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ជាតិ សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត

ព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរម្ព្ោង FMIS

ការម្រៀបចំសោសភារព្រុម្ការងារអនុវតត

រម្ព្ោង FMIS ម្ៅតាម្ព្រសួង-សាា បន័

ថ្ងៃទី  ១២ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៧



ោតិកា

I. ម្ោលម្ៅចម្បងៗ ននការអនុវតតរម្ព្ោង FMIS ជំហានទី ២

II. ម្តើព្រសួង-សាា ននឹងទទួលបានអតាព្បម្ោជន៍អវីខ្លះ រីព្បរ័នធ FMIS ?

III. ម្េតុអវីចបំាច់ព្តវូោនព្រុម្ការងារអ នុវតតរម្ព្ោង FMIS តាម្ព្រសួង-សាា ប័ន ?

IV. រចនាសម្ព័នធព្រុម្ការងារ

V. សោសភារព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង តាម្ព្រសួង-សាា ប័ន

VI. តួនាទី និងភាររិចចរនលឹះរបស់ព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង តាម្ព្រសួង-សាា ប័ន

VII.សំម្ ើសំុបម្ងកើតព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង FMIS តាម្ព្រសួង-សាា ប័ន



I. ម្ោលម្ៅចម្បងៗននការអនុវតតរម្ព្ោង FMIS ជំហានទី ២

២០១៦

២០១៩

២០២០

បញ្ចប់ខែនការសកមមភាពសម្រាប់គម្ម្រាង FMIS 

ជាំហានទ ី២ សម្រាប់ ឆ្ន ាំ ២០១៧

អនតរកាលសម្រាប់ម្ឆ្ព ោះម្ៅឆ្ន ាំ២០១៧

២០១៧

ដាកម់្របព័នធឱ្យអនុវត្តជាំហានដាំបងូម្ៅ

ម្រកសងួចាំនួន ១០  ម្លើមុែងារខដលាន

ម្រាប់ (អនកម្ម្របើម្រាស់ម្របាណ២៧៥ នាក)់

សិកាពីមុែងារបខនែមងមី

២០១៨

ដាក់ម្របព័នធឱ្យអនុវត្តជាែលូវការសម្រាប់ម្រកសួងាំាំង១០

ដាកម់្របព័នធឱ្យអនុវត្តជាំហានដាំបងូម្ៅម្រកសួង-ាែ ប័នចាំននួ ១៤ 

និង មនទីរម្សដឋកិចច និង ហិរញ្ញវត្ែុរាជធាន-ីម្ែត្តចាំននួ ១០ 

ម្លើមុែងារខដលាន (អនកម្ម្របើម្រាស់ម្របាណជ ៤៦០ នាក)់

ម្រៀបចាំ និងអភិវឌ្ឍមុែងារបខនែមងមីរបស់ម្របពន័ធ

ដាកម់្របព័នធឱ្យអនុវត្តជាែលូវការសម្រាប់ម្រកសងួ-ាែ  ប័នាំាំង ១៤ 

និង មនទីរម្សដឋកិចច និង ហិរញ្ញវត្ែុរាជធាន-ីម្ែត្តចាំននួ ១០ 

ដាកម់្របព័នធឱ្យអនុវត្តជាំហានដាំបូងម្ៅម្រកសងួ ាែ ប័ន និង មនទីរម្សដឋកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ែុខដលម្ៅសលា់ំាំងអស ់(អនកម្ម្របើម្រាស់ម្របាណ ៤៨០ នាក)់ 

បញ្ចប់ (SIT/UAT )ម្លើមុែងារបខនែមងមី និង ាកលបងម្ម្របើម្រាស់

ដាក់ម្របព័នធឱ្យអនុវត្តែលូវការសម្រាប់ម្រកសួង ាែ ប័ននិង 

មនទីរម្សដឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ែុខដលម្ៅសលា់ំាំងអស់

ដាក់ឱ្យអនុវត្តែលូវការមុែងារងមីជាមយួម្រកសងួ ាែ ប័ន 

និងមនទីរម្សដឋកិចច និង ហិរញ្ញវត្ែុម្ែត្តាំាំងអស់

• មុែងារខដលានរបស ់FMIS៖ BA, PO, AP, AR, GL & CM

• មុែងារបខនែមងមរីបស ់FMIS៖

១. ការម្រៀបចាំងវកិា (BP)

២. លទធកមម (P)

៣. ម្រគប់ម្រគងម្រទពយសមបត្តិ (AM)

៤. ម្រគប់ម្រគងសននិធិ (IM)



