
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី ជំរុញការអ្តុវត្តគម្រោង FMIS 

ដដលជាឆ្អឹងខ្នងន្តការដកទ្មង់ការ្គប់្គងហឌិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

   “ប្រព័ន្ធ FMIS គជឺាឧ្រករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់្រំផុត  និងជាសសរប្រូងមយួ
សំខាន់សបមា្រ់ការកក្បមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសសសការ
កក្បមង់ប្រព័ន្ធថវិកាក៏មិនអាច្្លួបានសជាគជ័យកដរស្រើសិនគ្មា នប្រព័ន្ធ
្ំសនើ្រកមមាមួយសនះ”  សនះជាការសលើកស�ើងរ្រស់ ឯកឧត្តមអគ្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ
អ្ូត ព័្ត្ធមុ្តរីរ័ត្ន ឧ្រនាយករដ្ឋមនន្តរី រដ្ឋមនន្តរីបកសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសៅ
ក្ថុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យសលើវឌ្ឍនភាព ្រញ្ហា ប្រឈមនានានិងកផនការអនុវត្តគសបមាង
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១

FMIS សៅដំណាក់កាល្រន្ត្រនាទា ្រ់កាលពរីថថងៃ្រី១៨កែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៨ សៅ្រីស្ត រីការបកសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

   សៅក្ថុងកិច្ចប្រជុំសនះកដរ ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ្ត សាហុរីប រដ្ឋ-
សលខាធិការបកសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានបកថុមការងារបគ្រ់-
បគងគសបមាង FMIS ក៏បានសលើកស�ើងពរីវឌ្ឍនភាពថនការអនុវត្តគសបមាង
្រសច្ចកវិ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សោយក្ថុងសនាះ
ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ បានគសូ្រញ្ជា ក់ថា  “គិតមកដល់ថថងៃសនះ គមឺាន
រយៈសពល្រនួឆំ្្សហើយ កដលសយើងបានអនុវត្តគសបមាង FMIS សនះ កដលសយើង

បានសធវើកិច្ចការសបចើន ដំ្រងូសធវើជាមយួរតនាគ្រ និងតាមអគ្គនាយកោ្ឋ នគន្លះៗថនបកសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរហតូ
្រច្ចថុ្រ្បន្សនះកំពុងអនុវត្តជាមយួបកសួង-ស្ា្រ័ន អាណា្រ័កសផទារសិ្្ធិ និងសបគ្ងោក់ឱ្យសប្រើបបាស់សៅមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-សែត្តសដើមឆំ្្២០១៩ផងកដរ ”។

   សបរៅពរីការសលើកស�ើងពរីវឌ្ឍនភាពថនការអនុវត្តគសបមាង FMIS កថ្ុងកិច្ចប្រជុំក៏មានការសលើកស�ើងពរី្រញ្ហា ប្រឈមផងកដរ កថ្ុងសនាះឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ 
បានមានប្រសាសន៍ថា ្រញ្ហា ប្រឈមថនការអនុវត្តគសបមាង FMIS កន្ងមកសនាះគសឺមតភ្ាពរ្រស់អ្កអនុវត្តផ្ទា ល់សៅមានកបមិត កដលការសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធទាមទារ
ឱ្យមានជំនាញព័ត៌មានវិ្យា (IT)និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។  “សយើងមានប្រព័ន្ធល្អជាសរឿងមយួសហើយ កតអវរីកដលសធវើឱ្យប្រព័ន្ធដំសណើរការបានគមឺនុស្សជាអ្កអនុវត្ត ” ។
ក្ថុងការអនុវត្តគសបមាង FMIS ្រន្ត្រនាទា ្រ់ឱ្យកាន់កតមានប្រសិ្្ធភាព ឯកឧត្តមអគ្គ្រណ្ិតសភាចារ្យឧ្រនាយករដ្ឋមនន្តរី បានកណនំានវូអភិបកមសំខាន់ៗដល់បកថុមការងារ
បគ្រ់បគងគសបមាង FMIS និងអ្កពាក់ព័ន្ធបតរូវសហការគ្្ឱ្យបានជិតស្ិ្្ធ្រំផុតក្ថុងការអនុវត្តគសបមាង FMIS កដលបតរូវសផ្្ត តសំខាន់សលើ៖

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យសលើវឌ្ឍនភាព ្រញ្ហា ប្រឈមនានា 
និងកផនការអនុវត្តគសបមាង FMIS សៅដំណាក់កាល្រន្ត្រនាទា ្រ់ 

សៅ្រីស្ត រីការបកសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បពលត្តិ្របតព័ត៌មានសលែ០១៦



