ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា
ជាតិ សាេនា ប្ពះមហក្សប្ត
ប្ក្េួងសេដឋក្ច
ិ េ និង ហិរញ្ញវតថុ

សេចក្ដីប្រកាេព័តមា
៌ ន
ឹ អំពីប្រព័នធរសចេ ក្ វិទ្យាព័តមា
កម្ម វិធី “រញ្ជ្រ
ា រការយល់ដង
៌ នេប្មារ់ប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ សៅ
កាត់ FMIS េប្មារ់មនទ ីរសេដឋក្ិចេ និង ហិរញ្ញវតថុ រាជធានី-សេតត”
នាព្រឹកថ្ងៃរុធ ១៤ កកើត ខែផល្គុន ឆ្នាំ រកា នរវសក
័ រ.ស. ២៥៦១ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨
ឹ អំពីប្រព័នធ
កៅសណ្ឋ
ា គារភ្នាំករញ, ព្កសួងកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថុ បានករៀបច្ាំកម្ម វីធី “រញ្ជ្រ
ា រការយល់ដង
រសចេ ក្ វិទ្យាព័តមា
៌ នេប្មារ់ប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ សៅកាត់ FMIS សព្ាប់ម្នទរី កសដ្ាកច្
ិ ច និង
ហិរញ្ញវតថរា
ុ ជធានី-កែតត” កព្កាម្អធិបតីភារ ឯកឧតដម្បណ្ឌត
ិ ហ
៊ា ន សាហីរ រដ្ាកល្ខាធិការ និង ជាព្បធានព្កុ ម្
ការងារព្រប់ព្រងរកព្ាង FMIS កោយានការច្ូល្រួម្រីម្ន្តនតថ្ី នម្នទីរកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថុ រាជធានី-កែតតទង
ាំ
២៥ និង ម្ន្តនតីរតនាគារកែតតសរុបជាង ២០០ នាក់ ។
ឹ អាំរព្ី បរ័នធ
ឯកឧតដម្បណ្ឌត
ិ រដ្ាកល្ខាធិការ បានានព្បសាសន៍ថា ការបកងកើតកម្ម វីធី “បន្តរាបការយល្់ដ្ង
FMIS សព្ាប់ម្នទរី កសដ្ាកច្
ិ ច និង ហិរញ្ញវតថរា
ុ ជធានី-កែតត”កនេះ ានកគាល្បាំណ្ងសាំខាន់ៗច្ាំនួន៣ រឺ៖
១. ផតល្ល្
់ ទធភារឱ្យម្នទីរកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថរា
ុ ជធានីកែតតទង
ាំ អស់ បានខសវ ងយល្់អរ
ាំ ប
ី ទរិកសាធន៍
ដ្៏ល្អៗកល្ើការកព្បើព្បាស់ម្ុែងារនីម្យ
ួ ៗ របស់រតនាគារកែតតក្នើម្ច្ាំនន
ួ រីរ ខដ្ល្ជាការោានកាំរង
ុ កព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ
FMIS និងទទួល្បាននូវសម្ិទក
ធ ម្មការងារែពស់កោយបានែិតែាំរេះុ ពារនិងជាំនេះព្រប់ឧបសរគកនុងការផ្លាស់បតូរបរិបទ
រីការអនុវតតការងារកោយថ្ដ្ ឬព្កោស ម្កកព្បើព្បាស់ព្បរ័នធទាំកនើបកម្មខដ្ល្កព្បើព្បាស់កោយកុរ
ាំ យូទ័រ និងបកច្ចកវិទពរ័តមាាន បាន៉ាងងកជារជ័យ ព្រម្ទាំងទទួល្ខផាផ្លករួរជាទីកាទនៈ សព្ាប់ព្កសួងកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថ។
ុ
ឹ សុីជកព្ៅអាំរីទិដ្ាភាររួម្របស់ព្បរ័នធ FMIS, នីតិ វិធីអនុវតតការតាម្ព្បរ័នធ FMIS
២. បន្តរាបការយល្់ដ្ង
ថ្នម្ុែងារនីម្យ
ួ ៗ និងនីតិ វិធអ
ី នុវតតសតង់ោរ (SOP) ខដ្ល្តាំណ្ឋងម្នទីរកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថទ
ុ ង
ាំ អស់ ព្តូវព្ជាប
និងខសវ ងយល្់ឱ្យបានច្ាស់ កដ្ើម្បីកព្តៀម្ល្កខណ្ៈកនុងការសហការជាម្ួយព្កុម្ការងារ នាករល្ដ្៏ែាីខាងម្ុែកនេះ។
៣. បាំផុសឱ្យានការរិតរូរ និងរិភាកាសុជ
ី កព្ៅកល្ើការករៀបច្ាំកាំណ្ត់អតតសរញណ្, តួនាទី និងភារកិច្ច
រួម្ទាំងការរូសព្ពាងបាង់ទីតាាំងរបស់ម្ន្តនតីខដ្ល្ព្តូវកព្បើព្បាស់ព្បរ័នធ FMIS កៅតាម្ម្នទីរកសដ្ាកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថុ
នីម្យ
ួ ៗ ក៏ដ្ូច្ជាការរិតរូរនិង វិភារឱ្យកាន់ខតច្ាស់លាស់កនុងការកព្តៀម្ច្ុេះបាំករញកាងារតាម្ខផនកនិងសកម្មភារ
នីម្យ
ួ ៗឱ្យបានសម្ព្សប និងព្រប់ព្ជុងកព្ជាយ ។
ឯកឧតតម្រដ្ាកល្ខាធិការ បានបនដថា ព្បរ័នធ FMIS នឹងនាាំម្កនូវការផ្លាស់បដូររកបៀបរបបកធវើការងារ កោយ
ច្ាំកណ្ញទាំងករល្កវលា ធនធាន និងផដល្់តថ្ម្ា បខនថ ម្ដ្ល្់ការងារខផនក វិភារ និង ការព្រប់ព្រងកល្ើសម្ិទផ
ធ ល្
កហើយព្បរ័នធកនេះ នឹងជួយបខងវរការងារបច្ចុបបននខដ្ល្កផ្លដតខតកល្ើព្បតិបតដិការហិរញ្ញវតថុ កៅជាការងារខដ្ល្ឈរកល្ើ
អភ្ិព្កម្ថ្នការករៀបច្ាំខផនការ និង វិភាជន៍ធនធាន, ការវាស់់ខវង និង តាម្ោនសម្ិទក
ធ ម្មតាម្ងវិកាកម្ម វិធី ខដ្ល្នឹង
ឹ ការខបងខច្កធនធានបកព្ម្ើដ្ល្់ព្រប់ វិស័យព្បកបកោយព្បសិទភា
បងកល្កខណ្ៈដ្ល្់ការរព្ងង
ធ រ និងច្ាំទិសកៅ ព្រម្