II. ម្តើព្រសួង-សាា ប័ននឹងទទួលបានអតាព្បម្ោជន៍អវីខ្លះ រីព្បរ័នធ FMIS ?

ពម្រងឹងគណម្នយយភាពាែ ប័ន និង ភាពជាាច ស់កនុងការម្រគប់ម្រគង និង អនុវត្តងវិកា 

កាត្ប់នែយការម្ម្របើម្រាសធ់នធានកនុងការរត្់ការឯការម្ៅតាមនីត្ិវិធីនីមួយៗ ពុាំចាំាច់ម្រៀបចាំឯការ

ជាម្រកដាសាន មម្សន ើសុាំធានាចាំណាយ និងបញ្ជា ទិញបញ្ាូនមកម្រកសួងម្សដឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ែុ

តាមដានការអនវុត្តងវកិាានកាន់ខត្ានម្របសិទធភាពជាងមុន ាំាំងងវិកាថ្នន ក់ម្រកសួង និង ថ្នន ក់មនទីរម្ៅម្ម្រកាម

ឱ្វាទតាមរយៈការទទួលាននូវរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែ ុនងិ ងវកិាានម្ដាយែលួនឯង នងិ ាំនម់្ពលម្វលា 

ទទួលាននវូមលូដាឋ នម្រគឹោះមយួកនុងការពិនិត្យម្មើលម្ ើងវិញម្លើនតី្ិវធីិអនវុត្តការងារ ខដលនាាំឱ្យានការរាាំងសទោះ 

ឬ ពនារម្ពលដល់ការអនុវត្តងវិកា 



ានភាពងាយម្រសួលកនុងការម្រគប់ម្រគង នងិ អនវុត្តងវកិាកមមវធីិ ម្ដាយម្ម្របើម្រាស់ចាំណាត្់ថ្នន ក់ងវិកា ខដលានម្រាប់

ម្ៅកនុងម្របព័នធ

ានភាពងាយម្រសួលកនុងការតាមដានឥណាំនងវកិា នងិម្ធវើនយ័ិត្ងវកិាសម្រាប់ងវកិាថ្នន ក់ម្រកសួង និង ថ្នន ក់មនទីរ 

ានម្ដាយែលួនឯង និង ាំន់ម្ពល 

ម្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធម្ដើមបីម្ធវើម្របត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ែុម្ៅតាមនីត្ិវិធីអនុវត្តការងារនានា ។ ជាការពិត្ណាស់ ខដលម្ៅម្ពលដាក់ឱ្យ

អនុវត្តដាំបូងនឹងម្រត្ូវម្ម្របើម្រាស់ឯការម្រកដាសាន ម ប ុខនតជាបម្ណដ ើរៗ ការម្ម្របើម្រាស់ម្រកដាសាន មនងឹម្រត្វូលុបបាំាត្ប់នដចិមដងៗ 

អាចតាមដាននវូដាំម្ណើរការថ្នការអនវុត្តងវកិា   តាមរយៈលាំហូរការងារកនងុម្របពន័ធ FMIS (ម្ពលបញ្ាូន, ម្ពលពិនិត្យរួច, 

និង ម្ពលអនុម័ត្រួច)

II. ម្តើព្រសួង-សាា ប័ននឹងទទួលបានអតាព្បម្ោជន៍អវីខ្លះ រីព្បរ័នធ FMIS ? (ត)



III. ម្េតុអវីចបំាច់ព្តវូោនព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង FMIS ម្ៅតាម្ព្រសួង-សាា ប័ន?

ម្រកុមការងារអនុវត្តគម្ម្រាង

FMIS ម្ៅតាមម្រកសួង-ាែ ប័ន  

ម្ៅកាត់្ថ្ន   “FIWG-LM” 

(FMIS Implementation 

Working Group-Line 

Ministry)

