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ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការបៅបកសួង-ស្ថា ្រ័នចំនួន ១០ 
និង មនី្របសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវតថាថុរាជធានី-បេត្តទាងំ ២៥ និង ប្រកាស្រន្តអនុវត្ត

គបបមាង FMIS បៅកាន់បកសួង-ស្ថា ្រ័នទាងំ ១៧

   “វឌ្ឍនភា្ដ៏ធំលធងននការអនុវត្គលពមាង FMIS តំាង្ីឆ្្ន ំ ២០១៤ រហតូមកដេ់ល្េលនះ គឺ្ តិតជារានរមួ
ចំផណកយ៉ា ងខំ្្ង ក្នថុងការជំរុញឱ្យកម្មវិធីផក្រពមង់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថាថុស្ធារណៈឱ្យលរាះជំហានលៅមុខ
ជាមយួនរឹងការចាក់ពគរឹះដ៏រឹងមាសំពមាប់ឈានលៅសលពមចលគាេលៅចុងលពកាយលៅឆ្្ន ំ ២០២៥ គ ឺ“គណលនយ្យភា្
សមតិ្រ្ធកម្ម”  ។ លនះជាពបស្សន៍ដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧត្មអគ្គបណ្តិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមញ្ន្ី
រដ្ឋមញ្ន្ីពកសងួលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុ នតិង ជាពបធានគណៈកមា្ម ធតិការដរឹកនំាការងារផក្រពមង់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញ-
វតថាថុស្ធារណៈ ផថ្ងក្នថុង្តិធីពបកាសដាក់ឱ្យលពបើពរាស់ពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថាថុ
ស្ធារណៈ (FMIS) ជាផ្លូវការ លៅពកសងួ-ស្ថា ប័នចំននួ ១០ នតិង មន្ីរលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុរាជធានី-លខត្ទាងំ
២៥ នតិង ពបកាសបន្អនុវត្គលពមាង FMIS លៅកាន់ពកសងួ-ស្ថា ប័នចំននួ ១៧ សពមាប់ឆ្្ន ំ ២០១៩ លៅនថងៃ្រ ី
២៥ ផខ កុម្ៈ ឆ្្ន ំ ២០១៩ ។    
   ឯកឧត្មអគ្គបណ្តិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមញ្នី្មានពបស្សន៍បផនថាមថា វឌ្ឍនភា្ នតិង សមតិ្រ្ធផេនន
ការអនុវត្គលពមាង FMIS តំាង្ីជំហាន្រី១ ក្នថុងឆ្្ន ំ ២០១៤ មកដេ់ល្េលនះ្ុំផមន្រ្រេួរានមកលដាយ
ងាយពសរួេលនាះល្រ គវឺារានលកើតលចញ្ីការខតិតខំពបរឹងផពបងរមួគា្ន របស់លយើងទាងំអស់គា្ន  លដាយ ឈរ លេើ មេូដា្ឋ ន 
“ពបមូេ ផ្ថុំ,    ្ តិភាកសា នតិង លដាះពស្យរមួគា្ន ក្នថុងស្្ម រតីជាពកថុមផតមយួ” ។ ជាមយួគា្ន លនះ លលាក Frank Viault 
ពបធាន ផផ្នកសហពបតតិបត្តិការននសហភា្អរឺ៉ុបពបចំាកម្ថុជា នតិង  តំណាងនដគអូភតិវឌ្ឍន៍រានមាន ពបស្សន៍   
លកាតសរលសើរ   រាជរដា្ឋ ភតិរាេកម្ថុជា (ពកសងួលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុ) ផដេ្រ្រួេលជាគជ័យគរួឱ្យកត់សមា្គ េ់ក្នថុង
ការ្ពងីកការដាក់ឱ្យលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS  ដេ់ពគប់ពកសងួ-ស្ថា ប័ន នតិង មន្ីរលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុ រាជធានី    -
លខត្ទាងំ ២៥  ។ ក្នថុងលនាះផដរ លលាកក៏រានលេើក្ររឹកចតិត្ដេ់ពកសងួ-ស្ថា ប័ន  ផដេលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS 
លធវើការកាត់បនថាយ នតិង ផកេម្អនីតតិវិធីអនុវត្ការងារលដាយនដលដើម្ីឱ្យការអនុវត្ចំណាយរបស់រាជរដា្ឋ ភតិរាេរាន
កាន់ផតមាន ពបសតិ្រ្ធភា្ ព្មទាងំបលពមើលសវាស្ធារណៈដេ់ពបជា្េរដ្ឋរានកាន់ផតឆ្ប់រហ័ស នតិង  ពសបតាម
តពមលូវការ ។ 