២ គសបមាងប្រព័ន្ធ្រសច្ចកវិ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

   សបកាមការអនុញ្្ញ តដ៏ែ្ពង់ែ្ពស់ពរីសំណាក់ឯកឧត្តម
អគ្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធមុ្តរីរ័ត្នឧ្រនាយករដ្ឋ-
មនន្តរី រដ្ឋមនន្តរីបកសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ  បពមទាងំ
កិច្ចសហការយ៉ា ងស្អ ិតរមតួពរីនាយកោ្ឋ ន្រសច្ចកវិ្យា
ព័ត៌មាន មលូនិធិរ្ូរិយវត្ថុអន្តរជាតិបានសធវើការ្រញ្ច្រ់
ស្រសកកមមាសលើក្រី៥ក្ថុងបក្រែណ្ជំនយួ្រសច្ចកស្ស
ដល់គសបមាង FMISបានយ៉ា ងសជាគជ័យនិងផ្តល់នវូ
្ិសសៅសបមា្រ់ការ្រន្តអនុវត្តគសបមាង និងកផនការ
សកមមាភាពរ្រស់គសបមាងសនះ។ អគ្គនាយកោ្ឋ នពាក់ព័ន្ធ
រមួមាន អគ្គសលខាធិការោ្ឋ នគណៈកមាមា ធិការដលកនំា
ការងារកក្បមង់ហិរញ្ញវត្តថុសាធារណៈ អគ្គនាយក-
ោ្ឋ នថវិកា អគ្គនាយកោ្ឋ នរតនាគ្រជាតិ អគ្គនាយក-
ោ្ឋ នសហប្រតិ្រត្តិការអន្តរជាតិ និងបគ្រ់បគង្រំណលុ  
បកថុមប្រលកសាជាតិគណសនយ្យ បពមទាងំមនទារីរសសដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមនទារីរកសិកមមារុកាខា ប្រមាញ់ និង សនសា្
សែត្តកណា្ត ល បាន្្លួជ្ួរ និង ពិភាកសាអំពរីការប្រ-
បពលត្តសៅថនគសបមាងប្រព័ន្ធ្រសច្ចកវិ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់
ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)ជាពិសសស
ការសប្រើបបាស់ និងទាញអតប្្រសយជន៍ជាអ្រ្បរមា
សចញពរីប្រព័ន្ធមយួសនះ។ សបកាមកិច្ចពិភាកសាសនះជំនាញ
ការបានកសវងរកស�ើញចំនុចមយួចំននួកដលគរួកត
មានការកកកប្រ សដើម្បរីសបមរួលដល់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ 
FMIS។ ជំនាញការ ក៏បានពំានំា្រញ្ហា ប្រឈមសនះសៅ
កាន់ឯកឧត្តមអគ្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ  អ្ូត ព័្ត្ធមុ្តរីរ័ត្ន
ឧ្រនាយករដ្ឋមនន្តរី រដ្ឋមនន្តរីបកសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សដើម្បរី្្លួបជា្រ និង ផ្តល់នវូការគំ្ប្ និងអនុញ្្ញ ត
ក្ថុងការកកកប្រស្ានភាព ក្ថុងការអនុវត្តគសបមាងសនះ
សអាយមានប្រសិ្្ធភាពកាន់កតែ្ពស់្រកន្មស្ៀត។ ជា
ល្្ធផលឯកឧត្តមឧ្រនាយករដ្ឋមនន្តរីបាន្្លួបជា្រ 
និងយល់បស្រនវូការសលើកស�ើងរ្រស់ជំនាញការ IMF 
បពមទាងំផ្តល់នវូអនុសាសន៍ និង ជយួ្រំភ្ផ្ឺរូវសបមា្រ់
ការអនុវត្ត្រន្តដល់គសបមាងសនះកដលតបមរូវសអាយមាន
នវូការផ្្ស់្រ្តរូរនវូនរីតិវិធរីអនុវត្តការងារ ចបា្រ់ហិរញ្ញវត្ថុ 
បពមទាងំរស្រៀ្ររ្រ្រសធវើការងារ ពិសសសមនន្តរីហិរញ្ញវត្ថុ។ 
សបកាយពរីការ្្លួជ្ួរដ៏ែ្ពង់ែ្ពស់និង្្លួបានធាតុ
ចលូពរីឯកឧត្តមអគ្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ ជំនាញការ IMF
បាន្រន្តកិច្ចពិភាកសាជាមយួបកថុមការងារបគ្រ់បគងគសបមាង 
FMIS កដលមានឯកឧត្តម្រណិ្តសភាចារ្យ ហ៊ា ្ត 
សាហុរីប ជាប្រធានបកថុមការងារសដើម្បរី្្លួការអនុញ្្ញ ត
នវូភារកិច្ច្រនាទា ្រ់រ្រស់ជំនាញការ្រនាទា ្រ់ពរីស្រសកកមមា
សលើក្រី៥សនះ កដលអា្ិភាពរយៈសពលែ្រីនលងសធវើការ
សង្កត់ធងៃន់សលើការកកលម្អនរីតិវិធរីអនុវត្តការងារពលងកផ្អក
សលើការសម្លងសមើលហានិភ័យ (Risk based approach) 
បពមទាងំពបងលង្រកន្មនវូអភិបាលកិច្ច និងការបគ្រ់បគង
ការផ្្ស់្រ្តរូរបពមទាងំអា្ិភាពសផ្សងៗស្ៀត។