ទាំងនាាំម្កនូវផល្ិតភារែព ស់សព្ាប់កម្ពុជា

ជារិកសស

នឹងជួយកល្ើកកម្ពសល្
់ ទធភារថ្នឧតដម្ភារថ្នការព្បកួត

ព្បខជងរបស់កម្ពុជា កៅកនុងតាំបន់ និង កៅកល្ើឆ្កអនដរជាតិ កនង
ុ វិស័យហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ។
បខនថម្រីកនេះ ឯកឧតតម្រដ្ាកល្ខាធិការ ក៏បានរូសបរាក់ថា នាករល្ងមីៗកនេះ រាជរោាភ្ិបាល្បានសកព្ម្ច្

ិ ឆ្នាំ ២០១៨ -២០២៥” ខដ្ល្ានកគាល្កៅ៉ាងង
អនុម្័តកល្ើ “កសច្កតព្ី ពាងយុទសា
ធ ន្តសត ថ្នការខកទព្ម្ង់ព្បរ័នធងវកា
ជាក់ច្ាស់កនុងការកល្ើកកម្ពស់ព្បសិទភា
ធ រថ្នការករៀបច្ាំងវិការហុឆ្នាំ ឈានកៅកធវសា
ើ ម្ញ្ញកម្មព្កបែ័ណ្ឌ និងនីតិកម្ម
ថ្នការព្តួតរិនិតយការកបើកផតល្តា
់ ម្រយៈព្បរ័នធ FMIS កោយព្តូវកធវកា
ើ រទូទត់សាច្់ព្បាក់តាម្ព្បរ័នធកអឡិច្ព្តូនិច្។
ទនទឹម្កនេះ កដ្ើម្បីកោេះព្សាយបរាព្បឈម្ថ្នការច្ុេះហតថកល្ខា តាម្ព្បរ័នធបកច្ចក វិទពរ័តា
មា នកាល្រីថ្ងៃទី ២៩ ខែ

