
មាតិកា

១

កម្មវិធី ប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ្រប ច្េក
វិទ្យាព័ត៌មាន..........................................
វឌ្ឍនភាព នីតិវិធីអនុវត្តការងារតបមង់ទិ្សថ្មី
តាមប្រព័ន្ធ FMIS...................................
សិកាខា សាលាពិបបរោះបោ្រល់ស្ត ីពី នីតិវិធីអនុវត្ត
ការងារ បៅក្នុងប្រព័ន្ធ្រប ច្េកវិទ្យា..................
ការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសបមា្រ់
ការបរៀ្រ្ំ និង ការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្្ធកម្ម........
្រ ច្េនុ្រ្បន្ភាព ក្នុងការកត់បតា និង អនុម័តប្រតិ-
្រត្តិការបៅក្នុងមុខងារវិភាជន៍ថវិកា...............

អត្ថប្របោជន៍ននការបប្រើបរាស់ររាយកាណ៍.....

ផែនការសកម្មភាពរ្រស់បកនុមការងារ.............
ទ្ំព័រសំណួរ និង ្បមលើយ ...........................

១

២

២

៣

៤

៤

៥

៦

កម្មវិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាផ្លូវការ បៅបកសួង-ស្ា្រ័ន្ំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកា

អាណា្រ័កបផទេរសិទ្្ធិបពញបេញ្ំនួន ១៣”

   កាលពីនថងៃទ្ី ២៤ ផខ កុម្ភៈ ឆំ្្ ២០២០ បៅសណ្ឋា ររ រ៉ាហ្ិល ឡឺ រ៉ាោូ៉ា ល់ បលខាធិការដាឋា នបកនុម

ការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថនុសាធារណភៈរានបរៀ្រ្ំ

កម្មវិធី ប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថនុសាធារណភៈ 

(បអហអ្ឹមអាយបអស / FMIS) ជាែលលូវការ បៅបកសួង-សា្ថ ្រ័ន្ំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកាអាណ្-

្រ័កបែទេរសិទ្្ធិបពញបលញ្ំនួន ១៣ ផែលជាការដាឋា ន្ុងបបកាយសបមា្រ់ការអនុវត្ត្របបមាង FMIS

ជំហានទ្ី២ បបកាមអធិ្រតីភាពរ្រស់ ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ី្រ រែឋាបលខាធិការ

បកសួងបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុ និង ជាប្រធានបកនុមការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង FMIS តំណ្ងែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

រ្រស់ ឯកឧត្តមអ្រ្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ  អនូ ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន ឧ្រនាយករែឋាមនន្តី រែឋាមនន្តីបកសងួបសែឋាកិ ច្េ

និងហិរញ្ញវត្ថនុ ។ ក្នុងកម្មវិធីបនោះែងផែរ មានការអបញជ ើញ្លូរមួពី ថ្្ក់ែឹកនំា និង មនន្តីហិរញ្ញវត្ថនុ

បៅតាមបកសងួ-សា្ថ ្រ័ន នែ្រអូភិវឌ្ឍន៍ និង បកនុមការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង FMIS សរុ្រប្រមាណ

១៧៨រ្ូរ ។ បស្របពលជាមយួរ្បនោះ ថ្្ក់ែឹកនំា និង នែ្រូអភិវឌ្ឍន៍រាន្រងាហា ញការរំបទ្ និង 

ជំរុញែល់បកសងួ-សា្ថ ្រ័នឱ្យប ្្ត តការយក្ិត្តទ្ុកដាក់ក្នុងការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មាន

សបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថនុសាធាណភៈផែលជាប្រព័ន្ធទ្ំបនើ្រកម្មននការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថនុសាធា-

រណភៈ និង រែឋារាលសាធារណភៈបៅប្របទ្សកម្ពនុជាឱ្យមានប្រសិទ្្ធភាព ប្រក្របដាយភាពបជឿជាក់

និង មាចេ ស់ការ ។ ប ល្ៀតក្នុងឱកាសបនាោះ អ្កបប្រើបរាស់ ទ្េ ល់ផែលអបញជ ើញមកពីបកសួងធនធានទ្ឹក

