
ការបញ្ជ្រា បការយល់ដឹងពីបបព័ន្ធ FMIS ដល់អ្នកបបបើបរាស់ និង ការកំណត់
អត្តសជ្ញា ណអ្នកបបបើបរាស់ ននឆ្្ន បំ្រប់ប្រងហិរញញាវត្ថុ ២០១៩

   ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋា នក្រប់ក្រង្រលករោង FMIS បានលធវើការទំនា្់ទំនងជាមយួក្សងួ-ស្ថា ប័នចំននួ១០ បននថាម ្្រុង-
ការបលងកើតក្រុមការងារអនុវត្ត្រលករោង FMIS កបចំាក្សងួ-ស្ថា ប័ន ល�ើម្បីជាយន្តការសកមបសកមរួេ�េ់ការអនុវត្ត្រលករោង
ឱ្យទទួេបានលជា្រជ័យលៅក្សងួស្មបីនបីមយួៗ។ ល�ើម្បីធានាឱ្យការអនុវត្តកបព័ន្ធលៅក្សងួ-ស្ថា ប័នទាងំ១០ថ្បី លៅល�ើមឆំ្្ 
២០១៩ ឱ្យរោនកបសិទ្ធភាព ក្រុមការងារក្រប់ក្រង្រលករោង FMIS (FMWG)បានលរៀបចំសិកាខា ស្លាល�ើម្បីបញ្ជ្រា បការយេ់�ឹង
លៅកាន់ក រ្ុមការងារអនុវត្តកបព័ន្ធ FMIS រមួរោនមន្បីរលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុរាជធានបី-លេត្តទាងំ២៥ និងក្សងួ-ស្ថា ប័នចំននួ ១០ 
ន�េជាកាតាេបី្រសំខាន់្្រុងការបនសាយការអនុវត្តកបព័ន្ធ FMIS តាមស្មបីស្ថា ប័ន និងជាជំហានមយួលៅកាន់ការអនុវត្ត
ឱ្យបានលៅទូទាងំកបលទស។ បន្ាប់ពបីការបញ្ជ្រា បការយេ់�ឹងលនះ លេខាធិកាដ្ឋា នក រ្ុមការងារក្រប់ក្រង្រលករោង FMIS
បានចុះលបស្្ម្លៅកាន់មន្បីរលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុរាជធានបី-លេត្តទាងំ ២៥ ្ិរតចាប់ពបីថថងៃទបី០៤ នេមបីនា �េ់ថថងៃទបី០៧
នេលមស្ ឆំ្្២០១៨ ្្រុងលោេបំណង្ំណត់អត្តសជ្្ញ ណអ្្លកបើកបាស់សករោប់មន្បីរលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុកពមទាងំបាន
សិ្សានបីតិវិធបីអនុវត្តការងារសករោប់កបព័ន្ធលេើមុេងារចំននួ ៤ រមួរោនមុេងារវិភាជន៍ថវិកា មុេងារទិញ មុេងារ្រណនបីកតរូវសង 
និងមុេងារ្រណនបីកតរូវទារ។ ជាមយួោ្លនះន�រ ក រ្ុមការងារន្្្លហដ្ឋា រចនាសម័្ន្ធ្៏បានចុះលៅសិ្សានិង្ំណត់ទបីតំាង
របស់ថ្្្់�ឹ្នំា និងមញ្ន្តបីន�េកតរូវលកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS ល�ើម្បីលរៀបចំ�ំល�ើងឧប្រណ៍បលច្ច្វិទយាព័ត៌រោន និង្រមនា្រមន៍, 
�ំល�ើងបណ្្ត ញតភារា ប់នានា, ទបីតំាងសករោប់ដ្្់រោ៉ា សុបីនល ល្ើង និង ល្រូវសករោប់អសូនេសែបណ្ដា ញលមសករោប់តភារា ប់ម្កាន់ 
មជ្ឈមណ្ឌ េទិន្ន័យ កពមទាងំស្្សរួអំពបីការលកតៀមេលរួ នរបស់អ្្លកបើកបាស់។ ចំនណ្ឯការ្ំណត់អត្តសជ្្ញ ណរបស់
អ្្លកបើកបាស់ថនក្សួងស្ថា ប័នទាងំ ១០ ថ្បីបានចាប់ល្្តើមពបីថថងៃទបី២៣ រហតូ�េ់ថថងៃទបី២៧ នេលមស្ ឆំ្្២០១៨។ 

ក្រុមការងារក្រប់ក្រង្រលករោង FMIS បានចុះលៅកាន់ក្សងួ-ស្ថា ប័នទាងំ ១០ តាមកាេវិភា្រ�ចូខាងលកកាម ៖

ក្រុមការងារលហដ្ឋា រចនាសម័្ន្ធ្ំពុងសិ្សា 
 និង្ំណត់ទបីតំាងរបស់អ្្លកបើកបាស់កបព័ន្ធ

លៅក្សងួពាណិជរ្ា ម្

ស្ម្ភាពថនការ្ំណត់អត្តសជ្្ញ ណអ្្លកបើកបាស់កបព័ន្ធ
លៅក្សងួការបរលទស   និងសហកបតិបត្តិការអន្តរជាតិ

្ិច្ចកបជុំរវាងក្រុមការងារ ជាមយួ
ក្សងួសង្គម្ិច្ច អតបីតយុទ្ធជន និងយុវនបីតិសម្ទា

របូថតអនុសសាវរយី៍លៅមន្បីរលស�ឋា្ិច្ច និងហិរញ្ញវតថារុលេត្តក្លចះ

ការកប្រេ់វតថារុអនុសសាវរយី៍�េ់លលា្កសបីកបធាន
មន្បីរលស�ឋា្ិច្ច និងហិរញ្ញវតថារុលេត្្ត ំពង់ចាម

ក្រុមការងារក្រប់ក្រង្រលករោងបានលធវើ�ំលណើរលៅ
�េ់មន្បីរលស�ឋា្ិច្ច និងហិរញ្ញវតថារុលេត្តថប៉ាេិន

្ិច្ចកបជុំរវាងក្រុមការងារជាមយួនឹង
មន្បីរលស�ឋា្ិច្ច និងហិរញ្ញវតថារុលេត្តត្រូងឃ្រុ ំ

សិកាខា ស្លាល�ើម្បីបញ្ជ្រា បការយេ់�ឹងលៅកាន់ក រ្ុមការងារ
អនុវត្តកបព័ន្ធ FMIS រមួរោនមន្បីរលស�ឋា្ិច្ច និងហិរញ្ញវតថារុ

រាជធានបី-លេត្តទាងំ ២៥

១កពឹត្តិបកតព័ត៌រោនលេេ០១៥

មាតិកា
ការបញ្ជ្រា បការយេ់�ឹងពបីកបព័ន្ធ....១

សមិទ្ធ្េកបចំាកតបីរោស..............២

ការបណដារុ ះបណ្ដា េអ្្លកបើកបាស់ល្្ើម..

