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ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងកិច្ចប្រជុំបតរួតពិនិត្យប្រចាឆ្ំ្លំ�ើកម្មវិធី
កកទបមង់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ

លេើកកម្ពសក់ំលណើនលសដ្ឋកតិច្ច ការបលងកើតឱកាសការង្រ ការធានាបាននវូសមធម៌ នតិង ការលេើកស្រួ យពបសតិទ្ធភា្ ។ កម្មវិធីកកទពមង់ហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ ពតរូវបានដាក់
ឱ្យអនុវត្ជាែលៃរូវការលៅក្នុងឆំ្្ ២០០៥ ជាមយួនរឹងដំណាក់កាេធំៗចំននួ ៤ កដេក្នុងលនាះ ពប្័ន្ធ FMIS ពតរូវបានដាក់ឱ្យលពបើពបាស់ក្នុងការកកេម្អនវូ្រណលនយ្យភា្
ហតិរញ្ញវត្នុកដេជាដំណាក់កាេទី២ មនកម្មវិធីកកទពមង់ លហើយក៏បានកាលៃ យជាពប្័ន្ធមយួកដេពតរូវបានទទួេសាគា េ់ ថាជាឧបករណ៍ដ៏រឹងមា ំសពមាប់ពទពទង់កម្មវិធី
កកទពមង់ នតិង ជាសក្ានុ្េមយួសពមាប់ព្រប់ព្រងនូវ ហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈសពមាប់ពបលទសកម្ពនុជាទាងំមូេ រាប់ទាងំថ្ាក់ជាតតិ នតិង ថ្ាក់លពកាមជាតតិ ។ កាេ្ីមែងៃ្ុធ
 ១១ លរាច កខ ្ តិសាខ ឆំ្្ កុរ ឯកស័ក ្ .ស. ២៥៦៣ ពតរូវនរឹងមែងៃទី ២៩ កខ ឧសភា ឆំ្្ ២០១៩ ឯកឧត្មអ្រគាបណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ ឧបនាយករដ្ឋមនន្ី 
រដ្ឋមនន្ីពកសងួលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្នុ នតិង ជាពបធាន្រណៈកមា្ម ធតិការដរឹកនំាការង្រកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ បានកែលៃងលៅក្នុង្តិធីលបើកកតិច្ចពបជុំ
ពតរួត្តិនតិត្យពបចំាឆំ្្ ២០១៨ មនកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈដំណាក់កាេទី៣ ថា “ការដាក់ឱ្យអនុវត្ជាបលណ្ើរៗ នវូពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មាន
សពមាប់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ (FMIS) លដាយបានដាក់បញ្ចរូេចំណាត់ថ្ាក់ែវិកាទាងំ៧  បលងកើតបានជាមូេដា្ឋ នសពមាប់ការកត់ពរា្រណលនយ្យព្រប់-
ពជនុងលពជាយ នតិង អាចែេតិតរបាយការណ៍ទាន់ល្េលវលា ។ លៅល្េលនះ ្រលពមាង FMIS បាននតិងកំ្ុងអនុវត្ក្នុងជំហានទី២ លដាយបានដាក់ពប្័ន្ធ FMIS ឱ្យ
លពបើពបាស់ជាែលៃរូវការលៅរាមពកសងួ-ស្ាប័នចំននួ ២០ នតិង មន្ីរលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្នុទាងំ ២៥ រាជធានី-លខត្ រឯីពកសងួ-ស្ាប័នចំននួ ១៧ លែសេងលទៀត នរឹងពតរូវពបកាស
ដាក់ឱ្យលពបើពបាស់ជាែលៃរូវការលៅឆំ្្ ២០២០ ខាងមុខ ។ វឌ្ឍនភា្ក្នុងការអនុវត្បលច្ចកវិទយា្័ត៌មានកបបលនះ ពបកហេជាមតិនមានពបលទសលពចើនលទអាចសលពមចបាន  
ជា្តិលសសក្នុងចំលណាមពបលទសកំ្ុងអភតិវឌ្ឍន៍កដេចាប់លែ្ើមការង្រលនះពបហាក់ពបកហេកម្ពនុជា ”។  ្ររួរេំរឹកែងកដរថាលេបឿន នតិង ្រុណភា្មនការអនុវត្
្រលពមាង FMIS លៅកម្ពនុជាពតរូវបានទទេួការកត់សមាគា េ់្ីពបលទសក្នុងតំបន់ កដេក្នុងលនាះកាេ្ីកខ កកកដា ឆំ្្ ២០១៧  ពកសងួលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្នុបានទទួេ
សាវា ្រមន៍ដំលណើរទសសេនកតិច្ចសតិកសា របស់្រណៈពបតតិភូជាន់ខ្ពស់មនសាធារណៈរដ្ឋពបជាធតិបលតយ្យពបជាមានតិតឡាវ កដេបានមកលធវាើការសតិកសា្ីបទ្តិលសាធន៍េ្អៗមន
កម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ ជា្តិលសសការលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS របស់ពបលទសកម្ពនុជា ។