អត្្បមោជ្ត៍ន្តរបាយការណ៍

      នាសពលថមារីៗសនះ បកថុមការងារបគ្រ់បគងប្រព័ន្ធ 
FMIS បានសិកសា និងផលិតសចញជារបាយការណ៍
ចំនួន្ររីស្ៀតសចញពរីប្រព័ន្ធ FMISសបមា្រ់អ្កសប្រើបបាស់
កដលរបាយការណ៍ទាងំសនាះមានដចូជា៖

ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ្ត សាហុរីប ្្ួលជ្ួរជំនាញការ IMFនិង
្រីភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាងំស្ត រីពរីកំកណ្បមង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសផ្្ត តសលើ

ការអនុវត្តគសបមាង FMIS

កិច្ចប្រជុំរវាងជំនាញការ IMFជាមយួនលងនាយកោ្ឋ ន្រសច្ចកវិ្យាព័តមាន

វគ្គ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលសបមា្រ់ថ្ាក់ដលកនំា  និងមនន្តរីកដលជាអ្កសប្រើបបាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS ថនបកសងួ-ស្ា្រ័នទាងំ ១០ និង មនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

រាជធានរី-សែត្តទាងំ ២៥

ជំ្តួយបម ច្េកមទសពរី IMF ជួយ្តរួស្រាយផ្លូវស្រោប់ការអ្តុវត្តគម្រោង 

ស្រសកកមមារ្រស់បកថុមការងារ្រងាហា ញអំពរីរបាយការណ៍ថមារីទាងំ ៣ 

 សៅតាមបកសួង-ស្ា្រ័ន បពមទាងំអគ្គនាយកោ្ឋ នសផ្សងៗថន កសហវ

របាយការណ៍ស្ា្តភាព្លនាឥណទា្តថវិកា (R06)

របាយការណ៍្ំណូលថ្្ន ក់ជាតឌិរាម្កសួង-ស្ាប័្ត 

(R17)           
របាយការណ៍្ំណូល្ំណាយថវិកា (R20)

R06, R17, R20

ជំន្ួររវាងឯកឧត្តមអគ្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធមុ្តរីរ័ត្ន ឧ្រនាយករដ្ឋមនន្តរី 
រដ្ឋមនន្តរីបកសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនាញការ IMF

កិច្ចប្រជុំរវាងជំនាញការ IMFជាមយួនលងរតនាគ្រជាតិ

កិច្ចប្រជុំរវាងជំនាញការ IMFជាមយួនលងអគ្គសលខាធិការោ្ឋ នកក្បមង់
ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជំនាញការ IMF ពិភាកសា និងកសវងរកដំសណាះបសាយជាមយួបកថុមការងារ
ចំសពាះ្រញ្ហា ប្រឈមមួយចំនួន



បពលត្តិ្របតព័ត៌មានសលែ០១៦ ៣

វគ្គបណ្តថុ ុះបណា្ត ល្បព័្ត្ធ FMIS ជ្ូត្កសួង-ស្ាប័្ត្ំ្តួ្ត ១០ ្តឌិងម្្តរីរមសដ្ឋកឌិ ច្េ្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ រាជធា្តរី-មខត្តទាងំ ២៥

   សលខាធិការោ្ឋ នបកថុមការងារបគ្រ់បគងគសបមាង FMIS 
សហការជាមយួ UEF បានសរៀ្រចំវគ្គ្រណ្តថុ ះ្រណា្ត លជនូ
ថ្ាក់ដលកនំា  និងមនន្តរីកដលជាអ្កសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
ថនបកសងួ-ស្ា្រ័នទាងំ ១០ និងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិ-
រញ្ញវត្ថុរាជធានរី-សែត្តទាងំ ២៥ សរុ្រប្រមាណ៥២៥ រ្ូរ។ 