២
គលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថាថុស្ធារណៈ

ការ្រញ្ជ្រា ្រការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS និង ការសិកសានីតិវិធីអនុវត្តការងារ  

 និង ទីតាងំសបមា្រ់ដំប�ើងឧ្រករណ៍្របច្ចកវិទយាជនូបកសួង-ស្ថា ្រ័នទាងំ ១៧ 

   លេខ្ធតិការដា្ឋ នពកថុមការងារពគប់ពគងគលពមាង FMIS រានចុះលៅតាមពកសងួ-ស្ថា ប័នពសបតាមផផនការ  
ផដេរានលពគាង លដើម្ីលធវើការបញ្ជ្រា បការយេ់ដរឹង្ីពប្័ន្ធ FMIS, ចាប់្ីនថងៃ្រី ១១ ផខ មីនា រហតូដេ់  
នថងៃ្រី ២៨ ផខ មីនា ឆ្្ន ំ ២០១៩ ។ លបសកកម្មក្នថុងការចុះបញ្ជ្រា បការយេ់ដរឹងលនះ គមឺានលគាេបំណងឱ្យ 
ពកសងួ-ស្ថា ប័នទាងំ ១៧ ផដេនរឹងលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS ពជាប្ីការអនុវត្គលពមាង FMIS, ស្រពបលយជន៍
ក្នថុងការលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS, សតិកសានីតតិវិធីអនុវត្ការងារ, កំណត់អត្សជ្្ញ ណអ្នកលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ, 
សតិកសាអំ្ី្រីតំាងអ្នកលពបើពរាស់ នតិង ការផ្្ស់ប្លូរ លផ្ងៗផដេអាចលកើតមានល�ើងលៅល្េលពបើពរាស់ ពប្័ន្ធ  
FMIS ។  ជាេ្រ្ធផេ បន្ាប់្ីការបញ្ជ្រា បការយេ់ដរឹង ពកសងួ-ស្ថា ប័នរានយេ់ពជាប្ីពប្័ន្ធ FMIS នតិង 
ស្រៈពបលយជន៍លផ្ងៗផដេអាច្រ្រួេរាន្ីការលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS នតិង ចេូរមួសហការតាមការ
លស្ន ើសុំរបស់ពកថុមការងារពគប់ពគងគលពមាង FMIS លដើម្ីឱ្យគលពមាងដំលណើរការលៅរានពសបតាមផផនការ
សកម្មភា្ឆ្្ន ំ ២០១៩ ។

ការចុះគាបំទអ្នកបប្រើបរាស់បៅតាមមនី្របសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថាថុរាជធានី-បេត្តទាងំ ២៥

   លេខ្ធតិការដា្ឋ នពកថុមការងារពគប់ពគងគលពមាង  FMIS រានលធវើការចុះគំាព្រដេ់អ្នកលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS 
លៅមនី្រ លសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុរាជធានី-លខត្ទាងំ ២៥ ផដេមានអ្នកលពបើពរាស់ពប្័ន្ធចំននួ ២៤៣ នាក់ ។ 
លបសកកម្មលនះមានលគាេបំណងលធវើយ៉ា ងណាឱ្យមន្ីរអាចលធវើការបញ្ចលូេ នតិង អនុម័តពបតតិបត្តិការលដាយផ្្េ់
ក្នថុងពប្័ន្ធ លដើម្ីឱ្យកាន់ផតមានជំលនឿចតិត្ នតិង មានសមតថាភា្ពគប់ពគាន់ ។ លបសកកម្មលនះរានលធវើល�ើងកាេ
្ីនថងៃ្រី ១៣ ផខ មករា ឆ្្ន ំ ២០១៩ រហតូដេ់ នថងៃ្រី ០២ ផខ មីនា ឆ្្ន ំ ២០១៩ ។
   ក្នថុងលគាេលៅសលពមចឱ្យរានតាមផផនការ លេខ្ធតិការដា្ឋ នរានសហការយ៉ា ងជតិតស្ន តិ្រ្ធបំផុតជាមយួ
ថា្ន ក់ដរឹកនំា នតិង មញ្ន្ីននមន្ីរលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុរាជធានី-លខត្ទាងំ ២៥ លដាយរានផបងផចកពកថុមការងារជា 
បួនផផ្នករមួមាន៖
   ១. ពកថុមការងារលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធរានពតរួត្តិនតិត្យលៅលេើគុណភា្ នតិង េក្ខខណ្បលច្ចកល្រសលេើឧបករណ៍



ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ ០១៨
៣

សម្ារបលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មាន រមួមាន ្ររូ Rack, កាលមរ៉ាសុវតថាតិភា្ នតិង កំុ្្យលូ្រ័ររបស់អ្នកលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMIS
ទាងំអស់ លដើម្ីធានានវូដំលណើរការរេនូក្នថុងកំ�ថុងល្េចុះពបតតិបត្តិការលៅក្នថុងពប្័ន្ធ ។
   ២. ពកថុមការងារពគប់ពគងការផ្្ស់ប្លូរ រានលធវើការសពមបសពមរួេ្រំនាក់្រំនងលៅកាន់មន្ីរលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុ
ក្នថុងការពរាពស័យទាក់្រងនានា នតិង សតិកសា្ីបជ្ហា ពបឈមផដេលកើតមាន រមួទាងំរានលរៀបចំនវូកពមងសំណួរ
អលងកេតខ្ីលដើម្ីវាស់ស្ង់្ីកពមតិតយេ់ដរឹង្ីការចុះគំាព្ររបស់ពកថុមការងារ ។
  ៣. ពកថុមការងារពគប់ពគងគុណភា្សពមាប់បលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មានរានសហការជាមួយពកថុមការងារពគប់ផផ្នក
ទាងំអស់របស់គលពមាង FMIS ពតរួត្តិនតិត្យលេើគុណភា្ននការគំាព្រលដើម្ីធានារាននវូការចុះពបតតិបត្តិការរបស់
អ្នកលពបើពរាស់ពបកបលដាយ្រំនុកចតិត្ខ្ស់ ។
   ៤. ពកថុមការងារពគប់ពគងមុខងារពប្័ន្ធ FMISរានលធវើការបងាហា ត់បលពងៀនផ្្េ់ជនូអ្នកលពបើពរាស់លេើមុខងារ 
នីមយួៗរមួមាន មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (BA), មុខងារការ្រតិញ (PO), មុខងារគណនីពតលូវសង (AP) នតិង 
មុខងារគណនីពតលូវទារ (AR) ។
   ជាេ្រ្ធផេននការចុះគំាព្រ តាមរយៈការស្កសួរផ្្េ់ នតិង តាមរយៈការបកូសរុប នតិង វាយតនម្លេើកពមង

ការចុះដំប�ើងបហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធបៅតាមអង្គភាពថវិកាដដលជាអាណា្រ័កបផ្រសិទ្ធិបពញបលញ

   បន្ាប់្ីការលរៀបចំបញ្ជ្រា បការយេ់ដរឹងអំ្ីពប្័ន្ធ FMISលៅកាន់
អង្គភា្ថវិកាផដេជាអាណាប័កលផ្រសតិ្រ្ធតិល្ញលេញចំននួ ៨ នន
ពកសងួចំននួ ០៤ ផដេពតលូវអនុវត្គលពមាង នតិង លពបើពរាស់ពប្័ន្ធ 
FMIS លៅឆ្្ន ំ ២០១៩ លេខ្ធតិការដា្ឋ នពកថុមការងារពគប់ពគងគលពមាង 
FMIS រាន ចាប់លផ្ើមចុះ លៅការដា្ឋ ននីមយួៗលដើម្ីលរៀបចំរចនាសម្័ន្ធ
ចាប់ លផ្ើម ្ ីផខ កុម្ៈ រហតូលៅដេ់ផខ មីនា លដើម្ីធានាថាអង្គភា្  
ថវិកាផដេជាអាណាប័កលផ្រសតិ្រ្ធតិល្ញលេញអាចចាប់លផ្ើមអនុវត្ 
ពប្័ន្ធ ជាផ្លូវការរាន ។ លៅ ក្នថុង ដំណាក់ កាេ លរៀបចំឱ្យពប្័ន្ធ FMIS
ដំលណើរការ ពបកប លៅ លដាយរេនូ ពកថុមការងាររានផបងផចកការ-
លរៀបចំលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធពប្័ន្ធ FMISជា ៣ ដំណាក់កាេធំៗ  ។