   អនុលលាមរាមលបសកកម្មរបស់រាជរដា្ឋ ភតិបាេកម្ពនុជា ក្នុងការកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ
ពកសួងលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្នុកដេជាលសនាធតិការមនកម្មវិធីកកទពមង់ បាននរឹងបន្យ៉ា ងសពសាក់សពសាកំ្នុងការ
បំល្ញឱ្យបាននវូកតិច្ចការទាងំអស់លនះ លដើមបីលធវាើយ៉ា ងណាឱ្យសលពមចបាននវូលគាេលៅចុងលពកាយមនកម្មវិធីកក-
ទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ កដេរមួមានការរកសាបាននវូសន្តិភា្ សន្តិសុខ នតិង សណ្ាប់ធ្ាប់ 
ព្មទាងំជំរុញការអភតិវឌ្ឍលសដ្ឋកតិច្ច នតិង សងគាមកតិច្ចកម្ពនុជាលឆ្្ព ះលៅមុខ កដេជាអាទតិភា្ រាមរយៈការជំរុញ នតិង 



២
្រលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ

EU វាយតមមលៃខ្ពស់ និង ្រង្ហា ញជំហរយ៉ា ងមុតមាំ
ក្នុងការគាបំទ្រលបមាង FMIS លៅកម្ពនុជា

   តំណាងសហ្រមន៍អរឺ៉ុបបានវាយតមមលៃខ្ពស់ នតិង លៅកតមានជំហរយ៉ា ងមុតមាកំ្នុងការគំាពទការអនុវត្្រលពមាងពប្័ន្ធ
បលច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវតន្ុសាធារណៈ (FMIS) លៅកម្ពនុជា លពកាមការព្រប់ព្រង ដរឹកនំារបស់
ឯកឧត្មអ្រគាបណ្តិតសភាចារ្យ  អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ កដេមានឯកឧត្មបណ្តិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហុី្រ ជាពបធាន
ពកនុមការង្រព្រប់ព្រង្រលពមាង FMIS ។ លបសកកម្ម្តិនតិត្យវាយតមមលៃលេើេទ្ធែេអនុវត្សចូនាករសមតិទ្ធកម្មក្នុងការ
លពបើពបាស់មូេនតិធតិគំាពទឧបតម្្ភលដាយសហភា្អឺរ៉ុបក្នុងពតីមាសទី១ ឆំ្្ ២០១៩ កដេមានលលាក DUBROST 
Sebastienនតិង លលាក CASTILLO Javier  បានលធវាើការ្តិនតិត្យលមើេអំ្ីវឌ្ឍនភា្មនការអនុវត្្រលពមាង FMIS 
សពមាប់រយៈល្េ ៥ កខ កនលៃងលៅលនះ លដាយល ដ្ោ តសំខាន់លៅលេើ ៖ 

ជាការល ល្ៃើយតប នាយកដា្ឋ នបលច្ចកវិទយា្័ត៌មាន នតិង ជាលេខាធតិការដា្ឋ នពកនុមការង្រព្រប់ព្រង្រលពមាង FMIS បានជពមាបជនូ តំណាងលបសកកម្មរបស់សហ្រមន៍
អឺរ៉ុបអំ្ីវឌ្ឍនភា្ដូចតលៅ ៖

ការលរៀបចំដាក់ឱ្យលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS 
លៅពកសងួចំននួ ១០  បកន្ម នតិង មន្ីរ
លសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្នុ ២៥ រាជធានី-លខត្

ការង្រ្ពងីកមជ្ឈមណ្េទតិន្ន័យ នតិង បច្ចនុបបន្-
ភា្ែ្មីៗមនការអនុវត្្រលពមាងសពមាប់ឆំ្្ ២០១៩