ចាំាច់ម្រតូ្វបម្ងកើត្ម្ ើង

កនងុម្ោលម្ៅ

ានការទទលួែុសម្រត្ូវចាស់លាស់ និង ម្របសិទធភាពកនុងកិចច

ការងារអនុវត្តគម្ម្រាង FMISរបសម់្រកសួង-ាែ ប័នាមី 

ម្ៅកនុងជាំហានទ២ី

ម្រៀបចាំម្រកុមការងារម្រទម្រទង់ដលក់ារងារបម្ចចកម្ទសព័ត្ា៌នវទិាកនុងការជួយ

ម្ដាោះម្រាយបញ្ជា បម្ចចកម្ទសព័ត្ា៌នវទិាកម្រមិត្បឋម និង ការជួយ

ម្រគប់ម្រគង និង ខងាំាំម្ហដាឋ រចនាសមព័នធរបស់ម្របព័នធ FMIS 

ម្ៅតាមម្រកសងួ-ាែ បន័

ចលូរមួអនុវត្តការងារយ ងជតិ្សន ិទធជាមួយម្រកុមការងារម្លខាធិការដាឋ ន

ម្រគប់ម្រគងគម្ម្រាង FMIS តាមខែនកនីមួយៗ ម្ដើមបីសម្ម្រមចឱ្យាន

តាមខែនការអនវុត្តគម្ម្រាង 

ចូលរួមម្រៀបចាំសម្រមបសម្រមួលកនុងការងារម្រគប់ម្រគងការផ្លល សប់ដូរ កនុងការែសពវែាយ

បនត, ជាំរុញឱ្យានការោាំម្រទ និង ការម្បដជាា ចិត្តែពស់កនុងការចូលរមួអនវុត្ត

ការងារគម្ម្រាងម្ដើមបីទទលួាននវូម្របសិទធភាព និង ម្របសិទធែល

ជាអត្ិបរាពីម្របព័នធ FMIS ម្ៅតាមម្រកសងួ-ាែ ប័ន

០១

០២

០៣

០៤



IV. រចនាសម្ព័នធព្រុម្ការងារ

ព្រុម្ការងារម្លខាធិការដ្ឋា នព្រប់ព្រងរម្ព្ោង FMIS នន  រសេវ ព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង FMISតាម្ព្រសួង-សាា ប័ន

សហការយ ងជិត្សន ិទធកនុងការ   

អនុវត្តការងាររួមោន  ម្ដើមបី

សម្ម្រមចឱ្យាន តាមខែនការ



V. សោសភារព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង FMISតាម្ព្រសួង-សាា ប័ន

អនុម្របធានម្របចាំការម្រកុមការងារ (១រូប)

ថ្នន ក់ម្របធាននាយកដាឋ ន/

អនុម្របធាននាយកដាឋ ន ខដលម្រគប់ម្រគង

ឬទទួលបនទុកផ្លទ ល់ម្លើការងារងវិកា គណម្នយយ 

និងហិរញ្ញវត្ែុ

ខែនកពត័្ា៌ន វទិា (១រូប)

មន្រនតីបម្ចចកម្ទសជាំនាញខែនកបម្ចចកវិទាព័ត្៌ាន 

និង គមនាគមន៍

ខែនកនតី្ិវធីិអនវុត្តការងារ (៤រូប)

មន្រនតីបម្ចចកម្ទសជាំនាញគណម្នយយ និង ហិរញ្ញវត្ែុ

ខដលម្ធវើការងារផ្លទ ល់ពាក់ព័នធនឹងការងារងវិកា គណម្នយយ និងហិរញ្ញវត្ែុ

  ខែនកម្រគប់ម្រគងការផ្លល ស់បតូរ (២រូប) 

មន្រនតីបម្ចចកម្ទសអនុវត្តការងារពាក់ព័នធនឹងងវិកា 

គណម្នយយ និងហិរញ្ញវត្ែុ

ថ្នន ក់រដឋម្លខាធិការ ឬ អនុរដឋម្លខាធិការ ខដលាន

សិទធិសម្ម្រមចកនុងការងារម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ែុ និង/ឬដឹកនាាំកនុង

ការងារខកទម្រមង់ការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ែុាធារណៈម្របចាំម្រកសួង-ាែ ប័ន

ម្របធានម្រកុមការងារ (១រូប)

ថ្នន ក់អគគនាយក ឬ អគគនាយករង/អគគម្លខាធិការ

ឬអគគម្លខាធិការរង/ម្របធាននាយកដាឋ ន 

ខដលម្រគប់ម្រគងផ្លទ ល់ម្លើការងារងវិកា គណម្នយយ និងហិរញ្ញវត្ែុ

អនុម្របធានម្រកុមការងារ (១រូប)