សំណួរអលងកេត្ីការគំាព្ររចួមក ពកថុមការងារ FMIS រាន្តិនតិត្យល�ើញថា អ្នកលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ FMISមានការលកើនល�ើងនវូចំលណះដរឹង នតិង ្រំនុកចតិត្ក្នថុងការចុះ
ពបតតិបត្តិការលៅក្នថុងពប្័ន្ធរានលដាយខ្រួនឯងផ្្េ់ ។ ក្នថុងលនាះផដរ ពកថុមការងារក៏រានផ្េ់ជាឯកស្រកំណត់បងាហា ញបផនថាម រកសា្រុកលៅក្នថុងកុំ្្យលូ្រ័ររបស់អ្នកលពបើពរាស់
ទាងំអស់ លដើម្ីងាយពសរួេផសវងរក នតិង ជាជំនយួក្នថុងការអនុវត្ពប្័ន្ធ FMIS ផងផដរ ។



គលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថាថុស្ធារណៈ
៤

   ការ្រទូាត់ពរាក់តាមពប្័ន្ធលអ�តិចពតលូនតិក (Electronic Fund Transfer-EFT) អនុជ្្ញ តឱ្យអគ្គនាយកដា្ឋ នរតនាគារជាតតិលធវើការលផ្រ្ររឹកពរាក់លចញ្ីគណនី
លទាេ របស់ រតនាគារជាតតិលៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់រានឆ្ប់រហ័ស នតិង មានសុវតថាតិភា្ខ្ស់ ព្មទាងំអាច្រទូាត់រានលពចើនពបតតិបត្តិការក្នថុងល្េផតមយួ ។ លៅល្េផដេ
មតិនទាន់មានជាឧបករណ៍លអ�តិចពតលូនតិកលនះ ការ្រទូាត់ពតលូវរានលធវើតាមរយៈការលចញជាមូេប្ទានប័ពត ផដេជាវិធីមយួអាចពបឈមនរឹងការផក្ងបន្ំជាលដើម ។ 
ការ ្រទូាត់តាមពប្័ន្ធលអ�តិចពតលូនតិក មតិនពតរឹមផតអាចលធវើការ្រទូាត់រានឆ្ប់រហ័សលនាះល្រ ផតជារមួការលផ្រស្ច់ពរាក់លនះអាចផ្េ់្័ត៌មានផដេអាច្រុកចតិត្រាន 
នតិង មាន្រតិន្នន័យននេំហរូស្ច់ពរាក់គំាព្រដេ់ការ្យាករណ៍ស្ច់ពរាក់របស់រាជរដា្ឋ ភតិរាេ ។ តាម រយៈពកាហវតិកខ្ងលពកាមផដេ លពបៀបលធៀប     រវាងការ លពបើពរាស់
 EFT នតិង ការលចញជាមេូប្ទានប័ពត លយើងអាច្តិនតិត្យល�ើញថា ការលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ EFT មានការលកើនល�ើង ចំផណក ការលចញ ជា មេូប្ទានប័ពតពតលូវរាន
កាត់បនថាយ។