នរីតិវិធរីអនុវត្តថវិកាកមមាវិធរី
នរីតិវិធរីអនុវត្តថវិកាចរន្ត
គណសនយ្យសាធារណៈ
នរីតិវិធរីអនុវត្តស្តង់ោរ
មូលោ្ឋ នបគលះថនការសប្រើបបាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS

មុែងារវិភាជន៍ថវិកា
មុែងារការ្ិញ មុែងារគណនរីបតរូវទារ

មុែងារគណនរីបតរូវសង 

  វគ្គ្រណ្តថុ ះ្រណា្ត លក៏មានវត្តមានពរីមនន្តរីជំនាញកដលជាបគរូ
្រសងា្គ លពរីអគ្គនាយកោ្ឋ នគន្លះៗថនបកសងួសសដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្ថុងការកចករកំលកនិងផ្តល់ជាមតិសយ្រល់
ពរីការសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រក្រសោយប្រសិ្្ធភាព 
និងតម្ាភាពសបមា្រ់ការអនុវត្តថវិកាសៅតាមបកសងួ-ស្ា្រ័ន
ក៏ដចូជាមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-សែត្ត។ បស្រ
សពលជាមយួគ្្កដរតាមរយៈការកំណត់សមា្គ ល់រ្រស់បកថុម
ការងារសរៀ្រចំវគ្គ្រណ្តថុ ះ្រណា្ត លបានសសង្កតស�ើញថា
បកសួងស្ា្រ័ន និងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-សែត្ត
មានការយកចិត្ត្ុកោក់ែ្ពស់កថ្ុងការ្្លួយកចំសណះ-
ដលងថមារីពរីប្រព័ន្ធ FMIS និងបានសបតៀមែ្រួនជាសបសចក្ថុងការ
អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMISជាផ្រូវការសៅសដើមឆំ្្២០១៩ ខាងមុែ
សនះ។ ្រកន្មពរីសលើសនះ ថ្ាក់ដលកនំា និងមនន្តរីកដលចលូរមួ
វគ្គ្រណ្តថុ ះ្រណា្ត លទាងំអស់ នលង្្លួបានវិញ្្ញ ្របត្រញ្ជា ក់
ការសិកសាផងកដរ សោយតបមរូវឱ្យសិកាខា កាមទាងំអស់
អនុវត្តបស្រតាមលកខាែណ្កដលសលខាធិការោ្ឋ នបាន
កំណត់ជនូ។ សបកាយពរី្រញ្ច្រ់វគ្គ្រណ្តថុ ះ្រណា្ត ល FMIS 
END USERសលខាធិការោ្ឋ នបកថុមការងារ FMISនលង្រន្តការ
គំ្ប្្រកន្មសោយផ្ទា ល់សៅតាមអង្គភាពអ្កសប្រើបបាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំអស់ សៅតាមបកសងួស្ា្រ័នរមួជា
មួយនលងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-សែត្ត

សបមា្រ់វគ្គ្រណ្តថុ ះ្រណា្ត លសនះផងកដរគបឺានចា្រ់សផ្តើម
កាលពរីថថងៃ្រី ១០ កែកញ្្ញ  ឆំ្្ ២០១៨ រហតូដល់ 
២៧ កែធ្រូ ឆំ្្ ២០១៨ សៅសាកលវិ្យាល័យសសដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ កដល្រណ្តថុ ះ្រណា្ត លសលើមុែវិជាជា បគលះ
រមួមាន៖

សដើម្បរីធានាបានថាអ្កអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំអស់អាច
ធានាភាពជាមា្ច ស់សលើការសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធបានសោយ
ែ្រួនឯង។ សបកាយពរីការគំ្ប្រួចរាល់សហើយសនាះបកថុម
ការងារសលខាធិការោ្ឋ ននលងសបជើសសរើសថ្ាក់ដលកនំានិង
មនន្តរីខាងសលើឱ្យចលូរមួវគ្គ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលមយួវគ្គស្ៀត
កដលមានចំននួប្រមាណ ៥០នាក់ សដើម្បរីឱ្យក្ាយជា
ជន្រសងា្គ លសបមា្រ់ស្ា្រ័នផ្ទា ល់។ ្រនាទា ្រ់មកស្ៀត បកថុម
ការងារសលខាធិការោ្ឋ នបតរូវប្រមលូសំណូមពរនិង្រញ្ហា
បពមទាងំគន្លះថមារីៗទាងំឡាយកដលអ្កសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ
ទាងំអស់មានយកមកពិចារណានលងសរៀ្រចំជាការ្រំ្រ៉ាន
្រកន្មជនូដល់អ្កសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំអស់ 
សពាលគសឺធវើយ៉ា ងណាទាល់កតអ្កសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធមាន
្ំនុកចិត្តសលើការសប្រើបបាស់ ។