V. សោសភារព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង FMISតាម្ព្រសួង-សាា បន័ (ត)

ខែនកម្រៀបចាំនីត្ិវិធី
អនុវត្តការងារ 

មន្រនតីបម្ចចកម្ទសអនុវត្តការងារហិរញ្ញវត្ែ,ុ គណម្នយយ 

និង អនវុត្តងវកិា/ងវកិាកមមវិធីមកពីអគគនាយកដាឋ ន-នាយកដាឋ នហិរញ្ញវត្ែុ 

ឬ មកពីអងគភាពងវិកាគនលឹោះ

ខែនកម្រៀបចាំនីតិ្វិធី
អនុវត្តការងារ 

មន្រនតីខដលយល់ដឹងអាំពីនីត្ិវិធីអនុវត្តការងារកនុងម្រកសួង-ាែ ប័ន, ានឥទធពិល

កនុងការម្រាម្រសយ័ាំកទ់ង នងិ ានឆនទៈកនងុការម្កៀរគរ និង ចង់ម្ ើញ

ការផ្លល សប់ដូរឱ្យានកាន់ខត្ម្របម្សើរកនុងការងារម្រគប់ម្រគង និង អនុវត្តងវិកា

ខែនកម្រគប់ម្រគង
ការផ្លល ស់បដូរ 

មន្រនតីខដលានចាំម្ណោះដឹងខែនកបម្ចចកវិទាព័ត្ា៌ន នងិ គមនាគមនក៍ម្រមិត្មូលដាឋ ន

ជាពិម្សសខែនក Hardware និង Networking ម្ដើមបីម្ធវើការសហការកនុងការោាំម្រទ

កម្រមិត្បឋមម្លើការម្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធ FMIS ម្ៅម្រកសួង-ាែ ប័ន 

ខែនក

ព័ត្៌ាន វិទា



VI. តួនាទី និង ភាររិចចរនលឹះៗរបស់ព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង តាម្ព្រសួង-សាា ប័ន

ការចលូរួមសិកានីត្ិវិធីអនុវត្តការងារម្ៅតាមម្រកសួង-ាែ ប័ន

ែលួនជាមយួម្រកុមការងារអនុវត្តគម្ម្រាង FMISកសហវ ជាពិម្សស

គឺការកាំណត្់លាំហូរការងារខដលចង់ានម្ៅម្ពលដាក់ឱ្យ

ម្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធ 

ការម្រៀបចាំនូវការដាឋ ន, ម្ ម្ ោះ, ត្ួនាទី និង ចាំនួនអនកម្ម្របើម្រាស់

ម្របព័នធ FMIS និង ទីតាាំងកនុងការ ដាំម្ ើងម្របព័នធ (ាំាំងទីតាាំង

អនកម្ម្របើម្រាស់ និង ទីតាាំងបាំពាក់ម្ហដាឋ រចនាសមព័នធត្ភាា ប់) ។

ការម្រៀបចាំត្ម្រមង់ទិសនីត្ិវិធីអនុវត្តការងារម្ៅតាមម្រកសួង-

ាែ ប័នែលួនឱ្យដាំម្ណើរការានកាន់ខត្ម្របម្សើរម្ ើង និង 

ានម្របសិទធភាពែពស់ចប់តាាំងពីនីតិ្វិធីម្រៀបចាំម្ធវើខែនការងវិកា,

 វិភាជន៍ងវិកា, អនុវត្តងវិកា (ការម្សន ើសុាំធានាចាំណាយ,

លទធកមម និង ការម្ធវើអាណត្តិ និង ការទាូំត្)់ 

ការម្រៀបចាំយនតការលាំហូរការងារថ្ែទកនុង ម្ដាយ

ែារភាា ប់នឹងដាំម្ណើរការកាត្់បនែយការម្ម្របើម្រកដាសាន ម

ម្ៅម្ពលដាក់ឱ្យអនុវត្តម្របព័នធ FMIS ម្ដើមបីម្ចៀសវាងនូវការ

ម្ធវើការងារខត្មួយម្រត្ួត្ោន ាំាំងកនុងម្របព័នធ និង ម្ម្រៅម្របព័នធ 



VII. សំម្ ើសំុបម្ងកើតព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង FMISតាម្ព្រសួង-សាា ប័ន

 ម្សន ើសុាំបម្ងកើត្ម្រកុមការងាអនុវត្តគម្ម្រាង FMIS តាមម្រកសងួ-ាែ ប័នតាមរចនាសមព័នធខាងម្លើ ម្ដើមបអីនុវត្តការងារជាមយួម្រកុមការងារ

ម្រគប់ម្រគងគម្ម្រាង FMIS ម្រសបតាមត្ម្រមូវការសាសភាពខដលានបងាា ញជនូ

 ម្សន ើសុាំម្រៀបចាំជាម្របកាសែលូវការតាមម្រកសួង-ាែ ប័នាមីចាំម្ពាោះការបម្ងកើត្ម្រកុមការងារម្នោះ

 ម្សន ើសុាំម្ែ ាើជាលិែិត្ែលូវការនវូបញ្ា ីម្ ម្ ោះម្រកុមការងារ រួមានមុែងារ និង ត្នួាទី, ម្លែទូរស័ពទទាំនាក់ទាំនង និង អុីខម ល ម្រសបតាមរចនា