   ពបល្រសរុស្ីជាពបល្រសផដេពគប់ពគងតាមរបបសហ្័ន្ធរុស្ី ពបល្រសលនះអាចនតិយយរានថា
ជាពបល្រសមហាអំណាចមយួផដេមាន្រំហំនផ្ដីធំជាងលគលៅលេើ្តិភ្លលាក នតិង មានពបជាជន 
ពបមាណ  ១៤៦.៧៧ លាននាក់ គតិតពតរឹមឆ្្ន ំ ២០១៩ ។ លសដ្ឋកតិច្ចពបល្រសរុស្ី្រឹងផផ្អកលេើការនំា លចញ  
នវូថាម្េលពបង ឧស្ម ័ន នតិង ផរ៉ ជាមយួនរឹងការផេតិតរានពបមាណ ១៤% នន ផេតិតផេ សរុប ក្នថុង 
្តិភ្លលាក ។ កាេ្ីអតីតកាេ ពបល្រសរុស្ីរងការេំរាកក្នថុងការពគប់ពគងស្ច់ពរាក់របស់ខ្រួន 
ផដេមានភា្ខវះចលន្ាះជាលពចើន រមួទាងំការផដេមានគណនីធនាគារដ៏លពចើនលេើសេប់លៅ ពគប់ 
តំបន់ ។ ស្ច់ពរាក់របស់រាជរដា្ឋ ភតិរាេលៅលពចើនតំបន់មានអតតិលរក ប៉ាុផន្លដាយមតិនមានការពគប់ពគង 
ពតរឹមពតលូវ ្ររឹកពរាក់ទាងំលនាះមតិនពតលូវរានលធវើការវិនតិលយគបន្ ផផ្នក ខ្ះ ល្រៀត ផប រជា មាន ឱនភា្  នតិងនំា
ឱ្យមានកម្ចីលកើតល�ើង ។ តាមរយៈ ការ ផ្្ស់ប្លូរ ក្នថុងការផដេមានតលួេខពបមូេផ្ថុំ្ី ពគប់  តំ បន់ ជាក់ផស្ង
លដាយលពបើពរាស់ពប្័ន្ធសវ ័យពបវត្តិកម្មក្នថុងការពគប់ពគងស្ច់ពរាក់  ពបល្រស រុស្ី បច្ចថុប្ន្នមានេ្រ្ធភា្
ក្នថុងការផ្េ់កម្ចីនផ្ក្នថុង ផដេជយួកាត់បនថាយអពតាការពរាក់ននកម្ចីមក្ីខ្ងលពរៅ ។ លៅក្នថុងឆ្្ន ំ ២០១៧ 
រតនាគាររបស់ពបល្រសរុស្ីអាចរកចំណូេរានពបមាណ ១.៥  ប៊ីលាន ដុល្ា អាលមរិក  នរឹងក្ាយជា
ភា្ន ក់ងារ្រី៣ ផដេអាចរកចំណូេរានលពចើនជាងលគសពមាប់ ពបល្រស ។ ជាេ្រ្ធផេ វិស្េភា្នន
ការលពបើពរាស់គណនីលទាេរតនាគារ នតិង ពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយា ្ ័ត៌មាន  សពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថាថុ
ស្ធារណៈ ពតលូវរាន្ពងីកលដើម្ីផកេម្អការពគប់ពគង ស្ច់ពរាក់ លនះឱ្យរានកាន់ផតពបលសើរល�ើង
ផថមល្រៀត ។  



៥
ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ ០១៨

   លៅចុងឆ្្ន ំ ២០១៨ ក្នថុងលវ្រតិកាលសដ្ឋកតិច្ច្តិភ្លលាក
ពបធានប្រផដេយកមក្តិភាកសាក្នថុងចំលណាមថា្ន ក់
ដរឹកនំាលៅតំបន់អាសុីអាលគ្នយ៍គ ឺ“បដតិវត្ន៍ឧសសាហកម្ម
កំ្ុងផតវិវត្ក្នថុងលេ្ឿនមយួផដេមតិនធ្ាប់មាន្ីមុន
មក លហើយឥ្រ្ធតិ្េរបស់វាកំ្ុងផតរកីស្យពគប់្រី
កផន្ង” ។ លៅក្នថុងសុន្រកថារបស់សលម្ចអគ្គមហា-
លសនាបតីលតលជា ហ៊ុន ដសន នាយករដ្ឋមញ្នី្ រដ្ឋមញ្ន្ី
ននព្ះរាជាណាចពកកម្ថុជា រានឱ្យដរឹងថា ពបល្រស
កម្ថុជា ក៏ដចូជាបណ្ាពបល្រស ASEAN ពតលូវលផ្្តលេើ
ការអភតិវឌ្ឍលឆ្្ះលៅការលពបើពរាស់បលច្ចកវិ្រយាក្នថុងការ
អភតិវឌ្ឍសង្គម នតិង កាត់បនថាយភា្ពកីពក ។ គរួកត់
សមា្គ េផ់ងផដរថា ពបល្រសកម្ថុជារានចាប់យកឱកាស
តាមរយៈការបលងកេើតលគាេនលយរាយ កម្មវិធីផក្រពមង់
ព្មទាងំពប្័ន្ធលផ្ងៗ លដើម្ី្ុះពារឧបសគ្គនានា
ក្នថុងការចាប់យកពបលយជន៍ផដេរានមក្ីបដតិវត្ន៍
ឧសសាហកម្ម ៤.០។ 
   លគាេនលយរាយទាងំលនាះមានដចូជា៖