ក្សួង-ស្ថា ប័នទាងំ ១០..............២
ទកមង់ថនការលស្ើសុំល្សែងៗម្ក រ្ុម

ការងារក្រប់ក្រង្រលករោង ............២

ការចុះោំកទ ជសួជុេនថទាឧំប្រណ៍

លៅរតនាោររាជធានបី-លេត្ត...........៣
រាជរដ្ឋា ្ិបាេ្ម្រុជាចាប់ល្្តើមឱ្យលកបើ..

កបព័ន្ធលអ�ិចកតរូនិច (EFT)..........៣
្ម្វិធបីចំណ្ត់ថ្្្់ថវិកា.............៣

នាវា្ម្រុជាលៅមុេមិនប្លកកាយ....៤

សមិទ្ធ្េ និង្រលករោង...២០១៨...៤

IPSAS IMPLEMENTATION.......៥
ទំព័រសំណួរ-ចលមលើយ....................៦



ស្ម្ភាពថនការលធវើលតស្ត

ការលដ្ះកស្យបជ្ហា បលច្ច្លទសមយួចំននួជនូមញ្ន្តបីលកបើកបាស់កបព័ន្ធ
លៅរតនាោរលេត្្ត ំពង់ចាម

២ ្រលករោងកបព័ន្ធបលច្ច្វិទយាព័ត៌រោនសករោប់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថារុស្ធារណៈ

ទប្រង់ននការបស្នើសុំប្សេងៗ្រកបកថុ្រការងារប្រប់ប្រង្របបមាង FMIS  

   លេខាធិការដ្ឋា នក រ្ុមការងារក្រប់ក្រង្រលករោង  FMIS បានលបើ្
វ្រ្គបណដារុ ះបណ្ដា េបននថាមលេើមុេងារទាងំបនួរបស់កបព័ន្ធជូន�េ់អ្្
លកបើកបាស់ល្្ើមថនក្សួង-ស្ថា ប័នទាងំ  ១០ និងអាណ្ប័្ល្្រសិទ្ធ ិ
លពញលេញថនក្សងួលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុ និងក្សងួបរិស្ថា ន។

   ល�ើម្បីសកមរួេ�េ់អ្្លកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMISទាងំ
អស់ឱ្យរោនភាពងាយកសរួេ និងរ្សាសង្គតិភាព ្្រុងការ
លស្ើសុំល្សែងៗ  លេខាធិការដ្ឋា នក រ្ុមការងារក្រប់ក្រង
្រលករោង FMIS បានលរៀបចំទកមង់េិេិតស្តង់ដ្រន�េ
អ្្លកបើកបាស់លៅតាមក្សួង-ស្ថា ប័នអាចលកបើកបាស់
បានតាមតកមរូវការ។ ការលស្ើសុំជាញឹ្ញាប់ន�េអ្្
លកបើកបាស់នតងនតលស្ើសុំម្ក រ្ុមការងាររមួរោន៖  

អ្្លកបើកបាស់លៅតាមក្សងួ-ស្ថា ប័នអាចលធវើការលស្ើសុំ
ណ្មយួខាងលេើតាមតកមរូវការជា្់នស្តងលដ្យលកបើ-
កបាសេ់ិេិត្រំរសូ្តង់ដ្រលេេ FMIS-01 លដ្យ
លោរពជនូឯ្ឧត្តមបណ្ឌ ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហុីប 
រ�ឋាលេខាធិការ និងជាកបធានក រ្ុមការងារក្រប់ក្រង
្រលករោង FMIS តាមរយៈកបធានក្រុមការងារអនុវត្ត
្រលករោង FMISលៅតាមក្សងួ-ស្ថា ប័ននបីមយួៗលដ្យ
ភារា ប់ជាមយួបញរាបីលស្ើសុំ�ចូន�េបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។

េិេិត្រំរសូ្តង់ដ្រ FMIS-01

លលា្អ្្អាចចូេលៅទាញយ្្រំរថូន
ពា្្យលស្ើសុំទាងំលនាះបានតាមរយៈ
លវបស្យខាងលកកាមលនះ

ការបណ្ថុ ុះបណ្្លអ្នកបបបើបរាស់ប ្្ន ើ្រ ្រកពីបកសួង-ស្ាប័ន

                         ទាងំ ១០

ស្ម្ភាពលៅ្្រុងថ្្្់ថនវ្រ្គបណ្តរុ ះបណ្ដា េ

របូថតអនុសសាវរយី៍លកកាយបញ្ចប់វ្រ្គបណដារុ ះបណ្ដា េ
សករោប់មុេងារ្រណនបីកតរូវទារ ( AR )

ការលធវើលតស្តលៅ្្រុងវ្រ្គបណដារុ ះបណ្ដា េ

វ្រ្គបណ្តរុ ះបណ្ដា េលធវើល�ើង្្រុងលោេបំណងពកងឹងចំលណះ�ឹងបននថាម
លៅ�េ់អ្្លកបើកបាស់ល្្ើមឱ្យរោនសមតថាភាព្្រុងការលកបើកបាស់កបព័ន្ធ
កប្បលដ្យកបសិទ្ធភាព និងរោនេទ្ធភាព្្រុងការជយួបងាហា ត់បងាហា ញ 
�េ់មញ្ន្តបីលកបើកបាស់កបព័ន្ធល្សែងលទៀត លៅលពេន�េោត់ពុំទាន់ចបាស់
នវូចំណចុណ្មយួថនការលកបើកបាស់កបព័ន្ធ។

ការពយាយាមសិ្សាពបីការលកបើកបាស់កបព័ន្ធ

ការអនុវត្តលេើការលកបើកបាស់កបព័ន្ធរបស់
មញ្ន្តបីន�េចូេរមួ ្្រុងវ្រ្គបណ្តរុ ះបណ្ដា េ

ការកប្រេ់វតថារុអនុសសាវរយី៍ជនូ�េ់អ្្
លកបើកបាស់ល្្ើមន�េបានចូេរមួល ល្ើយសំនរួ



   ឯ្ឧត្តមបណ្ឌ ិត វងសេ ប៊ាុនឥញ្ទ្រា វុធកបតិ្ូរាជ-
រដ្ឋា ្ិបាេ្ម្រុជាទទេួបន្រុ្ជាអ្រ្គនាយ្ថនអ្រ្គ-
នាយ្ដ្ឋា នរតនាោរជាតិបានឱ្យ�ឹងថ្កាេពបីថថងៃទបី០ ១ 
នេមបីនា ឆំ្្២០១៨  រាជរដ្ឋា ្ិបាេ្ម្រុជាបានចាប់ល្្តើម
ដ្្់ឱ្យលកបើកបាស់ការទទូាត់តាមកបព័ន្ធលអ�ិចកតរូនិច 
ន�េលៅកាត់ថ្ EFT (Electronic Fund Transfer) ។ 
     EFT្រជឺាមុេងារលៅ្្រុងកបព័ន្ធ FMIS ន�េលកបើកបាស់
សករោប់ការទទូាត់តាមកបព័ន្ធលអ�ិចកតរូនិចជនូក រ្ុមហ៊ុន
្្គត់្្គង់ និងក្សងួ-ស្ថា ប័ន លដ្យមិនតកមរូវឱ្យ
រោនការលបាះ្សាយមេូប្ទានប័កតលដ្យអ្រ្គនាយ្-
ដ្ឋា នរតនាោរជាតិល�ើយ។ អ្រ្គនាយ្ដ្ឋា នរតនាោរជាតិ
នឹងល្្រទឹ្កបា្់លចញពបី្រណនបីធនាោរជាតិលៅ្រណនបី
ធនាោររបស់ក រ្ុមហ៊ុន្្គត់្្គង់ ឬក្សងួ-ស្ថា ប័នលដ្យ
ផ្្េន់តម្តង ។

