំ២០១៨។

លៅកនានុងកំ�នុងល្េចុះលៅគំាព្រ អនា កលពបើពរាស់ 
ពប្័ន្ធ FMIS លៅតាមពកសងួ-ស្ថា ប័ន មានចំងេ់រោ 
លពចើនោក់្័ន្ធនរឹងការចុះពបតតិបត្តិការពបចំាដថងៃរបស់
ខ្លួ នកនានុងពប្័ន្ធ FMIS។ លពកាយ្ី្រ្រួេរានការគំាព្រ
ចំនួន២ដថងៃ អនាក លពបើ ពរាស់ អាចលធវើនតិយ័តភា្ ថវិកា 
ដផទាកនានុងការបញ្ចលូេ  នតិងអនុម័ត អាណត្តិ ការចុះ នតិង 
អនុម័តស្លាកបពតចំណូេ នតិងធានាចំណាយព្ម

ទាងំការបញ្្្រតិញតាមកតិច្ចេ្រ្ធកម្។ 
តាមការអលងកេត នតិងវាយតដម្ អនាកលពបើ ពរាស់   

ពប្័ន្ធ FMIS លៅតាមពកសងួ-ស្ថា ប័ន មាន 
ភា្ រកីរាយ នតិងបងាហា ញការស្វ គមន៍ព្មទាងំ
ចង់លចះចង់ ដរឹង្ីការលពបើពរាស់ ពប្័ន្ធ។ 

កនានុងការចុះគំាព្រ លនះផងជដរ ពកនុមការងារ
ក៏រានពបមេូ្រតិននាន័យ្័ត៌មានមយួ ចំននួ្ី 
មលធយារាយពរាពស័យទាក់្រង របស់ពកសួង-

ស្ថា ប័ន លដើម្បី ឱ្យការ្រំនាក់្រំនងកាន់ជតមានពបសតិ្រ្ធ
ភា្នាល្េអនាគត។  

េ្រ្ធផេដនការវាយតដម្របស់អនាកលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ 
FMIS រានបងាហា ញឱ្យល�ើញថ្ កពមតិតដនការ ល្ញ 
ចតិត ្នតិងការលពតៀមខ្លួ ន ក៏ដចូរោការ្ន្យេ់ ជណនំា 
លឆ្ើយសំណួររបស់ពកនុមការងារ្ីពប្័ន្ធ FMIS មាន 
ភា្េ្អពបលសើរ។ 

ព័ត៌មានេម្ិត
http://fmis.mef.gov.kh/
news/drivers-of-change/

www.facebook.com/fmis.khmer
FMIS Cambodia

លដើម្បីតាមដាន្័ត៌មានអំ្ីគលពមាង FMISសូមចូេ
លៅកាន់្រំ្័រលហវសប៊ុករបស់គលពមាងតាម 

រយៈតំណភ្ាប់ខាងលពកាម៖



៥៤ ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១៣គលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថានុស្ធារណៈ

លនះគរឺោលសចក្ដីសលងខេបមួយចំនួន ដនថវិការោតតិឆ្នា ំ២០១៨ ជដេរោថវិកា យុ្រ្ធស្នស ្ដន ការ្នូ ផ្ដនុំ កមំ្ាង នតិងធនធានរោអតតិបរមាលដើម្បីសលពមច ឱ្យ ខាង ជតរាន 
នវូលគាេ នលោរាយសំខាន់ៗ ដន កម្វិធី  នលោរាយ របស់ រាជរដា្ឋ  ្ តិ រាេ   នីតតិកាេ្រី៥ ដនរដ្ឋសភា លៅកនានុងសភា្ការណ៍តំបន់ នតិង ្ តិ្្ លលាក ជដេកាន់ជតមាន 
ភា្ស្នុគស្្ញ លដើម្បីបន ្រកសា សន្តិភា្ សថាតិរភា្ ក៏ដចូរោ ការព្រ ព្រង់ នវូដំលណើរការ វិវឌ្ឍន៍ ឈាន ល�ើង របស់ កម្ពនុរោ លេើវិ ថ ី ដន  ការ  អ្តិវឌ្ឍ  ពបកប លដាយ គុណភា្ នតិង   
ចីរភា្ ត លៅ មុខ ឥត ឈប់ ឈរ កនានុង នីតតិ កាេ បន ្ បនាទា ប់ ល្រៀត។

ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨ ពតលូវរានលរៀបចំល�ើងលដាយជផ្អកលេើលគាេការណ៍ពគរឹះរោយុ្រ្ធស្នស ្សំខាន់ៗចំននួ៤ ជដេកនានុងលនាះរមួមាន៖ ឯកសារេម្ិត