   ផសារភារា ប់លៅនរឹងនតិនា្ន ការ្តិភ្លលាកក្នថុងការចាប់
យកឱកាស្ីបដតិវត្ន៍ឧសសាហកម្ម ៤.០ លនះ កម្មវិធី
ផក្រពមង់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថាថុស្ធារណៈ តាមរយៈ
ពប្័ន្ធ  FMIS  រានចេូរមួចំផណកគរួលអាយកត់
សមា្គ េ់លៅលេើការបណ្ថុ ះបណ្ាេធនធានមនុស្ 
លដាយរានផណនំានវូពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយាដ៏្រំលនើបមួយ
ក្នថុងការពគប់ពគងពបតតិបត្តិការហតិរញ្ញវតថាថុ នតិង ការអនុវត្
ថវិកាជាតតិលៅកម្ថុជា ។ ការផណនំាបលច្ចកវិ្រយាទាងំលនះ
មតិនពតរឹមផតផ្េ់ការបណ្ថុ ះបណ្ាេអំ្ីរបកគំលហើញ
ថ្មីៗ ផតក៏រាននំាមញ្នី្រាជការឱ្យលពបើពរាស់្រពមង់ឌីជី-
ថេ នតិង បលច្ចកវិ្រយាលផ្ងៗ ផដេនរឹងសពមរួេដេ់
ការផ្េ់នវូលសវាស្ធារណៈពបកបលដាយគណលនយ្យ-
ភា្ ពបសតិ្រ្ធភា្ នតិង តម្ាភា្ ។ ពប្័ន្ធ FMIS ក៏
លដើរតយួ៉ា ងសំខ្ន់ក្នថុងការផ្េ់្័ត៌មាន ក៏ដចូជាការ
យេ់ដរឹងសុីជលពរៅអំ្ីការអនុវត្ជាក់ផស្ង នតិង ្រតិន្ន-
ន័យទាន់លហតុការណ៍ននពបតតិបត្តិការហតិរញ្ញវតថាថុចំណូេ
ចំណាយរបស់រាជរដា្ឋ ភតិរាេ តាមវិស័យនីមយួៗ 
នតិង ្រតិន្នន័យទាងំអស់នរឹងពតលូវលពបើពរាស់ជាមូេដា្ឋ ន
ដ៏រឹងមាមំយួក្នថុងការលរៀបចំ ក៏ដចូជាលពគាងចំណាយ
ថវិកាពបកបលដាយពបសតិ្រ្ធភា្ ។ លៅក្នថុងរយៈល្េ
ផវង ការលពបើពរាស់បលច្ចកវិ្រយា្រំលនើបៗ ក្នថុងការពគប់-
ពគងហតិរញ្ញវតថាថុស្ធារណៈ នរឹងជយួរាជរដា្ឋ ភតិរាេ
លអាយឆ្ងផុតនវូឧបសគ្គក្នថុងការផ្េ់លសវាស្ធារ-
ណៈ ។ លៅក្នថុងលវ្រតិកាលសដ្ឋកតិច្ច្តិភ្លលាកឆ្្ន ំ ២០១៨ 
សលម្ចលតលជា នាយករដ្ឋមញ្នី្ននពបល្រសកម្ថុជាក៏រាន
លេើកល�ើងផងផដរថា “អវីផដេបណ្ាពបល្រស ASEAN
អាចលធវើរាន ពបល្រសកម្ថុជានរឹងអាចលធវើរានដចូគា្ន  
លហើយអាចនរឹងពបលសើរជាងពបល្រសទាងំលនាះលៅល្រៀត
លដាយស្រគុណសម្ត្តិននការមកលពកាយ ។ លហើយ
កត្ាទាងំលនះនរឹងអាចសលពមចរានតាមរយៈការវិនតិ-