 រាជរដ្ឋា ភិរាលក្្រថុជាចាប់ប ្្តើ្រដ្ក់ឱ្យបបបើបរាស់
ការទូទាត់តា្របបព័ន្ធបអឡិចបតរូនិច (EFT)

ស្ម្ភាពថនការលធវើលតស្ត

ការចុុះគាបំទ ជួសជុលថែទាឧំបករណ៍បៅរតទ្គាររាជធានី-បេត្ត

   ក រ្ុមការងារន្្្លហដ្ឋា រចនាសម័្ន្ធ ថនលេខាធិការ-
ដ្ឋា នក រ្ុមការងារក្រប់ក្រង្រលករោង  FMIS ថនក្សងួ
លស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុ កាេពបីថថងៃទបី០៤ នេមបីនា�េ់
ថថងៃទបី០៧ នេលមស្ ឆំ្្២០១៨ បានចុះពិនិត្យ, នថទា ំ
និងជសួជុេឧប្រណ៍សរោភា របលច្ច្វិទយាព័ត៌រោន និង
្រមនា្រមន៍លៅរតនាោររាជធានបី-លេត្តទាងំ ២៥ ។
តាមរយៈការចុះោំកទលនះ ក្រុមការងារបានលដ្ះកស្យ
រាេ់បជ្ហា ល្សែងៗ លដ្យ្្រុងលនាះបានកតរួតពិនិត្យន្្្-
បលច្ច្លទស និងពកងឹងសុវតថាិភាព ្្រុងការលកបើកបាស់
កបព័ន្ធ FMIS រមួទាងំបានលធវើលតស្តរាេ់ឧប្រណ៍
្្គត់្្គង់ថ្មពេល�ើម្បីធានាបាននវូកបសិទ្ធភាព ្្រុង
ការលកបើកបាស់ និងបានលធវើការពិនិត្យ នថទា ំជសួជុេ

ឧប្រណ៍សរោភា របលច្ច្វិទយាលៅ្្រុងទរូ  Rack និង
ក្រប់រោ៉ា សុបីន្ុំព្យរូទ័រ  លេើសពបីលនះលៅលទៀត ក រ្ុមការងារ
្៏បានលដ្ះកស្យបជ្ហា បលច្ច្លទសមយួចំននួជនូ�េ់
មញ្នដាបីលកបើកបាស់កបព័ន្ធ  FMIS ្ ងន�រ។ ជាមយួោ្លនះ
ក្រុមការងារបានកបមេូឧប្រណ៍្្រុ្ថ្មពេអ្រ្គិសនបី 
(UPS) ន�េមិនអាច្្គត់្្គងអ្រ្គិសនបីបានលៅលពេ
ដ្ច់ចរន្តអ្រ្គិសនបីយ្ម្ជសួជុេ។

ការលដ្ះកស្យបជ្ហា បលច្ច្លទសមយួចំននួជនូមញ្ន្តបីលកបើកបាស់កបព័ន្ធ
លៅរតនាោរលេត្្ត ំពង់ចាម

ក្រ្មវិធីចំណ្ត់ថ្្ន ក់ែវិកា និងមាតិកា្រណនីននប្លង់្រណបនយ្យ

  លដ្យរោនការអ្ិវឌ្ឍ និងភាពរី្ ចលកមើនថនកប-
ព័ន្ធបលច្ច្វិទយាព័ត៌រោនសករោប់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថារុ
ស្ធារណៈ (FMIS) ន�េបានដ្្់ឱ្យអនុវត្តលៅ
្្រុងក្សួងលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុ និងរតនាោររាជ-
ធានបី-លេត្តទាងំ ២៥ អង្គភាពហិរញ្ញវតថារុថនក្សួង-
ស្ថា ប័ន និងអង្គភាពថវិកា ន�េជាអាណ្ប័្ល្្រ
សិទ្ធ ិលពញលេញលៅថ្្្់្ណ្ដា េ កសបលពេជាមយួ
នឹងការជំរុញការអនុវត្តនវូចំណ្ត់ថ្្្់ថវិកាចំននួ ៧
 រមួរោន ៖ 

ចំណ្ត់ថ្្ន ក់រដឋារាល
ចំណ្ត់ថ្្ន ក់ក្រ្មវិធី
ចំណ្ត់ថ្្ន ក់បសដឋាកិច្ច

ចំណ្ត់ថ្្ន ក់្រុេងារ 

ចំណ្ត់ថ្្ន ក់្របបមាង 
ចំណ្ត់ថ្្ន ក់្រលូនិធិ

ចំណ្ត់ថ្្ន ក់ភូ្រិសាញ្ស្ត

ក្រុមការងារក្រប់ក្រង្រលករោង FMIS បានលរៀបចំ និង
អ្ិវឌ្ឍ្ម្វិធបីទរូស័ព្ ន�េរោន�ំលណើរការលៅលេើ
កបព័ន្ធកបតិបត្តិការ  Android និង  iOS រោនល្្ះថ្
្ម្វិធបីចំណ្ត់ថ្្្់ថវិកា និងរោតិកា្រណនបីថន
បលង់្រណលនយ្យ   (BC-CoA) ។ ្ ម្វិធបីលនះលរៀបចំល�ើង
្្រុងលោេបំណង នសវងរ្នវូ លេេ្�ូ ល្្ះ និង

កពឹត្តិបកតព័ត៌រោនលេេ០១៥

   ្ម្វិធបីលនះនឹង្ដាេ់្េកបលយាជន៍�េ់អ្្លកបើកបាស់
�ូចជា៖
- រោនព័ត៌រោនក្រប់កោន់  និងេមិ្តអំពបីរាេ់មុេសជ្្ញ
ធំៗថនចំណូេ/ចំណ្យន�េជយួ ្្រុងការក្រប់ក្រង
លៅលេើការនបងនច្ថវិកា,ការក្រប់ក្រង,និងការលធវើ
សវន្ម្
- រោនក្បេ័ណ្ឌ សករោប់ការ្ត់កតា និង លធវើរបាយការណ៍
លេើស្តរ្ុ ហិរញ្ញវតថារុ កពមទាងំេំហរូថនកទព្យស្ម្ និង 
បំណេុ
- ្េិតរបាយការណ៍លៅតាមតកមរូវការរបស់អ្្លកបើ-
កបាស់
- រោនមេូដ្ឋា នចបាស់លាស់សករោប់ការលកបៀបលធៀប
ស្ថា នភាពលស�ឋា្ិច្ច ជាមយួនឹងកបលទស�៏ថទ