កិច្ចប្រជុំរវាងជំនាញការ IMFជាមយួនលងនាយកោ្ឋ ន្រសច្ចកវិ្យាព័តមាន

វគ្គ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលសបមា្រ់ថ្ាក់ដលកនំា  និងមនន្តរីកដលជាអ្កសប្រើបបាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS ថនបកសងួ-ស្ា្រ័នទាងំ ១០ និង មនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

រាជធានរី-សែត្តទាងំ ២៥

សកមមាភាពសៅក្ថុងថ្ាក់ថនវគ្គ្រណ្ថុ ះ្រណ្ាល

កិច្ចប្រជុំរវាងជំនាញការ IMFជាមយួនលងអគ្គសលខាធិការោ្ឋ នកក្បមង់
ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



គសបមាងប្រព័ន្ធ្រសច្ចកវិ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៤

ឧបករណ៍បម ច្េកមទស្បព័្ត្ធ FMIS កំពុង្តលូវបា្តដំម�ើងស្រោប់អ្នកម្បើ្បាស់្តវូឆ្្ន ២ំ០១៩ 

   នាសពលថមារីសនះ បកថុមការងារសហោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធ
កំពុងមមាញលកក្ថុងការចុះសៅតាមបកសងួ-ស្ា្រ័ននិង
មនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-សែត្ត ក្ថុងសគ្ល-
្រំណងដំស�ើងឧ្រករណ៍្រសច្ចកស្សប្ប្ង់ប្រព័ន្ធ 
FMIS មុនសពលោក់ប្រព័ន្ធឱ្យសប្រើបបាស់ជាផ្រូវការ
ក្ថុងសពលឆ្្រ់ៗខាងមុែសនះ។ សបមា្រ់ការដំស�ើង
ឧ្រករណ៍្រសច្ចកស្សប្ប្ង់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំសនាះ
រមួមាន ការដំស�ើង wall-point និងការដំស�ើងកុំព្យរូ្័រ
ជាសដើម។ បកថុមការងារសហោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធបាន្រញ្ច្រ់
ការដំស�ើង wall-point សៅតាមមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-សែត្តទាងំ២៥ និងបកសងួ-ស្ា្រ័ន
ទាងំ១០ថមារី បានរចួរាល់សហើយ។ 

   ្រនាទា ្រ់ពរី្រញ្ច្រ់ការដំស�ើង wall-point សបមា្រ់
បកសួង-ស្ា្រ័នទាងំ១០ និងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុរាជធានរី-សែត្តទាងំ២៥ បកថុមការងារបានកំពុង្រន្ត
ស្រសកកមមាចុះសៅដំស�ើងកុំព្យរូ្័រសបមា្រ់សប្រើបបាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS ជនូដល់មនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានរី-សែត្តទាងំ២៥ កដលកថ្ុងអំ�ថុងកែកញ្្ញ សនះ 
បកថុមការងារបានដំស�ើងកុំព្យរូ្័រជនូមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុបានចំននួ១២មនទារីរសហើយ។ សោយក�ក 
សបមា្រ់បកសួង-ស្ា្រ័ន បកថុមការងារនលងចុះសៅដំស�ើង
្រន្ត្រនាទា ្រ់សៅតាមកាលវិភាគកដលបកថុមការងារបាន
សបគ្ង្ុក។ បកថុមការងារនលង្រញ្ច្រ់ការចុះសៅដំស�ើង
ឧ្រករណ៍្រសច្ចកស្សប្ប្ង់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់
បកសួង-ស្ា្រ័ន និងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យរចួ
រាល់សៅក្ថុងអំ�ថុងកែធ្រូ ឆំ្្២០១៨ ខាងមុែសនះ មុន
សពលោក់ប្រព័ន្ធឱ្យបកសងួ-ស្ា្រ័ន និងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុសប្រើបបាស់សៅកថ្ុងឆំ្្២០១៩ខាងមុែ។

ឧ្រករណ៍្រសច្ចកស្សប្ប្ង់ប្រព័ន្ធ FMIS កដលបានដំស�ើងរចួរាល់

កិច្ចប្រជុំមុនសពលចា្រ់សផ្ើមដំស�ើង ឧ្រករណ៍្រសច្ចកស្សប្ប្ង់
ប្រព័ន្ធ FMIS សៅមនទារីរសសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុសែត្ត កំពង់ស្ព ឺ