លយគលេើធនធានមនុស្លៅក្នថុងពបល្រសកម្ថុជា” ។
ជាមយួនរឹងយុ្រ្ធស្ញ្ស្ដ៏មុតពសរួចក្នថុងការលេើកស្រួ យ
លករ ្ិ៍លឈា្ម ះពបល្រសកម្ថុជាលេើឆ្កអន្រជាតតិផបបលនះ  
ចបាស់ណាស់ថា ការផ្េ់នវូលសវាស្ធារណៈឱ្យរាន
ទាន់ល្េលវលា នតិង ពបកបលដាយពបសតិ្រ្ធភា្គជឺា
ជំហានដ៏សំខ្ន់មយួ លបើពបល្រសកម្ថុជាចង់អភតិវឌ្ឍ
ខ្រួនឱ្យរានឆ្ប់រហ័ស ។ លយើងអាចពបលមើេលមើេ
ល�ើញថា ពបល្រសកម្ថុជារានលពតៀមខ្រួនរចួរាេ់ក្នថុង
ការចេូក្នថុងយុគសម័យលសដ្ឋកតិច្ចឌីជីថេ ផដេនរឹង
លពបើពរាស់បលច្ចកវិ្រយា្រំលនើបៗ ក្នថុងការធានារាននវូ
ការអភតិវឌ្ឍដ៏រឹងមាមំួយ ។



សពមាប់្័ត៌មានបផនថាម នតិង សំណូម្រលផ្ងៗ
សូមចូេលៅកាន់លគហ្រំ្័រ ឬ្រំ្័របណ្ាញសង្គម 

របស់គលពមាង FMIS៖

៦

សំណួរ និង ចបម្ើយ

សមូអ្រ អរស្ទរចំបោះអ្នកឈ្ន ះរងាវា ន់អនុសសាវរីយ៍

    សមូអបអរស្្ររចំលពាះអ្នកផដេរានលឆ្ើយសំណួរពតរឹមពតលូវលៅក្នថុងព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខ០១៧

បលងកេើនថាម្េផផ្នកចំលណះដរឹងអំ្ី
ពប្័ន្ធ FMIS នតិង មានឱកាស្រ្រេួ 

រាន ប៊ិច Flash 16 GB ្ីពកថុមការងារ
ពគប់ពគងគលពមាង FMIS 

លដាយពគាន់ផតចូេរមួលឆ្ើយ
សំណួរងាយៗឱ្យរានពតរឹ  មពតលូវ៖

របស់លលាកអ្នកមកអុីផមេ៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យរាន

មុននថងៃ្រី ១០  ផខ មតិថុនា  ឆ្្ន ំ ២០១៩ ។
ពកថុមការងារលេើក្ររឹកចតិត្មញ្ន្ីមក្ីពគប់ពកសងួ-ស្ថា ប័ន នតិង មនី្រលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុរាជធានី-លខត្ 

ឱ្យចូេរមួក្នថុងការលឆ្ើយសំណួរលនះពគប់ៗគា្ន  ។ លឈា្ម ះអ្នកផដេឈ្នះរងាវ ន់នរឹងពតលូវពបកាសលៅលេើ 

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មានលេខលពកាយ ។

សូមលផញើ ចលម្ើយពតរឹមពតលូវ ននសំណួរទាងំ្ីរលៅខ្ងលឆវងលដាយភារា ប់ជាមយួលឈា្ម ះ 

តនួា្រី ស្ថា ប័ន នតិង លេខ្ររូស័្្្រំនាក់្រំនង

បោក នី សុេមករា   ជាមញ្ន្តីននអគ្គនាយកដា្ឋ នពន្ធដារ 

១ លតើអង្គភា្ថវិកាផដេជាអាណាប័កលផ្រសតិ្រ្ធតិល្ញលេញចំននួ ៨ ផដេពតលូវចូេរមួអនុវត្ពប្័ន្ធ 
FMIS លៅឆ្្ន ំ ២០១៩ សថា តិតលៅក្នថុងពកសងួណាខ្ះ ?