៣

ការបណ្ថុ ុះបណ្្លអ្នកបបបើបរាស់ប ្្ន ើ្រ ្រកពីបកសួង-ស្ាប័ន

                         ទាងំ

ការលធវើលតស្តលៅ ្្រុងវ្រ្គបណដារុ ះបណ្ដា េ

ការអនុវត្តលេើការលកបើកបាស់កបព័ន្ធរបស់
មញ្ន្តបីន�េចូេរមួ ្្រុងវ្រ្គបណ្តរុ ះបណ្ដា េ

ការលដ្ះកស្យបជ្ហា បលច្ច្លទសមយួ
ចំននួជនូមញ្ន្តបីលៅរតនាោរលេត្្ត ំពង់ចាម

ក្រុមការងារ្ំពុងលធវើការពិនិត្យឧប្រណ៍សរោភា របលច្ច្វិទយាព័ត៌រោន
លៅ្្រុងទរូ Rackលៅរតនាោរលេត្្ត ំពង់ឆំ្្ង

Icon ថន្ម្វិធបី BC-CoA

ទាញយ្តាមរយៈ Play Store

ទាញយ្តាមរយៈ Apple Store

Link វលី�អ ូន�េនិយាយអំពបីរលបៀបលកបើកបាស់ ្ម្វិធបី  BC-CoA

លសច្ដាបីពន្យេ់ល្សែងៗ លៅ្្រុងចំណ្ត់ថ្្្់ថវិកាទាងំ
៧ (Budget Classification)រមួទាងំរោតិកា្រណនបី
ថនបលង់្រណលនយ្យ (Chart of Account) សករោប់
ជាជំនយួ�េ់  មញ្ន្តបីទទួេបន្រុ្ន្្្ថវិកា ហិរញ្ញវតថារុ 
និង ្រណលនយ្យ្្រុងការអនុវត្តកបតិបត្តិការនានាលៅ
្្រុងវិស័យហិរញ្ញវតថារុស្ធារណៈ ន�េរមួរោនការ
លរៀបចំថវិកា ការអនុវត្តថវិកា និង្ិច្ចបញរាិកា្រណ-
លនយ្យស្ធារណៈ។

- ោំកទលៅលេើការលរៀបចំយុទ្ធស្ញ្ស្ត និង ការវិភា្រ
ន�េន្្្លេើេទ្ធ្េការងារ ។
  ល�ើម្បីទាញយ្្ម្វិធបីលនះម្លកបើកបាស់ លលា្អ្្
អាចលធវើការនសវងរ្្ម្វិធបីលនះតាមរយៈល្រហទំព័រ
របស់ក្សួងលស�ឋា្ិច្ច និង ហិរញ្ញវតថារុ្រ ឺwww.mef.
gov.kh។ ឬលលា្អ្្អាចលធវើការនសវងរ្្ម្វិធបីលនះ
លៅ្្រុងទរូស័ព្ថ�របស់លលា្អ្្ផ្្េ់តាមរយៈ
 Apple Store សករោប់កបព័ន្ធកបតិបត្តិការ IOS
ឬតាមរយៈ Play Store សករោប់កបព័ន្ធកបតិបត្តិការ 
Android លដ្យលលា្អ្្កោន់នតលកបើកបាស់ពា្្យ
្រនលឹះ “BC-CoA”។



 

ទ្វាក្្រថុជាបៅ្រុេ្រិនបកបបកាយ

    អស់រយៈកាេជាង២ឆំ្្្នលងម្្រលករោង FMIS 
បានកបកពឹត្តិលៅលកកាមការោំកទរបស់ថ�្រអូ្ិវឌ្ឍន៍
ន�េរោន�ូចជា សហភាពអឺរ៉ុប (EU)ធនាោរអ្ិ-
វឌ្ឍន៍អាសុបី  (ADB)  ធនាោរពិ្ពលលា្ (World 
Bank)មេូនិធិរបូិយវតថារុអន្តរជាតិ (IMF)  កពមទាងំ
រាជរដ្ឋា ្ិបាេ្ម្រុជា។ ជា្់នស្តង IMF បានោំកទ
ន្្្បលច្ច្លទសតំាងពបីការចាប់ល្្តើម្រលករោង�ំបងូ
រហតូ�េ់លពេលនះ   IMF បានបន្តលបស្្ម្របស់
េលរួ នន�េរោនលលា្  Mark Silins ម្ោំកទក្រុម
ការងារក្រប់ក្រង្រលករោង   FMIS កាេពបីនេ្ុមភាៈ

ជាឧទាហរណ៍ន�េក រ្ុមការងារបានរ្លឃើញជា្់-
នស្តង្រកឺារទទូាត់ន�េធាល ប់លកបើលពេលវលាកបរោណ
ជាង ១២ សបា្ត ហ៍លទើបលធវើការទទូាត់រចួ ឥ�រូវលនះនបីតិ-
វិធបី្្រុងការទទូាត់្ររឺោនភាពឆ្ប់រហ័សជាងមុនប៉ាុនន្ត
លទាះជាយា៉ា ងណ្្៏លៅមិនទាន់លេឿនក្រប់កោន់លៅ
ល�ើយន�រលហើយលលា្សង្ឹមថ្នឹងរោនការន្សកមរួេ
បន្ត។” លបស្្ម្បន្ាប់ម្្រកឺារពិនិត្យលមើេល�ើង
វិញថនការកបកពឹត្តលៅរបស់្រលករោង FMIS ន�េ
លធវើល�ើងលដ្យក្រុមការងារមេូនិធិរបូិយវតថារុអន្តរជាតិ
ន�េ្្រុងលនាះ�ឹ្នំាលដ្យលលា្ Holger van Eden
, លលា្ Ali Hashim, លលា្ Christopher Iles, 
និងលលា្ Mark Silins ជាជំនាញការ និង រោនបទ-
ពិលស្ធន៍្្រុងការកបឹ្សាលៅលេើកបព័ន្ធក្រប់ក្រងហិ-
រញ្ញវតថារុ និង រាេ់វិស័យហិរញ្ញវតថារុស្ធារណៈ លៅលេើ
កបលទសជាលកចើនលៅលេើពិ្ពលលា្។ ជំនាញការបាន
បងាហា ញថ្ ការដ្្់ឱ្យលកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS ពិតជា
រោនភាពរី្ ចលកមើន     និងរោនវឌ្ឍនភាពលបើលកបៀបលធៀប
លៅនឹងឆំ្្មុនៗ លដ្យន�្បជ្ហា កបឈមមួយចំនួន
ន�េ្ររួនតកតរូវបានលេើ្ល�ើង និង នសវងរ្�ំលណ្ះ