ការលរៀបចំលធវាើេទ្ធកម្មសពមាប់មុខង្រែ្មី
របស់ពប្័ន្ធចំនួន ២

   ក្នុងឱកាសលនាះ លេខាធតិការដា្ឋ នពកនុមការង្រ ក៏បានសាកសរួអំ្ីជំហរ នតិង ការវាយតមមលៃរបស់តំណាងលបសកកម្មសហ្រមន៍អឺរ៉ុបអំ្ីការយេ់ល�ើញរបស់ខលៃរួន
លេើវឌ្ឍនភា្មនការអនុវត្្រលពមាង FMIS លៅកម្ពនុជាចាប់រំាង្ីជំហានទី ១ រហតូមកដេ់បច្ចនុបបន្ ្ីការលពបើពបាស់ែវិកាជំនយួឥតសំណងលនះ ។ លលាក Javier
បានមានពបសាសន៍ថា “លលាកមានលមាទនភា្ នតិង ល�ើញចបាស់ថា កម្ពនុជាបានលពបើពបាស់ជំនយួលនះចំទតិសលៅ ពតរូវរាមជំហាន នតិង កែនការ ព្មទាងំមានវឌ្ឍន-
ភា្េ្អពបលសើរជាង្រលពមាងពបហាក់ពបកហេគ្ាលនះ លបើលធៀបជាមយួពបលទសជតិតខាងលៅក្នុងតំបន់ ” ។ សហ្រមន៍អរឺ៉ុបសមូគំាពទយ៉ា ងមុតមាដំេ់ការ្ពងីកការ-
អនុវត្្រលពមាង FMIS លៅជំហានទី៣ លហើយបានលស្ើសុំឱ្យមានការដំល�ើងពប្័ន្ធ FMIS បានលពបើពបាស់ដេ់មន្ីរនានាលៅថ្ាក់លពកាមជាតតិ នតិង រដ្ឋបាេថ្ាក់លពកាមជាតតិ
រមួទាងំការលធវាើសុខដុមនីយកម្ម នតិង តពមង់ទតិសនីតតិវិធីអនុវត្ការង្រឱ្យបានឆ្ប់រហ័សលដើមបីធានាដេ់ការទទួេបាននវូែេពបលយជន៍ជាអតតិបរមាពបកបលដាយ
ពបសតិទ្ធភា្្ីការលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS ។ គាត់ក៏បានបកន្មលទៀតថា អ្រគាលេខាធតិការដា្ឋ ន្រណៈកមា្ម ធតិការដរឹកនំាការង្រកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ 
កដេ្ររួលដើរតជួា្រំរ ូនតិង ែដោេ់កតិច្ចសហការគំាពទពបកបលដាយភា្បុលរសកម្មក្នុងការអនុវត្្រលពមាង FMIS លៅកម្ពនុជា ជា្តិលសស្រកឺារលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS   
លដើមបីព្រប់ព្រង នតិង អនុវត្ពបតតិបត្តិការហតិរញ្ញវត្នុក្នុងការលពបើពបាស់ជំនយួឥតសំណង នតិង ជំនយួសមបទាន្ីមដ្រអូភតិវឌ្ឍន៍ នតិង ែវិកាបដតិភា្ររបស់រដា្ឋ ភតិបាេ ។



ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ ០១៩
៣

   រាងនាមឱ្យមូេនតិធតិរបូតិយវត្នុអន្រជាតតិ (IMF) លលាក Mark Silins កតងកតចុះលបសកកម្មមកពបលទសកម្ពនុជាក្នុងកំ�នុង
ល្េ្ីរកខម្ង លដើមបី្តិនតិត្យ ែ្េ់ជាជំនយួបលច្ចកលទសលៅកាន់អ្រគានាយកដា្ឋ នសំខាន់ៗមនពកសងួលសដ្ឋកតិច្ចនតិង-
ហតិរញ្ញវត្នុ រមួទាងំលកៀរ្ររការគំាពទការអនុវត្្រលពមាង FMIS ្ីអ្កពាក់្័ន្ធទាងំអស់ រាមរយៈការែសេ វ្ាែសាយអំ្ីសក្ា-
នុ្េមនពប្័ន្ធ ។ ជាេទ្ធែេ លលាកបានទទេួការសហការយ៉ា ងស្តិទ្ធស្ាេ្ីអ្រគានាយកដា្ឋ នរតនាគារជាតតិ ជាក់កស្ង
បានបញ្ជា ក់មកលេខាធតិការដា្ឋ នពកនុមការង្រព្រប់ព្រង្រលពមាង FMIS លៅមែងៃទី ១៩ កខ មតិែុនា ឆំ្្ ២០១៩ លនះថា 
ឯកឧត្មបណ្តិត វង្ស ្រ៊ាុនឥន្ទ្រា វុធ អ្រគានាយកមនអ្រគានាយកដា្ឋ នរតនាគារជាតតិ បានលែញើលលាកនវូការវិភា្ររបស់
ពបតតិបត្តិការចំននួបនួមនពប្័ន្ធ FMIS លដាយបានសបញ្ជា ក់ឱ្យល�ើញថា អ្រគានាយកដា្ឋ នរតនាគារជាតតិអាចព្រប់ព្រង
លសៀវលៅធំ  (General Ledger) បានលដាយខលៃរួនឯងក្នុងពប្័ន្ធ FMIS។ ការមានភា្មា្ច ស់ការឬេទ្ធភា្ព្រប់ព្រង
លេើលសៀវលៅធំលនះបានលដាយខលៃរួនឯង ្រជឺាការកដេអាចជំរុញការបតិទបញជា ី្រណលនយ្យបានលដាយទាន់ល្េលវលា នតិង 
មានពបសតិទ្ធភា្ ព្មទាងំជាសមតិទ្ធែេធំបំែុតក្នុងការែេតិតបានជារបាយការណ៍ហតិរញ្ញវត្នុកដេនរឹងែ្េ់្័ត៌មានដ៏
មានសារៈសំខាន់បំែុតក្នុងការសលពមចចតិត្របស់ថ្ាក់ដរឹកនំា ក្នុងការកបងកចកធនធាន នតិង ការែ្េ់អាទតិភា្ដេ់វិស័យ
លែសេងៗជាលដើម ។ លលាក Mark Silins ក៏បានបញ្ជា ក់ែងកដរថា ការកដេទទួេបានសមតិទ្ធែេលនះ ្រជឺាលជា្រជ័យ
ដ៏សំខាន់មនការអនុវត្្រលពមាង FMIS នតិង បាន ល្ៃនុះបញ្្ច ងំអំ្ីការខតិតខំពបរឹងកពបងសហការ នតិង ការលធវាើការង្រយ៉ា ង
យកចតិត្ទុកដាក់របស់លេខាធតិការដា្ឋ នពកនុមការង្រព្រប់ព្រង្រលពមាង FMIS នតិង ភា្រីពាក់្័ន្ធនានា ក្នុងការអនុវត្
្រលពមាងពប្័ន្ធទំលនើបកម្មមួយលនះឱ្យទទួេបានលជា្រជ័យ។

ម�ូនិធិរូ្រិយវត្នុអន្តរជាតិ (IMF) ល�ើវឌ្ឍនភាព
រ្រស់្រលបមាង FMIS 

   ្រតិតចាប់្ីមែងៃទី ២៧ កខ ឧសភា ឆំ្្២០១៩ លេខាធតិការដា្ឋ នពកនុម-
ការង្រព្រប់ព្រង ្រលពមាង FMISបានចាប់លែ្ើមការង្រចុះដំល�ើង
កខសេ នតិង ឧបករណ៍បណ្ាញតភាជា ប់លៅកាន់ពកសងួ-ស្ាប័នទាងំ ១៧ 
កដេនរឹងលពតៀមលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS លៅឆំ្្  ២០២០ខាងមុខ
លនះ ។ លបសកកម្មលនះចាប់លែ្ើម្ីពកសងួវបបធម៌ នតិង វិចតិពតសតិេបៈ 
នតិង អាជាញ ធរសវនកម្មជាតតិ នតិង បន្លៅកាន់ពកសងួ-ស្ាប័នកដេ
លៅលសសសេ់ ជាបន្បន្ាប់ ។ ក្នុងការចុះដំល�ើងបណ្ាញតភាជា ប់
លនះ ទាមទារឱ្យមានការសហការ យ៉ា ងជតិតស្តិទ្្ធ ីពកសងួ-ស្ាប័ន
កដេពាក់្័ន្ធ ព្មជាមយួការលយ្រយេ់អធយាពស័យ ្ីសលមលៃងរខំាន
នានាលៅល្េកដេពកនុមការង្រលធវាើសកម្មភា្ អូសកខសេ សាវា ន នតិង  
លចាះ្តិដានជាលដើម នតិង ការសពមបសពមរួេលែសេងៗ លដើមបីធានាបាន
ថាពកនុមការង្រ FMIS អាចលធវាើការង្រលនះបានលដាយរេនូពសបរាម
កែនការកដេបានលពគាងទុក ។ សពមាប់កាេវិភា្រ ពកនុមការង្រ
លពគាងនរឹងបញ្ចប់រចួរាេ់ការចុះដំល�ើង លៅសប្ាហ៏ទី២ មនកខ តុលា
ឆំ្្ ២០១៩។