ថវិកាជាតិឆ្្ន ២ំ០១៨

១. ធានាសលពមចឱ្យរាននូវកំលណើនលសដ្ឋកតិច្ចកនានុងរងវង់៧% លដើម្បីបនប្លងកេើតការងារថី្កាន់ជតលពចើនជនូ្េរដ្ឋ ផ្ដេ់េ្រ្ធភា្កាន់ជតលពចើន
    ឱ្យពបរោជន្រ្រេួរានពរាក់ចំណូេលកើនល�ើងកាន់ជតខ្ពស់ នតិងបលងកេើនចំណូេថវិការោតតិ
២. ធានាឱ្យរាននវូសថាតិរភា្មា៉ា ពកលូលសដ្ឋកតិច្ច រោ្តិលសសការពគប់ពគងរាននវូអតតិផរណា នតិងសថាតិរភា្ដនអពតាប្ដលូរពរាក់ នតិងហតិរញ្ញវតថានុ្រូលៅ
៣. បនអ្នុវតក្ម្វិធីជក្រពមង់សំខាន់ៗ របស់រាជរដា្ឋ ្តិរាេ លដាយលផ្្ដ តរោ្តិលសសលេើសកម្ភា្ជក្រពមង់ជដេផ្ដេ់េ្រ្ធផេភ្ាមៗ
៤. ផ្ដេ់ការលេើក្ររឹកចតិតដ្េ់ពកសងួ-ស្ថា ប័នណា ជដេអនុវតស្កម្ភា្ការងារខ្លួ នលដាយបុលរសកម្ នតិងមានសមតិ្រ្ធកម្មានគុណភា្ខ្ពស់។

ការអន៊វត្តគមប្មាងប្បព័ន្ធ FMIS ក្ននុងប្បម្រសក្ននុងតំបន់ ASEAN



សពមាប់្័ត៌មានបជនថាម នតិងសំណូម្រលផសេងៗ
សូមចូេលៅកាន់លគហ្រំ្័រ ឬ្រំ្័របណា្ដ ញសង្គម 

របស់គលពមាង FMIS៖

ឬទាក់្រងលដាយផ្ទា េ់លៅកាន់

ថ្មពេអន៊សសាវរីយ៍

សមូអប អរសា្ររចំមោះអ្នកឈ្ន ះរង្វា ន់អន៊សសាវរីយ៍
          សូមអបអរស្្ររចំលោះអនាកជដេរានលឆ្ើយសំណួរពតរឹមពតលូវលៅកនានុងព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១៣ 

សមូអរគ៊ណ

សប្មាប់ព័ត៌មានមផសេងៗ

ប្បព័ន្ធ FMIS គឺជាប្បព័ន្ធរបស់រាជរដា្ឋ ្ិរាេកម្នុជា
មប្បើប្រាស់សប្មាប់ប្គប់ប្គងថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថនុជាតិទាងំមូេ

មិនសមនជាប្បព័ន្ធសប្មាប់សតប្គប់ប្គង្រិន្នន័យរបស់
ប្កសួងមសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថនុ សតមួយមនាះម្រ។

បលងកេើនថ្ម្េជផនាកចំលណះដរឹងអំ្ី
ពប្័ន្ធ FMIS នតិងមានឱកាស្រ្រួេ 
រានធនាគារថ្ម្េ (PowerBank) 
អនុសសាវរយី៍ ្ីពកនុមការងារពគប់ពគង 
គលពមាង លដាយពគាន់ជតចូេរមួលឆ្ើយ

សំណួរងាយៗឱ្យរានពតរឹ  មពតលូវ៖

របស់លលាកអនាកមក អុីជមេ៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh 

ឱ្យរានមុនដថងៃ្រី៣០ ជខមីនា ឆ្នា ំ២០១៨។

ពកនុមការងារលេើក្ររឹកចតិតម្នន្ីមក្ីពគប់ពកសងួ-ស្ថា ប័ន នតិងមនទាីរលសដ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញ្ញវតថានុរាជធានី-លខត ្ឱ្យចូេរមួកនានុង

ការលឆ្ើយសំណួរលនះពគប់ៗគានា ។ លឈ្ាះអនាកជដេឈនាះរងាវ ន់នរឹងពតលូវពបកាសលៅលេើព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខលពកាយ។

សូមលផញើចលម្ើយពតរឹមពតលូវ ដនសំណួរទាងំ្ីរលៅខាងលឆវងលដាយភ្ាប់

រោមយួ លឈ្ាះ តួនា្រី ស្ថា ប័ន នតិងលេខ្ររូស័ ទ្ា្រំនាក់្រំនង

១. លតើពកសងួ-ស្ថា ប័នណាខ្ះជដេនរឹងពតលូវ 
ចាប់លផ្ើមអនុវតស្្កេ្បងលេើការលពបើពរាស់ 

ពប្័ន្ធ FMIS លៅកនានុងឆ្នា ំ២០១៨? 