ជំនាញការ  IMF  ្្រុង្ិច្ចកបជុំជាមយួនឹងនាយ្ដ្ឋា នបលច្ច្វិទយាព័ត៌រោន

ថនក្សងួលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុ

្ិច្ចកបជុំរវាងអ្្ជំនាញការ IMF ជាមយួនឹងអ្រ្គនាយ្ដ្ឋា នរតនាោរជាតិ

ល�ើម្បីពិភា្សាអំពបីបជ្ហា កបឈម មតិន្េម្ និងការងារកតរូវអនុវត្តបន្ត

 ្ នលងម្លនះលដ្យលផ្្ត តសំខាន់លៅលេើការន្សកមរួេ
នបីតិវិធបីអនុវត្តការងារ  ការន្េម្ចំណ្ត់ថ្្្ថ់វិកា
កពមទាងំបានបលងកើតជាសិកាខា ស្លាជាបន្តបន្ាប់លៅ
កាន់ស្ថា ប័នពា្់ព័ន្ធនឹង្រលករោង  FMIS ្៏�ចូជា 
ការន្ទកមង់ហិរញ្ញវតថារុស្ធារណៈ។ ្្រុងលនាះលលា្ 
Mark Silins បានរោនកបស្សន៍្រ្ុង្ិច្ចកបជុំថ្្ ្្រុង
ជាមយួនាយ្ដ្ឋា នបលច្ច្វិទយាព័ត៌រោនថ្  ៖
“កបលទស្ម្រុជា្្រុងន័យ អនុវត្តថវិកា ក្រប់ក្រងហិរញ្ញ-
វតថារុ និងលស�ឋា្ិច្ច លបើលកបៀបលធៀបលៅនឹងកាេពបីឆំ្្
�ំបូងន�េលលា្អលញរាើញម្្ររឺោនភាពេុសោ្ឆ្ងៃ យ។
លកកាយរោនកបព័ន្ធ FMIS ន�េជាឧប្រណ៍�៏រោន
តថមល ្្រុងការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថារុ ការចាយវាយ និង 
កបមូេថវិកាជាតិម្ ោត់អាចលឃើញនវូភាពេុសោ្
លៅលេើនបីតិវិធបី្្រុងការអនុវត្តការងារ។ លលា្បានលេើ្

កស្យបឋម ឬ មធ្យម លនាះរមួរោន ការន្េម្ល�ើង
វិញនវូ ការលកបើកបាស់កបព័ន្ធលអាយអស់ពបីសមតថាភាព 
ន�េសពវថថងៃចំលណះ�ឹងរបស់អ្្លកបើកបាស់ អំពបីកបព័ន្ធ
លៅរោន្កមិត ចំនណ្អ្្លកបើកបាស់េលះរោនការ្រិត 
ថ្កបព័ន្ធកោន់នតជាមលធយាបាយសករោប់លធវើការនបង
នច្ថវិកា និងលធវើការទទូាត់  ន�េធាតុពិតកបព័ន្ធ 
FMIS ្រជឺាឧប្រណ៍មយួយា៉ា ងសំខាន់រោនសមតថាភាព
លកចើនជាងអវបីន�េបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។  FMIS អាច
បលកមើ�េ់ការពយា្រស្ថា នភាពថវិកា ស្ថា នភាពស្ច់កបា្់
របស់ក្សងួ-ស្ថា ប័ន ជនូ�េ់ថ្្្់�ឹ្នំាសករោប់លធវើការ
សលកមចចិត្ត និង ជាពិលសសកបព័ន្ធ អាច្្តេ់នវូរបាយ-
ការណ៍ន�េរោនស្តង់ដ្រ និងតាមតកមរូវការជនូ�េ់
អ្្លកបើកបាស់។ �ចូោ្លនាះ   ជំនាញការ្៏បានបននថាមថ្

តនួាទបីថនការក្រប់ក្រងការផ្ល សប់្តរូរ្ររួនតកតរូវបានលធវើ
ល�ើងលដ្យអ្រ្គនាយ្ដ្ឋា ន្រនលឹះន�េជារោ្ច ស់ថន
នបីតិវិធបីអនុវត្តការងារ។  លទាះជាយា៉ា ងណ្ការកបកពឹត្តិ
លៅថន្រលករោង  FMIS លៅនតបន្តលៅមុេឥតឈប់ឈរ 
និងបានពកងបី្លៅការដ្ឋា នលកបើកបាស់ជាបន្តបន្ាប់
ន�េលៅ្រ្ុងឆំ្្ ២០២០ ក្រប់ក្សួង-ស្ថា ប័នទាងំអស់
នឹងកតរូវលកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS លហើយនឹងជាកបព័ន្ធ
នតមួយ្រត់ន�េកតរូវបានលកបើកបាស់ ្្រុងវិស័យហិរញ្ញវតថារុ
លៅកបលទស្ម្រុជា។

ជំនាញការ  IMF  ្្រុង្ិច្ចកបជុំជាមយួនឹងនាយ្ដ្ឋា ន

បលច្ច្វិទយាព័ត៌រោនថនក្សងួលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុ

្រលករោងកបព័ន្ធបលច្ច្វិទយាព័ត៌រោនសករោប់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថារុស្ធារណៈ៤



្ិច្ចកបជុំរវាងអ្្ជំនាញការ IMF ជាមយួនឹងអ្រ្គនាយ្ដ្ឋា នរតនាោរជាតិ

ល�ើម្បីពិភា្សាអំពបីបជ្ហា កបឈម មតិន្េម្ និងការងារកតរូវអនុវត្តបន្ត

IPSASIPSAS IMPLEMENTATION CURRENT STATUS  AND THE SUCCESS & CHALLENGE FACTOR

   កបព័ន្ធ្រណលនយ្យស្តង់ដ្រអន្តរជាតិសករោប់វិស័យស្ធារណៈ (IPSAS) ្រជឺាស្តង់ដ្រន�េរោនតថមលលស្ើនឹងស្តង់ដ្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថារុអន្តរជាតិ   (IFRS)។ 
IFRS បាន្្តេ់នវូរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថារុន�េរោនតរោល ភាព និងសុក្ឹតភាពសករោប់ក្រុមហ៊ុនន�េចុះបញរាបី្្រុងទបី្សារហិរញ្ញវតថារុជុំ វិញពិ្ពលលា្លដ្យការ-
លកបើកបាស់តាមវិធបីស្ញ្ស្ត្រណលនយ្យបង្គរ។ ការលឆ្្ះលៅកាន់ការលកបើកបាស់ IPSAS លៅ្្រុងវិស័យស្ធារណៈ រោនសកា្ត នុពេ្្រុងការជំរុញឱ្យរោនការផ្ល ស់ប្តរូរ
្្រុងការអនុវត្ត្រណលនយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថារុ �ចូន�េ IFRS បានលធវើជាមយួក រ្ុមហ៊ុនន�េចុះបញរាបី្្រុងទបី្សារហិរញ្ញវតថារុ។
   ការលកបើកបាស់ IPSAS ្ំពុងទទួេបានការោំកទលៅជុំវិញពិ្ពលលា្លៅឆំ្្ ២០១៥, សហ្រមន៍អរឺុ៉បបានកបកាសនូវការស្ថា បនា និងការលកបើកបាស់ស្តង់ដ្រ
្រណលនយ្យស្ធារណៈសករោប់សហ្រមន៍អរឺុ៉ប (EPSAS) កសបតាម IPSAS ជាមយួនឹងកាេបរិលចឆេទថនការលកបើកបាស់ន�េ្ំណត់លដ្យកបលទសនបីមយួៗ។ បននថាម
ពបីលេើលនះ, កបលទសអញូ្ស្្ត េបី និង ណូនវេលហសែ�ង់ បានផ្ល ស់ប្តរូរពបីការលកបើកបាស់ IFRS លៅ IPSAS កបល្ទស្តង់ដ្រសករោប់វិស័យស្ធារណៈ។ លដ្យន�្ 
IPSAS ្៏បានជំរុញនវូនិន្ាការថនការលកបើកបាស់លៅ្្រុងកបលទស្ំពុងអ្ិវឌ្ឍន៍ �ូចជាកបលទសលៅទបីវបអាញ្ហវិ្, អាសុបីអាល្្រយ៍, អាលមរិ្ខាងត្រូងជាល�ើម។