សកមមាភាពដំស�ើង ឧ្រករណ៍្រសច្ចកស្សប្ប្ង់ប្រព័ន្ធ FMIS



៥បពលត្តិ្របតព័ត៌មានសលែ០១៦

   ក្ថុងសគ្ល្រំណង គំ្ប្ដល់ដំសណើរការអនុវត្តគសបមាង FMIS ដល់បកសងួ-ស្ា្រ័នឱ្យកាន់កតមានប្រសិ្្ធភាពបស្រតាមតបមរូវការជាក់កស្តងរ្រស់អ្កសប្រើបបាស់ 
បកថុមការងារបគ្រ់បគងគសបមាងបានសរៀ្រចំសិកសាពរីកបមិតថនការផ្្ស់្រ្តរូររ្រស់បកសងួ-ស្ា្រ័នដំណាក់កាល្រី២ សដើម្បរីសប្រៀ្រសធៀ្រពរីកបមិតថនការផ្្ស់្រ្តរូរមុន និង
សបកាយការអនុវត្តអស់រយៈសពលជាង១ឆមាសសនះ កដលចា្រ់សផ្តើមពរីថថងៃ្រី១៥ កែសរីហា រហតូដល់ថថងៃ្រី០៧ កែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៨។
   ល្្ធផលខាងសបកាមបាន្រងាហា ញអំពរីភាពល្អប្រសសើរសបចើនស្រើសប្រៀ្រសធៀ្រសៅនលងមុនសពលកដលបកសងួ-ស្ា្រ័នទាងំ១០សប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ។

    ជាល្្ធផលកបមិតថនការផ្្ស់្រ្តរូររ្រស់បកសងួ-ស្ា្រ័ន មានភាពល្អប្រសសើរគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់។  ក្ថុងសនាះមានអ្កចលូរមួ្រំសពញកបមងសំណួរសរុ្រ ១៣១រ្ូរ។ 
បកថុមការងារសមូកថ្ងអំណរគុណអ្កសប្រើបបាស់ទាងំអស់កដលបានសហការចលូរួមជាមយួបកថុមការងារកដលអាចឱ្យបកថុមការងារមានល្្ធភាពសបម្រសបមរួលគំ្ប្
តាមតបមរូវការជាក់កស្តងរ្រស់អ្កសប្រើបបាស់ថនបកសងួនរីមយួៗ។  

ដដលសម្ម្បា្តក្នថុង្តរីរោសទរី៣ ្តឌិងដផ្តការបន្ាប់លទ្ធផលសំខា្ត់

 
បានសរៀ្រចំដំស�ើងឧ្រករណ៍សមាភា រ
្រសច្ចកវិ្យាព័ត៌មានសៅកថ្ុង្មូា៉ា សុរីនសម 
(Rack), ប្រព័ន្ធ្រណា្ត ញ្រសច្ចកវិ្យា
ព័ត៌មាន, កាសមរា៉ាសុវត្ិភាព និងកែ្ស
្រណា្ត ញអគ្គិសនរី 
បតរួតពិនិត្យ និងសធវើ្រច្ចថុ្រ្បន្ភាពសលើ
លំហរូថននរីតិវិធរីអនុវត្តការងាររ្រស់
បកសួងស្ា្រ័នទាងំ១០ថមារី និងមនទារីរ
សសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាងំ២៥រាជធានរី-
សែត្ត

បានសបម្រសបមរួលនិងសរៀ្រចំតាម
ោនវឌ្ឍនភាព និងការវាយតថម្កបមិត
ថនការផ្្ស់្រ្តរូរសលើការសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ 
FMIS
សធវើការសិកសាអំពរីកបមិតថនការផ្្ស់្រ្តរូរ
រ្រស់អ្កសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ FMISសលើក
្រី២ សៅបកសួង-ស្ា្រ័ន១០
បានសធវើការផ្សពវផសាយពរីរបាយការណ៍
ស្ានភាពចលនាឥណទានថវិកា (R06) 
របាយការណ៍ចំណូលថ្ាក់ជាតិ (R17) 
និងរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយ 
(R20)កដលអាចទាញសចញពរីប្រព័ន្ធ 
ជនូដល់បកសងួស្ា្រ័ន 