ឬ្រំនាក់្រំនងលដាយផ្្េ់លៅកាន់

លគហ្រំ្័រគលពមាង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

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

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កជ្្ញ  បឈឿន សុមា៉ា ល័យ

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

១.លតើពកសងួ-ស្ថា ប័នចំនួនប៉ាុនា្ម នផដេពតលូវ
អនុវត្គលពមាង FMIS ក្នថុងឆ្្ន ំ ២០១៩ ?

មានពកសងួ-ស្ថា ប័នណាខ្ះ ?

២.ចូរលរៀបរាប់ផផនការអនុវត្គលពមាង
FMIS សពមាប់ឆ្្ន ំ ២០១៩ ?

២

សបមា្រ់ព័ត៌មានបផសេងៗ

លតើការ្ពងីកមជ្ឈមណ្េ្រតិន្នន័យរបស់ពប្័ន្ធ FMIS មានអតថាពបលយជន៍អវីខ្ះ
ដេ់អ្នកលពបើពរាស់ពប្័ន្ធ ?

គលពមាងពប្័ន្ធបលច្ចកវិ្រយា្័ត៌មានសពមាប់ការពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថាថុស្ធារណៈ

បោក បម៉ាន ្រជ្្ញ      ជាមញ្ន្តីជា្រ់កិច្ចសនយាននបកសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថាថុ 
កជ្្ញ  បេៀវ សញ្ចនា  ជាមញ្ន្តីននគណៈកម្មការមូល្របតកម្ថុជា

   ចលម្ើយ៖ អង្គភា្ថវិកាផដេជាអាណាប័កលផ្រសតិ្រ្ធតិល្ញលេញចំនួន ៨ ផដេពតលូវរានចេូរមួអនុវត្
ពប្័ន្ធ FMIS លៅឆ្្ន ំ ២០១៩ សថា តិតលៅក្នថុង ៤ ពកសងួដូចខ្ងលពកាម៖
 អង្គភា្ភា្ជានដគូរវាងរដ្ឋ នតិង ឯកជនថា្ន ក់កណ្ាេ  ក្នថុងពកសួងលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុ
 អគ្គនាយកដា្ឋ នឧសសាហកម្មហតិរញ្ញវតថាថុ                    ក្នថុងពកសួងលសដ្ឋកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវតថាថុ
 ស្លាភូមតិន្រដ្ឋរាេ                    ក្នថុងពកសួងមុខងារស្ធារណៈ
 វិ្រយាស្ថា នជាតតិអប់រ ំ                    ក្នថុងពកសួងអប់រំ យុវជន នតិង កីឡា
 វិ្រយាស្ថា នបលច្ចកវិ្រយាកម្ថុជា                        ក្នថុងពកសួងអប់រំ យុវជន នតិង កីឡា
 ស្កេវិ្រយាេ័យភូមតិន្ភ្នំល្ញ                   ក្នថុងពកសួងអប់រំ យុវជន នតិង កីឡា
 គណៈកមា្ម ធតិការ្រ្រេួស្្គ េ់គុណភា្អប់រនំនកម្ថុជា   ក្នថុងពកសួងអប់រំ យុវជន នតិង កីឡា
 អាជាញ ធរជាតតិពបយុ្រ្ធនរឹងជំងលឺអដស៍                   ក្នថុងពកសួងសុខ្ភតិរាេ

   ចលម្ើយ៖ ការ្ពងីកមជ្ឈមណ្េ្រតិន្នន័យរបស់ពប្័ន្ធ FMISមានអតថាពបលយជន៍ដេ់អ្នកលពបើពរាស់
ពប្័ន្ធដូចជា៖
           មានសមតថាភា្ព្រព្រង់អ្នកលពបើពរាស់រហតូដេ់ ៣០០០ នាក់
           កាត់បនថាយការបំ្ុេបរិស្ថា ន (Go green)
           ្រ្រួេរានបលច្ចកវិ្រយា្រំលនើបទាន់សម័យ ( State of the Art Technologies) នតិង សមពសប
           តាមស្ង់ដារមជ្ឈមណ្េ្រតិន្នន័យ (Compliance to Data Center Standard)
           ្រ្រួេរានឧបករណ៍្រំលនើបផដេអាចការពារសុវតថាតិភា្ដ៏រឹងមា ំ(Robust Security) ្ីការវាយ 
           ពបហារជាយថាលហតុ 