សមព័នធខាងម្លើឱ្យានមុនថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៧ មកម្រកសួងម្សដឋកិចច និង  ហិរញ្ញវត្ែុ (កសហវ) តាមតារាងគាំរូដូចខាងម្ម្រកាម

ម្នោះ រួមជាមយួនឹងម្របកាសែលូវការម្រកុមការងារអនុវត្តគម្ម្រាង FMIS របស់ម្រកសួង-ាែ ប័នាមី

 ម្សន ើសុាំម្ម្រត្ៀមសហការអនុវត្តការងារជាមយួម្រកុមការងារថ្នម្រកសួងម្សដឋកិចច និង ហិរញ្ញវត្ែុ ខដលនឹងចុោះម្ៅតាមម្រកសងួ-ាែ ប័ន 

នាម្ពលឆ្ប់ៗខាងមុែម្នោះ 

 កនុងករណីានចមៃល់បខនែម សមូទាំនាក់ទាំនង មកម្លាកម្រសី ចប សុវណាា រា៉ា  អនុម្របធាននាយកដាឋ នព័ត្៌ានវិទាថ្នអគគម្លខាធិការដាឋ ន 

កសហវ តាមរយៈទូរស័ពទម្លែ ០១២ ៩៥៩ ៣៤១ ឬ ម្លាក ឈាង យ ូអនុម្របធាននាយកដាឋ នព័ត្៌ានវិទា តាមរយៈទរូស័ពទម្លែ 

០១២ ៧៧ ៤៧ ២២ ។



VII. សំម្ ើសំុបម្ងកើតព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោងតាម្ព្រសួង-សាា ប័ន (ត)

ល.រ ម្ុខ្ងាររនុងរម្ព្ោង ម្ឈាម ះ តួនាទី ម្លខ្ទូស័រទ អុីមម្៉ែល

ថ្នន ក់ដឹកនាាំគម្ម្រាង

១. ម្របធាន

២. អនុម្របធាន

៣. អនុម្របធានម្របចាំការ

ខែនកនតី្ិវធីិអនវុត្តការងារ

៤. សាជិក

៥. សាជិក

៦. សាជិក

៧. សាជិក

ខែនកម្រគប់ម្រគងការផ្លល ស់បតូរ

៨. សាជិក

៩. សាជិក

ខែនកបម្ចចកវទិាព័ត្ា៌ន

១០. សាជិក



សូម្អររុ !

សម្រាប់ព័ត្៌ានបខនែមពាក់ព័នធនឹងម្របព័នធ FMIS

សមូចូលម្ៅកាន់ម្គហទាំព័រ៖ fmis.mef.gov.kh

អាចតាមដានព័ត្៌ានពាក់ព័នធតាមបណាត ញសងគមរបស់ FMIS៖

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA



រចនាសម្ព័នធព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរម្ព្ោង FMIS (FMWG ) ជំហានទី២

ានការទទលួែុសម្រត្ូវចាស់លាស់ និង ម្របសិទធភាពកនុងកិចច

ការងារអនុវត្តគម្ម្រាង FMISរបសម់្រកសួង-ាែ ប័នាមី 

ម្ៅកនុងជាំហានទ២ី

ម្រៀបចាំម្រកុមការងារម្រទម្រទង់ដលក់ារងារបម្ចចកម្ទសព័ត្ា៌នវទិាកនុងការជួយ

ម្ដាោះម្រាយបញ្ជា បម្ចចកម្ទសព័ត្ា៌នវទិាកម្រមិត្បឋម និង ការជួយ

ម្រគប់ម្រគង និង ខងាំាំម្ហដាឋ រចនាសមព័នធរបស់ម្របព័នធ FMIS 

ម្ៅតាមម្រកសងួ-ាែ បន័

ចលូរមួអនុវត្តការងារយ ងជតិ្សន ិទធជាមួយម្រកុមការងារម្លខាធិការដាឋ ន

ម្រគប់ម្រគងគម្ម្រាង FMIS តាមខែនកនីមួយៗ ម្ដើមបីសម្ម្រមចឱ្យាន

តាមខែនការអនវុត្តគម្ម្រាង 

០១

០២

០៣

០៤



រចនាសម្ព័នធម្លខាធិការដ្ឋា នព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរម្ព្ោង FMIS



ព្រុម្ការងារអនុវតតរម្ព្ោង FMIS តាម្ព្រសួង-សាា ប័ន