P

ក្្រថុជា ឥណ្រូ បនសុី បវៀតណ្្រ

រានបបបើបរាស់

SAS

កំពុងដំបណើរការ

២០១៩ ២០១៥ ២០២០

កបលទស្ម្រុជាសថាិតលៅ ្្រុង�ំណ្្់កាេអ្ិវឌ្ឍរបាយ -

ការណ៍ IPSAS កបល្ទស្តង់ដ្រលដ្យន្្្លេើមេូដ្ឋា ន

ស្ច់កបា្់លចញពបីកបព័ន្ធ FMIS។ បច្ចរុប្ន្របាយការណ ៍

IPSAS ្ំពុងលធវើការន្េម្ និងលធវើលតស្តស្្េ្ងទាញ

ទិន្ន័យ។ ក្រុមការងារបលច្ច្លទសរបស់ធនាោរពិ្ព-

លលា្ (World Bank) មេូនិធិរបូិយវតថារុអន្តរជាតិ (IMF) 

បាន្្តេ់ជាជំនយួបលច្ច្លទសតាមរយៈសិកាខា ស្លា និង

វ្រ្គបណ្តរុ ះបណ្្ត េអំពបីរបាយការណ៍ IPSAS ពបីស្ច់-

កបា្់លឆ្្ះលៅកាន់្រណលនយ្យបង្គរកសបលៅតាមបទដ្ឋា ន

អន្តរជាតិ។ ក្សងួលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុរពំឹងទុ្ថ្

លៅឆំ្្២០១៩ខាងមុេេលរួ ននឹងអាច្េិតរបាយការណ៍ 

IPSAS លចញពបីកបព័ន្ធ FMIS កបល្ទស្តង់លដ្យន្្្លេើ

មេូដ្ឋា នស្ច់កបា្់។ ជា្់នស្តងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថារុ

ចំនួនបបីធំៗ ន�េជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថារុរមួសករោប់

រាជរដ្ឋា ្ិបាេ្ម្រុជា ន�េបាននិង្ំពុងលធវើ

លតស្តស្្េ្ង៖

១)របាយការណ៍ចំណ្យថវិកាលដ្យលកបៀបលធៀបថវិកា

អនុម័ត និងការអនុវត្តជា្់នស្តងន្្្លេើមេូដ្ឋា នស្ច់កបា្់ 

២)របាយការណ៍ចំណូេថវិកា លដ្យលកបៀបលធៀបថវិកា

អនុម័ត និងការអនុវត្តជា្់នស្តងន្្្លេើមេូដ្ឋា នស្ច់កបា្់ 

៣)របាយការណ៍េំហរូស្ច់កបា្់។

ឥណ្ឌរូ លនសុបីបានលកបើកបាស់របាយការណ៍ IPSAS

កបល្ទស្តង់ដ្រ ប៉ាុនន្តសករោប់្រណនបីថ្្្់្ណ្្ត េ

និងថ្្្់តំបន់លៅលកបើកបាស់តាមស្តង់ដ្រ្រណលនយ្យ

ស្ច់កបា្់ និងពា្់្ណ្្ត េស្តង់ដ្រ្រណលនយ្យ

បង្គរ។

កបលទសលវៀតណ្មសថាិតលៅ ្្រុង�ំណ្្់កាេការវាយតថមលថនការលកបើ-

កបាស់ IPSASកបល្ទស្តង់ដ្រ។ ចបាប់្រណលនយ្យន�េបានន្សកមរួេ

បានចូេជាធររោនលៅ្្រុងនេម្រាឆំ្្ ២០១៧ ន�េតកមរូវឱ្យអនុវត្តស្តង់ដ្រ

្រណលនយ្យបង្គរប៉ាុនន្តស្តង់ដ្រសករោប់វិស័យស្ធារណៈមិនបានលចញ

ឱ្យលកបើកបាស់លនាះលទ។ ក្សងួហិរញ្ញវតថារុរពំឹងទុ្ថ្លៅរយៈលពេ២ -៣ 

ឆំ្្ខាងមុេនឹងលចញ ស្តង់ដ្រ្រណលនយ្យលវៀតណ្មថ្បីសករោប់ក្រុមហ៊ុន

ឯ្ជន ប៉ាុនន្តមិននមនសករោប់វិស័យស្ធារណៈ។I
   របាយការណ៍ IPSAS កតរូវបានអ្ិវឌ្ឍលចញពបីកបព័ន្ធ

 FMIS �ំណ្េោ្នឹងរោតិកា្រណនបីថនបលង់្រណលនយ្យ 

(Chart of Account) ្ំពុងលធវើការន្សកមរួេ។

   េទ្ធ្េថនការលធវើសវន្ម្សករោប់រដ្ឋា ្ិបាេ 

កបលទសឥណ្ឌរូ លនសុបីជាពិលសសសករោប់ថ្្្់តំបន់

បានរោនការន្េម្យា៉ា ងកបលសើរពបីឆំ្្២០១៣ �េ់

២០១៤ ន�េ្្រុងលនាះចំននួថនការប�ិលសធ ឬ

អវិជរារោនថនមតិរបស់សវន្របានធាល ្់ចុះពបី ១៦៦

ថនការលធវើសវន្ម្ ៥៧៧ �េ់ ៤៧ ថនការលធវើ

សវន្ម្ ៦២៦។លនះជាលេើ្ទបីមយួ ្្រុងរយៈលពេ

១២ ឆំ្្ន�េរ�ឋាបាេ្ណ្្ត េបានទទួេរបាយ-

ការណ ៍unqualified audit opinionសករោប់ឆំ្្ 

២០១៦

   រដ្ឋា ្ិបាេបានពកងឹងលេើកបព័ន្ធបលច្ច្វិទយាជា

ការ្នលឆ្្ះលៅកាន់សរោហរណ្ម្ថនការក្រប់-

ក្រងហិរញ្ញវតថារុ និងសរោហរ្ម្លហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធ

ព័ត៌រោនវិទយាលៅ្្រុងក្សងួហិរញ្ញវតថារុ។

   ការលកបើកបាស់ស្តង់ដ្រក្រប់ស្ថា ប័នទទូាងំកបលទស

បណ្្ត េឱ្យ រោនភាពេវះខាតធនធានមនុសសែ និង

ការចំណ្យេ្ស់លេើតថមលថនការកបឹ្សា

   ការបងាហា ញស្តង់ដ្រចំលពាះ្រណនបី ភា្របីពា្់ព័ន្ធ 

និង ្រណនបីឧប្រណ៍ហិរញ្ញវតថារុមិនទាន់បានបញ្ចរូេ

្្រុងរបាយការណ៍ លហើយស្តង់ដ្រ្រណលនយ្យមិន

ទាន់បានបលងកើតឱ្យបានជា្់លា្់លៅលេើ ្រណនបី 

អតថាកបលយាជន៍និលយាជិ្ និងឧប្រណ៍ហិរញ្ញវតថារុ 

សករោប់ការចុះបញរាបី្រណលនយ្យ្្រុងបរិការថនភាព

ស្រុ្រស្្ញលេើសមតុេ្យ និងកបតិបត្តិការ

   ្ងវះខាតជំនាញ្រណលនយ្យបង្គរ្៏អាចបណ្្ត េ

ឱ្យរោន្េពិបា្្្រុងការ្េិតរបាយការណ៏ហិរញ្ញវតថារុ

ឱ្យបានទាន់លពេលវលា និងអាចទុ្ចិត្តបាន
   ភាពស្្្់លស្ើរ្្រុងការលកបើកបាស់របាយការណ៍

របស់អ្្នលយាបាយ និងភា្របីពា្់ព័ន្ធល្សែងលទៀត។

   ចាប់ពបីឆំ្្២០០៧ �េ់ ២០១៣ កបលទសលវៀតណ្មបានសថាិត ្្រុង

�ំណ្្ក់ាេថនការលឆ្្ះលៅលកបើកបាស់ IPSAS ជាមយួជំនួយពបីធនាោរ

ពិ្ពលលា្ និង្ំពុងសថាិត ្្រុង�ំលណើការថនការប្នកប IPSAS។ 

របាយការណ៍របស់ធនាោរពិ្ពលលា្បានលស្ើយា៉ា ងខាល ំងឱ្យកបលទស

លនះ្ររួផ្ល ស់ប្តរូរលៅលកបើកបាស់មេូដ្ឋា នស្តង់ដ្រ្រណលនយ្យបង្គរល�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីហិរញ្ញវតថារុរបស់រដ្ឋា ្ិបាេ

   លទាះជាយា៉ា ងណ្្៏លដ្យភាពេុសនបល្ោ្យា៉ា ងខាល ំងលៅនតរោន 

រវាងការអនុវត្ត្រណលនយ្យន�េកតរូវបានលកបើលដ្យ វិស័យស្ធារណៈ

និង IPSASស្តង់ដ្រ្រណលនយ្យស្ច់កបា្់ រួមរោន:

-ការទទួេស្្គ េ់មេូនិធិជាចំណូេ
-ការទទេួស្្គ េ់ការចំណ្យលេើកទព្យសម្ត្តិលៅលពេលធវើ

្ិច្ចេទ្ធ្ម្

-ការលកបើកបាស់អកតាប្តរូរកបា្់របស់ក្សងួហិរញ្ញវតថារុល�ើម្ប្ី ត់កតា

ចំណូេ និង ការចាយលេើរបូិយវតថារុបរលទស

-និងអវត្តរោនថនលោេការណ៍នណនំា្្រុងការ្ត់កតាការវិនិលយា្រ

លេើអចេនកទព្យ, បំណេុយថ្ភាព, និង ឧប្រណ៍ហិរញ្ញវតថារុ

   ការសិ្សាបននថាមបានសរុបថ្ កបលទសលវៀតណ្មនាលពេបច្ចរុប្ន្

មិនសថាិត ្្រុងស្ថា នភាពន�េអាចលកបើកបាស់ IPSAS លពញលេញបាន

លនាះលទ។រោនការលេើ្ល�ើងថ្ការន្ទកមង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថារុស្-

ធារណៈរោនស្រៈសំខាន់ជាមយួការបណ្តរុ ះបណ្្ត េបុ្រ្គេិ្ន្្្

្រណលនយ្យន�េរោនវិជារា ជបីវៈេ្ស់ និងការអ្ិវឌ្ឍកបព័ន្ធបលច្ច្វិទយា

្រណលនយ្យ ្្រុងការលឆ្្ះលៅរ្ចំនុចមយួន�េអាចអនុវត្ត IPSAS

លពញលេញបាន។ 

   កបព័ន្ធ្រណលនយ្យកបលទស្ម្រុជា្ំពុងផ្្ត ស់ប្តរូរពបី
មេូដ្ឋា នស្ច់កបា្់លឆ្្ះលៅ្រណលនយ្យបង្គរ ន�េ
ការងារលនះទាមទាររយៈលពេលកចើនឆំ្្លទៀតលទើបអាច
្នលៅ�េ់កបព័ន្ធ្រណលនយ្យបង្គរ ១០០%។

   ្្រុងឆំ្្ ២០១៨ កបព័ន្ធ FMISបានពកងបី្លៅ�េ់

ក្សួង-ស្ថា ប័នចំននួ១០ ន�េចំាបាច់កតរូវផ្ល ស់ប្តរូរពបី

អង្គភាពការងាររមួ (Single Business Unit) 

លៅពហុអង្គភាពការងារ (Multiple Business Units)។

   កបព័ន្ធ FMISលទើបនតអនុវត្តលៅតាមរតនាោររាជធានបី-

លេត្្ត ្រុងឆំ្្ ២០១៦ ន�េរោនកបតិបត្តិការមយួចំននួតចូ

្ត់កតាមិនបានកតឹមកតរូវ។

ជំនាញការ  IMF  ្្រុង្ិច្ចកបជុំជាមយួនឹងនាយ្ដ្ឋា ន

បលច្ច្វិទយាព័ត៌រោនថនក្សងួលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុ

កំពុងដំបណើរការ

កាេបរិលចឆេទលកបើកបាស់

ស្ថា នភាពបច្ចរុប្ន្

៥កពឹត្តិបកតព័ត៌រោនលេេ០១៥

ភាពលជា្រជ័យ

បជ្ហា កបឈម



្រលករោងកបព័ន្ធបលច្ច្វិទយាព័ត៌រោនសករោប់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថារុស្ធារណៈ ៦

សករោប់ព័ត៌រោនបននថាម និងសំណូមពរល្សែងៗ
សូមចូេលៅកាន់ល្រហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម 