និង ឧតុនិយម រានផ្ករផំលក្រទ្ពិបសាធន៍ការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បបកាយពីបប្រើបរាស់រាន

រយភៈបពលមយួឆំ្្ បដាយរាន្រញ្ជ ក់ថ្ប្រព័ន្ធរានែ្ដល់ភាពងាយបសរួលក្នុងការតាមដានសា្ថ ន

ភាពននប្រតិ្រត្តិការ បៅក្នុងលំហរូនីតិវិធីអនុវត្តការងារបៅប្រ្រ់ែំណ្ក់កាល ។ 



២

   បស្រតាមអនុសាសន៍ផណនំាែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រ្រស់ ឯកឧត្តមអ្រ្គ្រណ្ិត

សភាចារ្យឧ្រនាយករែឋាមនន្តី បៅក្នុងកិ ច្េប្រជុំស្ត ីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្ត

សាកល្បងនវូនីតិវិធីអនុវត្តការងារតបមង់ទ្ិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMISទាងំ

បសនុង បលើការទ្ទូាត់្ំណ្យប្រៀវត្ស និង ទ្ទូាត់បតង់កន្ុងបក្រខណ្

បកសួងបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុក្នុងឆំ្្ ២០២០ បលខាធិការដាឋា នបកនុមការ-

ងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង FMIS រាន និង កំពុងសហការជាមយួមនន្តីជំនាញ

ននអ្រ្គនាយកដាឋា នពាក់ព័ន្ធ បែើម្បីផស្ងរកធាតុ្លូបឆ្្ព ោះបៅកាន់ការអនុ-

វត្តនីតិវិធីតបមង់ទ្ិសថ្មីបនោះ ។

   បែើម្បីទ្ទ្លួរាននវូបោ្រល់ផែលជាធាតុ្លូ្រផន្ថមពីបកសងួ-សា្ថ ្រ័នពាក់ព័ន្ធ និង នែ្រអូភិវឌ្ឍន៍

ទាងំអស់ បលើការបរៀ្រ្ំផែនការតបមង់ទ្ិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់ផតមាន

្រុណភាព និង ភាពប្រ្រ់បជនុងបបជាយ្រផន្ថម បលខាធិការដាឋា នបលខាធិការដាឋា នបកនុមការងារប្រ្រ់ប្រង

្របបមាង FMIS រានបរៀ្រ្ំសិកាខា សាលាពិបបរោះបោ្រល់ស្ត ីពី “ នីតិវិធីអនុវត្តការងារបៅក្នុងប្រព័ន្ធ

្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថនុសាធារណភៈ ” នាបពឹកនថងៃទ្ី ២២ ផខ មករ ឆំ្្ 

២០២០ បៅ សណ្ឋា ររ សូហ្ីផតលភំ្បពញ ភូ្រីបតា បបកាមអធិ្រតីភាពែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រ្រស់ ឯកឧត្តម

្រណ្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ី្ររែឋាបលខាធិការបកសងួបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុ និង ជាប្រធានបកនុម

ការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង FMIS ។ សិកាខា សាលាបនោះ មានការអបញចេ ើញ្លូរមួពី ឯកឧត្តម បលាក

ជំទាវ មកពីបកសួងបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុ និង បកសងួ-សា្ថ ្រ័នទាងំ ៣៦ និង អង្គភាពថវិកាអាណ្្រ័ក

បែទេរសិទ្្ធបពញបលញ បពមទាងំនែ្រូអភិវឌ្ឍន៍ សរុ្រប្រមាណ ៣៥០រូ្រ ។

   ក្នុងសិកាខា សាលាបនោះ ឯកឧត្តម្រណិ្តសភាចារ្យរានបបកើនរលំឹកអ្ក្លូរមួឱ្យផស្ងយល់អំពីនីតិ