   ពសបល្េជាមយួគ្ាលនះ ពកនុមការង្រលហដា្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធមនលេខាធតិការដា្ឋ នពកនុមការង្រ
ព្រប់ព្រង្រលពមាង ក៏កំ្ុងបន្ភារកតិច្ចរបស់ខលៃរួនយ៉ា ងសកម្មក្នុងការធានាឱ្យបាននវូការលពបើពបាស់
ពប្័ន្ធ FMIS ពបកបលៅលដាយភា្រេនូ ទាន់ ល្េលវលា នតិង មានចីរភា្ លេខាធតិការដា្ឋ ន
ពកនុមការង្រព្រប់ព្រង្រលពមាង FMIS បានចុះពតរួត្តិនតិត្យ ជួសជុេ  នតិង កែទាឧំបករណស៍មា្ភ រ
បលច្ចកវិទយា្័ត៌មាន នតិង មតិនកមនបលច្ចកវិទយា្័ត៌មានរបស់្រលពមាង FMIS លៅក្នុងអ្រគានាយក-
ដា្ឋ ន្រនលៃរឹះៗ មនពកសងួលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្នុ, មន្ីរលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្នុ នតិង រតនាគាររាជ-
ធានី-លខត្ទាងំ ២៥ នតិង ពកសងួ-ស្ាប័នទាងំ ២០ ព្មទាងំអងគាភា្ែវិកាកដេជាអាណាប័ក
លែ្រសតិទ្ធតិល្ញលេញទាងំ ១១ របស់ពកសងួ- ស្ាប័ន ។ សពមាប់លបសកកម្មក្នុងពតីមាសទី២ លនះ 
បានចាប់លែ្ើម្ីមែងៃទី ០៣ កខ មតិែុនា ឆំ្្ ២០១៩ ដេ់មែងៃទី ០៨  កខ កកកដា ឆំ្្ ២០១៩ ។ 
ល្េចុះពតរួត្តិនតិត្យលៅរាមអងគាភា្នីមយួៗ ពកនុមការង្រលហដា្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធបានកចករំកេកថា 
“សពមាប់ពតីមាសលនះ ការសហការរវាងពកសងួ-ស្ាប័នមានេក្ខណៈេ្អពបលសើរល�ើងលដាយ
មនន្ីលៅរាមពកសួង-ស្ាប័នបានជយួសពមរួេក្នុងការលបើកបន្ប់កដេមានកុំ្្យរូទ័រ FMIS 
បន្ប់ទូ Rack កចករកំេក្ីបញ្ហា ទាងំ បលច្ចកលទស នតិង មតិនកមនបលច្ចកលទស ” ។



្រលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ
៤

   ប្រលទសម៉ាុ�ដវូា៉ា  (Moldova) ្រជឺាពបលទសមយួកដេគា្ម នកដនសមុពទ មានទីរំាងស្តិតក្នុងទវាីបអរឺ៉ុបកប៉ាកខាងលកើត នតិង មានព្ំពបទេ់ជាប់ពបលទស្ីរ្រឺ 
រ៉ាូមានី (Romania) នតិង អ៊ាុយកបកន  (Ukraine) លហើយពបលទសលនះ លទើបកតទទួេបានឯករាជ្យភា្្ីសហភា្សូលវៀតលៅឆំ្្ ១៩៩១ ប៉ាុលណាណ ះ ។ លដាយសារកត
េក្ខខណ្ភមូតិសានស្ នតិង កាលានុវត្ភា្លសដ្ឋកតិច្ចដ៏សដោរួ ចលសដោ ើង បាន លធវាើឱ្យរដា្ឋ ភតិបាេពបលទសម៉ាុេដូវ៉ា ្យាយមសវាះកសវាងរកជំនយួបលច្ចកលទសទាងំមក្ីក្នុង
តំបន់ នតិង ទទូាងំ្តិភ្លលាកមកជយួគំាពទ ។ រាមរយៈការទទួេបាននវូជំនយួគំាពទទាងំកែ្កហតិរញ្ញវត្នុ នតិង បលច្ចកលទស ្ីសំណាក់សហភា្អឺរ៉ុប (EU) នតិង 
ធនាគារ្តិភ្លលាក (World Bank), រដា្ឋ ភតិបាេម៉ាុេដវ៉ូាបានចាប់លែ្ើមដាក់លចញនវូចក្ខនុវិស័យលេើការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ របស់ខលៃរួន លៅក្នុងឆំ្្ 
២០០៦ នតិង ពតរូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ជាែលៃរូវការល្ញលេញលៅក្នុងឆំ្្២០១៥ ។ មយួឆំ្្លពកាយមក លៅកខ មករា ឆំ្្ ២០១៦, កម្មវិធីព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ
រាមពប្័ន្ធ បលច្ចកវិទយា្័ត៌មាន (FMIS) ក៏ពតរូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ លហើយក៏ជាល្េកដេពកសងួហតិរញ្ញវត្នុម៉ាុេដូវ៉ា បានអនុវត្ការកកទពមង់មយួកដេបាន
អនុញ្្ញ តឱ្យរតនាគារជាតតិ ចាប់លែដោើម្រតិត្ររូ្ីការកកេម្អ នតិង សពមរួេពបតតិបត្តិការការង្រ មានដចូជា ការកាត់បន្យដំណាក់កាេ នតិង នីតតិវិធីអនុវត្ការង្រ
លដាយមដ នតិង លពបើពបាស់ឯកសាររឹង (Hard Copy) នតិង តនួាទីរបស់រតនាគារក្នុង ពបតតិបត្តិការទទូាត់ជាលដើម។
   លៅលដើមឆំ្្ ២០១៨, ប្រលទសម៉ាុ�ដវូា៉ា  សលពមចបាននវូវឌ្ឍនភា្ការង្រដ៏្ររួឱ្យកត់សមាគា េ់ នតិង បានចាប់លែដោើមលធវាើការកកទពមង់ដ៏សុីជលពរៅលៅរតនាគារ 
រាមរយៈ៖