ី ល្ ” កដ្ើម្បីព្រប់ព្រង និង
ធនូ ឆ្នាំ ២០១៧ រាជរោាភ្ិបាល្កម្ពុជា បានសកព្ម្ច្កច្ញអនុព្កឹតយសត ីរី “ហតថកល្ខាឌីជង
ជាំរញ
ុ ការកព្បើព្បាស់ហតថកល្ខាឌីជីងល្កៅកម្ពុជា ព្បកបកោយសុវតថភា
ិ រនិងព្បសិទភា
ធ រែពស់ ខដ្ល្កនេះសបរាក់
កាន់ខតច្ាស់ថា ព្បរ័នធ FMIS កៅខតជា្អឹងែនងដ្៏ រឹងា ាំសព្ាប់គាាំព្ទដ្ល្់ការអនុវតតកម្ម វិធីខកទព្ម្ង់ការព្រប់ព្រង
ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈរបស់រាជរោាភ្ិបាល្កម្ពុជា ខងម្ទាំងជាឧបករណ្៍ខតម្ួយរត់រអា
ុាំ ច្ែវេះបាន កដ្ើម្បីធានាដ្ល្់
ការករៀបច្ាំ និងអនុវតតងវិកាជាតិព្បកបកោយតាាភារ, ព្បសិទភា
ធ រ និង រណ្កនយយភារ ទាំងខផនកច្ាំណ្ូល្ និង
ច្ាំណ្ឋយងវិកា ។ វឌឍនភារជាវិជាានកនេះ រឺជាកាតាល្ីករដ្៏សាំខាន់ សព្ាប់ជួយជាំរញ
ុ កល្បឿនថ្នការអនុវតតកម្ម វិធី
ខកទព្ម្ង់ការព្រប់ព្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ ឱ្យឈានកៅសកព្ម្ច្បានតាម្ច្កខុ វិស័យព្បាកដ្និយម្ កៅឆ្នាំ២០២៥ រឺ

ិ កាការ
“ខព្បកាាយព្បរ័នធហរិ ញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈកម្ពុជា កឆ្ពេះកៅកាន់ព្បរ័នធហរិ ញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ កផ្លតតកល្ើល្ទធផល្ និង វម្
ព្សបតាម្សត ងោ
់ រអនតរជាតិ និង ឧតតានុវតតនអ
៍ នតរជាតិ” ។ កល្ើសរីកនេះ ការអនុវតតព្បរ័នធ FMIS បានច្ូល្រួម្
ច្ាំខណ្ក៉ាងងសាំខាន់កង
នុ ការកសាងភារកជឿទុកច្ិតបា
ត នថ្នងវិកា, ការបកងកន
ើ រណ្កនយយភារហិរញ្ញវតថុ ខងម្ទាំង
បាននិងកាំរុងច្ូល្រួម្៉ាងងសកម្មកនុងការបកងកន
ើ ការផារភាាប់ង វិកាកៅនឹងកគាល្នក៉ាបាយ ខដ្ល្បានកធវើឱ្យសាថន
ភារថ្នការអនុវតតង វិកាព្តូវបានផ្លាស់បតូររី “ការបងគរបាំណ្ល្
ុ សាច្់ព្បាក់រម្
ី យ
ួ ឆ្នាំកៅម្ួយឆ្នាំ កោយសារកងវេះសាច្់