ការសរៀ្រចំវគ្គ្រណ្តថុ ះ្រណា្ត លសបមា្រ់
បកសួង-ស្ា្រ័ន ១០ថមារីនិងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-សែត្តប្រមាណ 
៥០០នាក់
បាន្រញ្ច្រ់ការចុះដំស�ើង ឧ្រករណ៍
សមាភា រ្រសច្ចកវិ្យាព័ត៌មាន សៅក្ថុង្ូ
មា៉ា សុរីនសម (Rack),ប្រព័ន្ធ្រណា្ត ញ
្រសច្ចកវិ្យាព័ត៌មាន,កាសមរា៉ាសុវត្ិភាព
និងកែ្ស្រណា្ត ញអគ្គិសនរីសបមា្រ់អ្ក
សប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ FMISសៅមនទារីរសសដ្ឋ-
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានរី-សែត្តទាងំ
២៥ និងបកសងួ-ស្ា្រ័នទាងំ ១០

សរៀ្រចំការដំស�ើងសមាភា រៈ្រសច្ចកស្ស
នានាសៅតាមបកសងួស្ា្រ័ន និងមនទារី
សសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សរៀ្រចំនរីតិវិធរីអនុវត្តស្តង់ោសៅក្ថុង
ប្រព័ន្ធ FMIS (To-be  business 
process)
្រញ្ច្រ់ការ្រណ្តថុ ះ្រណា្ត លអ្កសប្រើបបាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS សៅបកសងួ-ស្ា្រ័នទាងំ
១០ ្រកន្មថមារី និងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុទាងំ២៥រាជធានរី-សែត្ត



សបមា្រ់ព័ត៌មាន្រកន្ម និងសំណូមពរសផ្សងៗ
សូមចលូសៅកាន់សគហ្ំព័រ ឬ្ំព័រ្រណ្ាញសង្គម 

រ្រស់គសបមាង FMIS៖

គសបមាងប្រព័ន្ធ្រសច្ចកវិ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៦

ថ្មពលអ្តុសសាវរីយ៍

សមូអប អរសាទរ្ំមោុះអ្នកឈ្ន ុះរង្វា ្ត់អ្តុសសាវរីយ៍

    សូមអ្រអរសា្រចំសពាះអ្កកដលបានសឆ្ើយសំណួរបតលមបតរូវសៅក្ថុងបពលត្តិ្របតព័ត៌មានសលែ០១៥

ស្រោប់ព័ត៌រោ្តមផសេងៗ

្រសង្កើនថាមពលកផ្កចំសណះដលងអំពរី
ប្រព័ន្ធ FMIS និងមានឱកាស្្ួល 

បានធនាគ្រថាមពល (PowerBank) 
អនុសសាវរើយ៍ ពរីបកថុមការងារបគ្រ់បគង 
គសបមាង សោយបគ្ន់កតចលូរមួសឆ្ើយ

សំណួរងាយៗឱ្យបានបតល  មបតរូវ៖

រ្រស់សោកអ្កមក អុរីកមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន

មុនថថងៃ្រី 23  កែ វិច្ិកា  ឆំ្្២០១៨។
បកថុមការងារសលើក្លកចិត្តមនន្តរីមកពរីបគ្រ់បកសងួ-ស្ា្រ័ន និងមនទារីរសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានរី-សែត្ត 

ឱ្យចលូរមួកថ្ុងការសឆ្ើយសំណួរសនះបគ្រ់ៗគ្្។ ស ម្ា ះអ្កកដលឈ្ះរងាវ ន់នលងបតរូវប្រកាសសៅសលើបពលត្តិ្របត-

ព័ត៌មានសលែសបកាយ។

សូមសផញើចសម្ើយបតលមបតរូវ ថនសំណួរទាងំពរីរសៅខាងសឆវងសោយភាជា ្រ់ជាមយួ ស ម្ា ះ 

តនួា្រី ស្ា្រ័ន និងសលែ្រូស័ពទា្ំនាក់្ំនង

មោក មស្ត សឌិទ្ធឌិថ្  ជាមន្្តរី ន្តម្្តរីរមសដ្ឋកឌិ ច្េ ្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុមខត្តដកប 

មោក រាងំ មួយឈាង  ជាមន្ត្តរីន្តរតនាគារភ្នំមពញ

១
សដើម្បរីដំស�ើងកមមាវិធរីចំណាត់ថ្ាក់ថវិកា និងមាតិកាគណនរីថន្្រង់គណសនយ្យសតើសោកអ្កបតរូវចលូ
តាមណា? សហើយកមមាវិធរីចំណាត់ថ្ាក់ថវិកា និងមាតិកាគណសនយ្យសនះមានអត្ប្រសយជន៍អវរីែ្ះ
សបមា្រ់សោកអ្ក?