ការដាក់ឱ្យអនុវត្ពប្័ន្ធបណាដោ ញការង្រមយួមាន
ល ្្ម ះថា “ពចកមបតង” (Green Corridor) កដេ
ជាមជ្ឈមណ្េមយួ សពមាប់លធវាើពបតតិបត្តិការទទូាត់ 
ការកាត់បន្យនីតតិវិធី នតិង ពបតតិបត្តិការ កដេមតិនមាន
ការ្តិនតិត្យលដាយ្្េ់្ីបុ្រគាេតិករតនាគារជាតតិពតរូវ
បានលធវាើល�ើងលៅក្នុងពប្័ន្ធលនះ ។ មុខសញ្្ញ ទទូាត់
កដេពតរូវបានលពជើសលរសីយក ្រជឺាមុខសញ្្ញ ទាងំ-
ឡាយណាកដេមានកពមតិតហានតិភ័យទាបកដេពតរូវ
កំណត់រាមរយៈការលធវាើបុលរវិនតិច្័យពតរួត្តិនតិត្យ នតិង 
រាមដានលៅក្នុងដំណាក់កាេមនការលរៀបចំ្រលពមាង
ែវិកាឬក៏ជាមុខសញ្្ញ ចំណាយទទូាត់កដេមាន
លគាេរបបចបាស់លាស់ដូចជា លបៀវតសេន៍,អាហារបូ-
ករណ៍ នតិង ការែដោង់ែគាង់ទរឹក លភលៃើង លសវាអុីនធណឺតិត 
ជាលដើម ។

ការ្ពងីកវិសាេភា្មនការែដោេ់លសវាកម្មរបស់
រតនាគារ ដចូជាការលពបើពបាស់ហតល្េខាលអ�តិកពតរូ-
នតិក (e-signature)នតិង លសវាកម្មលអ�តិកពតរូនតិកដមទ
លទៀត (e-service) ក្នុងលគាេបំណងកាត់បន្យការ
លពបើពបាស់ឯកសាររឹងជាពកដាស (Hard Copy)  ។

រយៈល្េលធវាើដំលណើររបស់អ្កទទួេលសវា ក៏ពតរូវបាន
កាត់បន្យរាមរយៈលសវាកម្ម របស់ធនាគារកដេ
បានអនុញ្្ញ តឱ្យលធវាើការបង់សាច់ពបាក់លដាយ្្េ់
រាមការកណនំាលដាយពប្័ន្ធលអ�តិចពតរូនតិក្ី
រតនាគារ ។