របស់្រលករោង FMIS៖

ថ្្រពលអនុសសាវរីយ៍

ស្ូរអប អរសាទរចំបោុះអ្នកឈ្ន ុះរងាវា ន់អនុសសាវរីយ៍

          សូមអបអរស្ទរចំលពាះអ្្ន�េបានល ល្ើយសំណួរកតឹមកតរូវលៅ្្រុងកពឹត្តិបកតព័ត៌រោនលេេ០១៤ 

សបមាប់ព័ត៌មានប្សេងៗ

បលងកើនថ្មពេន្្្ចំលណះ�ឹងអំពបី
កបព័ន្ធ FMIS និងរោនឱកាសទទួេ 

បានធនាោរថ្មពេ (PowerBank) 
អនុសសាវរយី៍ ពបីក រ្ុមការងារក្រប់ក្រង 
្រលករោង លដ្យកោន់នតចូេរមួល ល្ើយ

សំណួរងាយៗឱ្យបានកតឹ  មកតរូវ៖

របស់លលា្អ្្ម្ អុបីនមេ៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថថងៃទបី២២  នេ្ ក្ដ្  ឆំ្្២០១៨។

ក្រុមការងារលេើ្ទឹ្ចិត្តមញ្ន្តបីម្ពបីក្រប់ក្សងួ-ស្ថា ប័ន និងមន្បីរលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុរាជធានបី-លេត្ត ឱ្យចូេរមួ្្រុងការល ល្ើយសំណួរ

លនះក្រប់ៗោ្។ ល្្ះអ្្ន�េឈ្ះរងាវ ន់នឹងកតរូវកបកាសលៅលេើកពឹត្តិបកតព័ត៌រោនលេេលកកាយ។

សូមល្ញើចលមលើយកតឹមកតរូវ ថនសំណួរទាងំពបីរលៅខាងល វ្ងលដ្យភារា ប់ជាមយួ 
ល្្ះ តនួាទបី ស្ថា ប័ន និងលេេទរូស័ព្ទំនា្់ទំនង

បោក នួន សុវិទយា ជា្រញ្ន្តីរតទ្គារបេត្តនបៃលិន

កជ្ញា  ន ូពិសិដឋា ជាជំនួយការរបស់ឯកឧត្ត្រ បៃ ូ រតទ្ អនុរដឋាបលខាធិការបកសួង

បសដឋាកិច្ច និងហិរញញាវត្ថុ

១
   ក្សងួ-ស្ថា ប័នន�េនឹងកតរូវអនុវត្តស្្េ្ងលេើការលកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS លៅ្្រុងឆំ្្២០១៨រោន�ចូ
ខាងលកកាម៖

២

លតើក្សងួ-ស្ថា ប័នណ្េលះន�េនឹងកតរូវចាប់ល្ដាើមអនុវត្តស្្ស្ងលេើការ
លកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS លៅ្្រុងឆំ្្ ២០១៨  ?

លកកាយពបីកបព័ន្ធ FMIS កតរូវបានអនុវត្តលពញលេញពបីក្រប់ភា្របីពា្់ព័ន្ធ 
លតើនឹងរោនការផ្ល ស់ប្តរូរអវបីេល ះល្ើតល�ើង ?

ឬទា្់ទងលដ្យផ្្េ់លៅកាន់

ល្រហទំព័រ្រលករោង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

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

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

្ជ្្ញ  បឈឿន សុមាៃ ល័យ

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

១.ល�ើម្បី�ំល�ើង្ម្វិធបីចំណ្ត់ថ្្្់ថវិកានិង
រោតិកា្រណនបីថនបលង់្រណលនយ្យលតើលលា្អ្្
កតរូវចេូតាមវិធបីណ្? លហើយ្ម្វិធបីចំណ្ត់
ថ្្្់ថវិកា   និង        រោតិកា្រណនបីថនបលង់្រណលនយ្យ
លនះរោនអតថាកបលយាជន៍អវបីេល ះសករោប់លលា្អ្្ ?

២. សូមលរៀបរាប់ ៥ ចំណចុនូវអវបីន�េលលា្
អ្្ចង់បានពបីការលកបើកបាស់កបព័ន្ធ FMIS។ 

   ការពកងបី្វិស្េភាពថនការអនុវត្តកបព័ន្ធ FMIS នឹងនំាម្នវូការផ្ល ស់បដារូរ្្រុងការអនុវត្តថវិកាលៅតាម
ក្សួង-ស្ថា ប័ន�ូចខាងលកកាម៖
១. ពកងឹង្រណលនយ្យភាពស្ថា ប័ន និង ភាពជារោ្ច ស់្្រុងការក្រប់ក្រង និងអនុវត្តថវិកា
២. កាត់បនថាយការលកបើកបាស់ធនធាន ្្រុងការរត់ការឯ្ស្រលៅតាមនបីតិវិធបីនបីមយួៗ
៣. តាមដ្នការអនុវត្តថវិកាបានកាន់នតរោនកបសិទ្ធភាពជាងមុន ទាងំថវិកាថ្្្់ក្សងួ, ថ្្្់មន្បីរ និង          
អង្គភាពថ្្្់ជាតិលៅលកកាមឱវាទតាមរយៈការទទួេបាននវូរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថារុ និង ថវិកាបានលដ្យ
េលរួ នឯង និងទាន់លពេលវលា
៤.ទទួេបាននវូមេូដ្ឋា នក្រឹះមយួ្្រុងការពិនិត្យលមើេល�ើងវិញនវូនបីតិវិធបីអនុវត្តការងារន�េនំាឱ្យរោនការ
រាងំសះ្ ឬពនយារលពេ�េ់ការអនុវត្តថវិកា
៥. រោនភាពងាយកសរួេ្្រុងការក្រប់ក្រង និងការអនុវត្តថវិកា្ម្វិធបីលដ្យលកបើកបាស់ចំណ្ត់ថ្្្់ថវិកា 
ន�េរោនកស្ប់លៅ្្រុងកបព័ន្ធ
៦. លកបើកបាស់កបព័ន្ធល�ើម្បីលធវើកបតិបត្តិការហិរញ្ញវតថារុលៅតាមនបីតិវិធបីអនុវត្តការងារនានា
៧. អាចតាមដ្ននូវ�ំលណើរការថនការអនុវត្តថវិកាតាមរយៈេំហរូការងារ្្រុងកបព័ន្ធ FMIS (លពេបញរារូន 
លពេពិនិត្យរចួ និងលពេអនុម័តរចួ)។

.ក្សងួការបរលទស និងសហកបតិបត្តិការអនដារជាតិ

.ក្សងួលរៀបចំន�ន�បី ន្ររបូនបីយ្ម្ និងសំណង់ 

.ក្សងួពាណិជរ្ា ម្

.ក្សងួស្ធារណការ និង�ឹ្ជញរារូន

.ក្សងួធនធានទឹ្ និងឧតុនិយម

.ក្សងួសង្គម្ិច្ច អតបីតយុទ្ធជន និងយុវនបីតិសម្ទា

.ក្សងួអ្ិវឌ្ឍន៍ជនបទ

.ក្សងួព័ត៌រោន

.ក្សងួលទសចរណ៍

.រ�ឋាលេខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុបីវិេ
១១.មន្បីរលស�ឋា្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថារុ រាជធានបី-លេត្ត ទាងំ២៥ ។
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