 សមូសរៀ្ររា្រ់ ៥ចំណចុនូវអវរីកដលសោកអ្កចង់បានពរីការសប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ FMIS?

ឬទាក់្ងសោយផ្ទា ល់សៅកាន់

សគហ្ំព័រគសបមាង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

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

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កញ្្ញ  មឈឿ្ត សុរោ៉ា ល័យ

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

១.សតើរបាយការណ៍ R06, R17, R20 មាន
សារប្រសយជន៍អវរីែ្ះសបមា្រ់អង្គភាពរ្រស់
សោកអ្កផ្ទា ល់?សមូសរៀ្ររា្រ់យ៉ា ងតិចសអាយ
បាន ៣ ចំនុច។

២. សតើការកាត់្រន្យនរីតិវិធរីអនុវត្តការងារកដល
មានភាពកវង និងសមាថុគសាមា ញនលងផ្ល់អត្ប្រ-
សយជន៏អវរីែ្ះសបមា្រ់អ្កអនុវត្ត  ?

    ចសម្ើយ៖ សដើម្បរីដំស�ើងកមមាវិធរីចំណាត់ថ្ាក់ថវិកា និងមាតិកាគណនរីថន្្រង់គណសនយ្យ សយើងអាចកសវង
រកបានតាមវិធរីដចូខាងសបកាម៖ 
១. តាមរយៈសគហ្ំព័ររ្រស់បកសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គ ឺwww.mef.gov.kh រចួកសវងរកកមមាវិធរីសនះ
    សៅកផ្កខាងស្ាថំនសគហ្ំព័រ
២.កសវងរកក្ថុងកមមាវិធរី្រូស័ពទាថដឆ្្តថវ តាមរយៈ Play Store សបមា្រ់ប្រព័ន្ធប្រតិ្រត្តិការ Android 
    និងតាមរយៈ App Store សបមា្រ់ប្រព័ន្ធប្រតិ្រត្តិការ IOS សោយបគ្ន់កតសប្រើបបាស់ពាក្យគន្លះ           
     “BC-CoA” សៅក្ថុងប្រអ្រ់កសវងរក ។
    កមមាវិធរីចំណាត់ថ្ាក់ថវិកា និងមាតិកាគណនរីថន្្រង់គណសនយ្យសនះមានអតប្្រសយជន៍ដល់អ្កសប្រើ-
បបាស់ដូចជា៖
 - មានព័ត៌មានបគ្រ់បគ្ន់ និងលម្អិតអំពរីរាល់មុែសញ្្ញ ធំៗថន ចំណូល/ចំណាយកដលជយួក្ថុងការបគ្រ់បគង
   សៅសលើការក្រងកចកថវិកា, ការបគ្រ់បគង, និងការសធវើសវនកមមា
 - មានបក្រែ័ណ្ សបមា្រ់ការកត់បតា និងសធវើរបាយការណ៍សលើស្តថុក ហិរញ្ញវត្ថុ បពមទាងំលំហរូថនប្ព្យ
   សកមមា និង្រំណលុ
 - ផលិតរបាយការណ៍សៅតាមតបមរូវការរ្រស់អ្កសប្រើបបាស់
 - មានមលូោ្ឋ នចបាស់ោស់សបមា្រ់ការសប្រៀ្រសធៀ្រស្ានភាពសសដ្ឋកិច្ច ជាមយួនលងប្រស្សដ៏ថ្
 - គំ្ប្សៅសលើការសរៀ្រចំយុ្្ធសានស្ត  និងការវិភាគកដលកផ្អកសលើល្្ធផលការងារ ។

២
    ចសម្ើយ៖ ែញថុំចង់បានពរីការសប្រើបបាស់ប្រពន្ធ័ FMIS មាន ៥ចំណចុដូចខាងសបកាម៖
១. ្រសង្កើនប្រសិ្្ធភាព និងស័ក្កសិ្្ធិភាពការងារ
២. រពំលង្ុកថាប្រពន្ធ័ FMIS នលងកាត់្រន្យនរីតិវិធរីការងារសោយថដបានទាងំបសថុង
៣. ងាយបសរួលក្ថុងការកសវងរកព័ត៌មាន និងទាញយករបាយការណ៍បានទាន់សពលសវោ
៤. មានប្រភព្ិន្ន័យមួយកដលចបាស់ោស់អាច្ុកចិត្តបាន
៥. មានភាពងាយបសរួលក្ថុងការតាមោនលំហរូការងារ ។

សមូអរគុណ!