   សមតិទ្ធែេកដេលកើតលចញ្ីការកកទពមង់យ៉ា ងមានពបសតិទ្ធភា្លនះ, រតនាគារ មនពបលទសម៉ាុេដូវ៉ាបានកាត់បន្យចំននួការិយេ័យក្នុងតំបន់្ី ៣៨ មក
សេ់ពតរឹម ៥ ការិយេ័យ រឯីចំនួន មននី្បលពមើការង្រលៅការិយេ័យទាងំ ៥ វិញ ក៏បានកាត់បន្យ្ី ២៥៥ របូ មកពតរឹម ៨៩ របូ ប៉ាុលណាណ ះ ។ លេើស្ីលនះ
លៅលទៀត មនន្ីលៅរតនាគារជាតតិក៏ពតរូវបានកាត់បន្យែងកដរ ្ីចំននួ ៤១  មកពតរឹម ៣០ របូ ។  យ៉ា ងណាមតិញ លទាះបីដំលណើរការព្រប់ព្រងការ ល្ៃ ស់ប្រូរបានជបួ-
ពបទះបញ្ហា ពបឈមលពចើនក៏្តិតកមន ប៉ាុកន្ក៏បានែដោេ់ែេវិជជាមានមកវិញ រាមរយៈការដំល�ើងពបាក់កខដេ់ មនន្ីកដេលៅសេ់, វឌ្ឍនភា្មនពបសតិទ្ធភា្ការ
អនុវត្កតិច្ចការង្រ នតិង ការ “លកងចំលនញ្ីការង្រ ឬការពបព្រឹត្អំល្ើ្ុករេយួ” ពតរូវបានកាត់បន្យ លដាយសារមនន្ីទទួេបានភា្រលាភ សមរម្យព្រប់ពគាន់ ។
យ៉ា ងណាកី្សពមាប់ពបលទសកម្ពនុជាវិញ ការបាត់បង់ការង្រដកដេៗ ឬ ពតរួតសុីគ្ា ក៏នរឹងលកើតមានកដរ ប៉ាុកន្កម្ពនុជាមានលគាេជំហរថាមតិនលបាះបង់លចាេមននី្ណា
ម្ាក់ល�ើយ គាត់នរឹងពតរូវទទេួបានវ្រគាបណ្នុ ះបណ្ាេចំលណះជំនាញែ្មី នតិង មុខង្រកដេមានសារៈពបលយជន៍ជាងមុន សពមាប់ស្ាប័នរបស់គាត់ ។

កំកណទបមង់ហិរញ្ញវត្នុសាធារណៈមនប្រលទស Moldova



៥
ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ ០១៩

   រាមការសលងកត នតិង វាយតមមលៃរបស់លេខាធតិការដា្ឋ នពកនុមការង្រព្រប់ព្រង្រលពមាង FMIS បានឱ្យដរឹងថា ការលពតៀមខលៃរួនរបស់ពកសងួ-ស្ាប័នចំននួ ១៧ ក្នុងការ
ទទួេយកពប្័ន្ធ FMIS សពមាប់ការលធវាើពបតតិបត្តិការហតិរញ្ញវត្នុលៅក្នុងឆំ្្ ២០២០ ខាងមុខលនះ មានេក្ខណៈេ្អពបលសើរ លដាយពកសងួ-ស្ាប័នទាងំ ១៧ លនះបាន
្យាយមកសវាងយេ់ នតិង លពតៀមខលៃរួនរចួជាលពសច រង់ចំាការអនុវត្ពប្័ន្ធ FMIS យ៉ា ងយកចតិត្ទុកដាក់ ។ លពាេមតិនមានន័យថាពកសងួ-ស្ាប័នមុនៗអនុវត្ពប្័ន្ធ 
FMIS មតិនបានេ្អលនាះលទ មេូលហតុថាពកសងួ-ស្ាប័នកដេអនុវត្ពប្័ន្ធ FMIS នាដំណាក់កាេដំបងូលនាះ មតិនទាន់បានលពតៀមេក្ខណៈព្រប់ពគាន់សពមាប់
ទទួេយកពប្័ន្ធទំលនើបកម្មែ្មីមយួលនះបានទាន់ល្េលវលា ។  ជាបទ្តិលសាធន៍ភា្ខវាះខាតមនការលពតៀមេក្ខណៈលនះបានបលងកើតជាែេប៉ាះពាេ់មយួ
ចំនួនដូចជា៖



សពមាប់្័ត៌មានបកន្ម នតិង សំណូម្រលែសេងៗ
សូមចូេលៅកាន់ល្រហទំ្័រ ឬទំ្័របណាដោ ញសងគាម 

របស់្រលពមាង FMIS៖

៦

សំណួរ និង ចលមលៃើយ

សមូអ្រ អរសាទរចំលោះអ្កឈ្ះរង្វា ន់អនុសសាវរីយ៍

    សមូអបអរសាទរចំលពាះអ្កកដេបានល ល្ៃើយសំណួរពតរឹមពតរូវលៅក្នុងព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១៨

បលងកើនថាម្េកែ្កចំលណះដរឹងអំ្ី
ពប្័ន្ធ FMIS នតិង មានឱកាសទទេួ 

បាន ប៊ិច Flash 16 GB ្ីពកនុមការង្រ
ព្រប់ព្រង្រលពមាង FMIS 

លដាយពគាន់កតចូេរមួល ល្ៃើយ
សំណួរង្យៗឱ្យបានពតរឹ  មពតរូវ៖

របស់លលាកអ្កមកអុីកមេ៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន

មុនមែងៃទី ៣១ កខ សីហា ឆំ្្ ២០១៩ ។
ពកនុមការង្រលេើកទរឹកចតិត្មនន្ីមក្ីព្រប់ពកសងួ-ស្ាប័ន នតិង មនី្រលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្នុរាជធានី-លខត្ 