ព្បាក់ដ្រា
៏ ុ ថ្ាំ រ៉ៃ ម្កជាការជព្ម្េះបាំណ្ល្
ុ សាច្់ព្បាក់ទង
ាំ ព្សុង និងការសនសសាច្់
ាំ
ព្បាក់ឱ្យានអតិករករីម្យ
ួ ឆ្នាំកៅម្ួយ
ឆ្នាំ” កធវឱ្
ើ យការកបើកផតល្បា
់ នទន់ករល្កវលាកៅតាម្កម្ម វិធិច្ណ្ឋ
ាំ
យ និងព្បកបកោយព្បសិទភា
ធ រ។
ខងាងកនង
ុ ឱ្កាសកនេះ ឯកឧតដម្បណ្ឌត
ិ ហ៊ាន សាហុប
ី បានបរាក់បខនថម្ថា ចាប់រីករល្កនេះតកៅ ការងារ
ចាាំបាច្់សព្ាប់ម្នទីរកសដ្ា កិច្ច និងហិរញ្ញវតថុរាជធានី -កែតត រឺព្តូវបកងកើនការកបតជាាច្ិតតែពស់ កនុងការអនុវតតរកព្ាង,
រព្ងឹងសម្តថភារម្ន្តនតី និង កព្តៀម្ែាួនទទួល្ព្កុម្ការងារព្រប់ព្រងរកព្ាង FMIS ៉ាងងជិតសន ិទប
ធ ាំផុត កដ្ើម្បីសិកា
និង ករៀបច្ាំខកល្ម្អនីតិ វិធីអនុវតតការងារបច្ចុបបនន ឱ្យបានសម្ព្សប និងកាត់បនថយនីតិ វិធីខដ្ល្ម្ិនផតល្ត
់ ថ្ម្ាបខនថម្
ព្រម្ទាំងច្ូល្រួម្ព្រប់ព្រឹតកា
តិ រណ្៍ និងវរគបណ្តុេះបណ្ឋ
ត ល្នានា ខដ្ល្នឹងករៀបច្ាំ កឡើង កោយព្កុ ម្ការងារ និង សហ
ការណ្៍ល្អជាម្ួយរតនាគាររាធានី-កែតតកង
នុ ការផ្លាស់បតូរបទរិកសាធន៍ល្អៗថ្នការអនុវតតរកព្ាង FMIS កនេះ ។
័ រីការអនុវតត FMIS,
ម្ុននឹងបញ្ច ប់ ឯកឧតតម្រដ្ាកល្ខាធិការ បានបខនថម្ថា បនាទប់រីទទួល្បានកជារជយ
ឹ
ព្កសួង-សាថប័ន អងគភារ និងរដ្ាបាល្ថានក់កព្កាម្ជាតិ នឹងទទួល្បានអតថព្បក៉ាជន៍ជាកព្ច្ើន រួម្ាន៖ រព្ងង
រណ្កនយយភារសាថប័ន និង ភារជាាចស់កង
នុ ការព្រប់ព្រង និងអនុវតតង វិកា, កាត់បនថយការកព្បើព្បាស់ធនធានកនង
ុ
ការរត់ការឯកសារកៅតាម្នីតិ វិធីនីម្យ
ួ ៗ, តាម្ោនការអនុវតតងិវកាបានកាន់ខតានព្បសិទភា
ធ រជាងម្ុន, ទទួល្
បានម្ូល្ោានព្រឹេះកនង
ុ ការរិនិតយកម្ើល្កឡើង វិញនូវនីតិ វិធីអនុវតតការងារ ខដ្ល្នាាំឱ្យានការរាាំងសទ េះ ឬរនពរករល្
ដ្ល្់ការអនុវតតង វិកា, ានភារងាយព្សួល្កនង
ុ ការព្រប់ព្រង និង អនុវតតង វិកាកម្ម វិធី កោយកព្បើព្បាស់ច្ណ្ឋ
ាំ
ត់ថានក់

ងវិកា ខដ្ល្ានព្សាប់កៅកនុងព្បរ័នធ, ានភារងាយព្សួល្កនង
ុ ការតាម្ោនឥណ្ទនងវិកាបានកោយែាួនឯង និង
ទន់ករល្កវលា កព្បើព្បាស់ព្បរ័នធកធវើព្បតិបតតិការហិរញ្ញវតថុកៅតាម្នីតិ វិធីអនុវតតការងារនានា ។