២.លតើការ្ពងីកវិស្េភា្ដនការអនុវត្
ពប្័ន្ធ FMIS នរឹងនំាមកនវូការផ្្ស់ប្ដលូរអវីខ្ះ
កនានុងការអនុវតថ្វិកាលៅតាមពកសងួ-ស្ថា ប័ន?

៦ គលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថានុស្ធារណៈ

មោក គឹម បៅ៊នឃាង មនន្តី គណៈកម្មការមូេបប្តកម្នុជា

មោក ប៊ា៊ន វ្រ្ធី  មនន្តី ប្កសួងការង្រ និងបណ្តនុ ះបណ្្ត េវិជាជា ជីវៈ

 មោក ជិនមកត ត៊ោ មនន្តី វិ្រយាសា្ថ នបណ្តនុ ះបណ្្ត េោណិជជាកម្ម និង  

 ប្សាវប្ជាវ ប្កសួងោណិជជាកម្ម

១
មនន្ីជដេនរឹងពតលូវលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS ដនពកសងួស្ថា ប័នទាងំ១០ រាន្រ្រួេវគ្គបណ្ដនុ ះបណា្ដ េលៅ 
តាមមុខងារ នតិង តនួា្រីកំណត់លដាយពកសងួស្ថា ប័នផ្ទា េ់ លផ្្ដ តសំខាន់លេើមុខងារថី្០៤ ដចូរោ៖ 
មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (BA) មុខងារ្រតិញ (PO) មុខងារគណនីពតលូវសង (AP) នតិង មុខងារគណនីពតលូវទារ 
(AR) នតិង វគ្គបណ្ដនុ ះបណា្ដ េរោរមួលផសេងល្រៀតដូចរោ សុវតថាតិភា្កុំ្្យលូ្រ័រ, ពប្័ន្ធជំនយួ Helpdesk for 
End User ការប្ដលូរលេខសមាងៃ ត់កនានុងពប្័ន្ធ FMIS ការលពបើពរាស់ Windows Remote Assistance 
Internet នតិង Email, ការលរៀបចំអនុវតថ្វិកា, គណលនយ្យស្ធារណៈ ព្មទាងំនីតតិវិធីអនុវតស្ង្់ដា។

មុខងារថ្ីទាងំ៤របស់ពប្័ន្ធ FMIS មានដចូរោ៖
- មុខងារលរៀបចំថវិកា (BP)៖ លពបើពរាស់សពមាប់ការលរៀបចំថវិកា្ីលពកាមលៅលេើលដាយផសារភ្ាប់ នតិង 
  ការលរៀបចំថវិកា្ីលេើចុះលពកាម នតិងអាចលពបើពរាស់រោ multiple-year budget។ មុខងារលនះក៏អាចលធវើ
  ការលផទារថវិការានលដាយពតរឹមពតលូវ នតិង អាចលធវើការជកតពមលូវថវិការានផងជដរ។
- មុខងារេ្រ្ធកម្ (PR)៖ មុខងារលនះគមឺុខងារការ្រតិញល្ញលេញ ជដេរោការរមួបញ្ចលូេគានា រវាងការបញ្្
  ្រតិញ ការចុះបញ្ីនតិងការពគប់ពគងអនាកផ្គត់ផ្គង់ នតិងការពគប់ពគងកតិច្ចសនយា។
- មុខងារពគប់ពគងព្រ្្យសម្បត្តិរដ្ឋ (AM)៖ មុខងារលនះអាចលធវើការកត់ពតានវូព្រ្្យសកម្ ការបង់រេំស់ 
  ជថទា ំនតិងពគប់ពគងតដម្ព្រ្្យសកម្ លធវើបច្ចនុប្បននាភា្លេើការផ្្ស់ប្ដលូរព្រ្្យសកម្ លធវើការលផទារ នតិងលរាះ 
  បង់លចាេព្រ្្យសម្បត្តិ។
- មុខងារពគប់ពគងសននាតិធតិ (IM)៖ មុខងារលនះអាចលពបើពរាស់សពមាប់ការរាប់សននាតិធតិ ពគប់ពគងសននាតិធតិ នតិងការ 
  ជបងជចកសននាតិធតិ។

២

លតើមនន្ីជដេនរឹងពតលូវលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS ដនពកសងួ-ស្ថា ប័នទាងំ១០ 
រាន្រ្រួេវគ្គបណ្នុ ះបណ្ាេលផ្្តសំខាន់លៅលេើអវីខ្ះ?

សូមលរៀបរាប់្ីអតថាពបលោជន៏របស់មុខងារថ្ីទាងំ៤ របស់ពប្័ន្ធ FMIS?