ឱ្យចូេរមួក្នុងការល ល្ៃើយសំណួរលនះព្រប់ៗគ្ា ។ ល ្្ម ះអ្កកដេឈ្ះរង្វា ន់នរឹងពតរូវពបកាសលៅលេើ 

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខលពកាយ ។

សូមលែញើ ចលមលៃើយពតរឹមពតរូវ មនសំណួរទាងំ្ីរលៅខាងល វ្ាងលដាយភាជា ប់ជាមយួល ្្ម ះ 

តនួាទី ស្ាប័ន នតិង លេខទរូស័្្ទំនាក់ទំនង

ឬទំនាក់ទំនងលដាយ្្េ់លៅកាន់

ល្រហទំ្័រ្រលពមាង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

https://www.facebook.com/fmis.khmer

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កញ្្ញ  លឈឿន សុមា៉ា �័យ

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

១.លតើពកសងួ-ស្ាប័នទាងំ ១៧ 
នរឹងទទួេបានអត្ពបលយជន៏អវាីខលៃះ 
្ីការលពបើពបាស់ពប្័ន្ធ FMIS ?

២.លតើមានរបាយការណ៍សារៈសំខាន់ណាខលៃះ
កដេពកសងួ-ស្ាប័នចង់បាន្ីពប្័ន្ធ FMIS ?

លហតុអវាី  ?

២

សបមា្រ់ព័ត៌មានល្្សងៗ

ចូរលរៀបរាប់កែនការអនុវត្្រលពមាង FMIS សពមាប់ឆំ្្ ២០១៩ ។

្រលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិទយា្័ត៌មានសពមាប់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្នុសាធារណៈ

១. លោកបសី បសី កណិ្ការ          ប្រធានក្្កកិច្ចការទូលៅ មនអង្គភាពភាពជាមដ្ររូវាងរដ្ឋ

                                            និងឯកជនថ្្ក់កណ្្ត �

២. លោក លមឿន សុវណ្សតយា     ប្រធានការិយ�័យ មនបកសួងករ៉ានិងថ្មព�

៣. លោក លចង សុខមាន             អនុប្រធានទ្យកដ្្ឋ នកិច្ចការហិរញ្ញវត្នុមនបកសួងយុត្តិធម៌   

១ លតើពកសងួ-ស្ាប័នចំនួនប៉ាុនា្ម នកដេពតរូវអនុវត្្រលពមាង FMIS 
ក្នុងឆំ្្២០១៩ ? មានពកសងួ-ស្ាប័នណាខលៃះ ?

  ចលមលៃើយ ៖ពកសងួ-ស្ាប័នចំនួន ១៧ កដេពតរូវអនុវត្្រលពមាង   FMIS ក្នុងឆំ្្ ២០១៩មានពកសួង-
ស្ាប័នដូចខាងលពកាម៖
 ១.ពកសងួកែនការ
 ២.ពកសងួវបបធម៌ នតិងវិចតិពតសតិេបៈ
 ៣.ពកសងួធម្មការ នតិងសាសនា
 ៤.ពកសងួករ៉ នតិងថាម្េ
 ៥.ពកសងួព្ះបរមរាជវាងំ
 ៦.ពកសងួទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-
    ព្រឹទ្ធសភា នតិងអធតិការកតិច្ច
 ៧.ពកសងួការពារជាតតិ
 ៨.ពកសងួមហាមែ្
 

៩.ពកសួងយុត្តិធម៌
១០.អាជាញ ធរសវនកម្មជាតតិ
១១.ពកនុមពបរឹកសាធម្មនុញកម្ពនុជា
១២.្រណៈកមា្ម ធតិការជាតតិលរៀបចំការលបាះលឆ្្ត
១៣.អ្រគាលេខាធតិការដា្ឋ នរដ្ឋសភា
១៤.អ្រគាលេខាធតិការដា្ឋ នព្រឹទ្ធសភា
១៥.ពកនុមពបរឹកសាអភតិវឌ្ឍន៍កម្ពនុជា
១៦.ទីសដោ ីការ្រណៈរដ្ឋមនន្ី
១៧.អងគាភា្ពបឆំ្ងអំល្ើ្ុករេយួ ។

ចលមលៃើយ ៖កែនការអនុវត្្រលពមាង FMIS សពមាប់ឆំ្្ ២០១៩ មានដូចជា៖