វិធីអនុវត្តការងារទាងំក្នុង និង បបរៅប្រព័ន្ធ ឱ្យរានសុីជំបៅបពមទាងំបបតៀមខលរួនអនុវត្តនីតិវិធីតបមង់

សិកាខា សាលាពិបបរោះបោ្រេ់ស្ីពី “ នីតិវិធីអន៊វត្ការងារបៅក្នថុងប្រព័ន្ធ

្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ”

វឌ្ឍនភាព នីតិវិធីអន៊វត្ការងារតបមង់ទ្ិសថ្មី

តាមប្រព័ន្ធ្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់

ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

មកទ្ល់នឹងបពលបនោះ បកនុមការងារសបបម្រានការងារសំខាន់ៗ រមួមាន៖

១. រាន្រញចេ្រ់ការបរៀ្រ្ំផែនការយុទ្្ធសានស្តតបមង់ទ្ិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារ តាម

    ប្រព័ន្ធ្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថនុសាធារណភៈ (FMIS)      

    ២០២០-២០២៥។ នីតិវធីីអនុវត្តការងារផែលបតលូវបបជើសបរសីយកមកបធ្ើការសិកសា
       និង អនុវត្តបៅក្នុងផែនការ មាន ៤ ប្របភទ្ ្រ៖ឺ 

          នីតិវិធីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធធានា្ំណ្យនិងទ្ទូាត់្ំណ្យថវិកា          នីតិវិធីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិ ច្េលទ្្ធកម្ម     

          នីតិវិធីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការកត់បតា្ំណូលថវិកា                      នីតិវិធីអនុវត្តការងារបលើការបធ្ើ្លនាឥណទាន្ំណ្យថវិកា ។
២.ការសបបម្ដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនីតិវិធីតបមង់ទ្ិសថ្មីបលើការទ្ទូាត់ប្រៀវត្សក្នុងបក្រខណ្បកសងួបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុបៅក្នុងផខបមសា

    ឆំ្្២០២០ ។ បស្របពលជាមយួរ្បនោះ បកនុមការងារ្រប ច្េកបទ្សប្រព័ន្ធ FMIS ក៏រានអភិវឌ្ឍ្រផន្ថមរួ្ រល់បលើមុខងារ្ំណ្យថវិកា និង

    ្រណនីបតលូវសងក្នុងការផញកប្របភទ្ប្រតិ្រត្តិការ្ំណ្យប្រៀវត្សក្នុងបកសងួបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុ ប ល្ើយត្រនឹងនីតិវីធីតបមង់ទ្ិសថ្មី បពមទាងំរាន 

    ្រិត្ររូ្រន្តបរៀ្រ្ំនវូការកំណត់កាលវិភា្រទ្ទូាត់ស្័យប្រវត្តិសបមា្រ់ការប្រើកែ្ដល់ប្រៀវត្ស ២ សរា្ដ ហ៍ម្ដង បៅកាន់ធនាររជាតិននកម្ពនុជា ផែលនឹង

    កាត់្រន្ថយ្រផន្ថមនវូឯកសារជនូែំណឹងពីអ្រ្គនាយកដាឋា នរតនាររជាតិ បៅកាន់ធនាររជាតិននកម្ពនុជា បលើការប្រើកែ្ដល់ប្រៀវត្សពីរសរា្ដ ហ៍ម្ដង ។

៣.ការសបបម្ដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីតបមង់ទ្ិសថ្មីបលើការទ្ទូាត់បតង់ផែលមានហានិភ័យឬបវទ្យិតភាពទា្រ្រំែុត ែូ្ ជា ទ្ទូាត់្ំណ្យទ្ឹក-បភលើង  

    ជាបែើម បៅក្នុងបក្រខណ្បកសួងបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុបៅក្នុងផខ មិថុនា ឆំ្្ ២០២០ ។

៤. ការបបតៀមលកខាណភៈដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីខាងបលើបៅក្នុងបកសងួ-សា្ថ ្រ័នមយួ្ំននួ្រផន្ថមបទ្ៀត (អនុវត្តតាមការសបបម្រ្រស់ថ្្ក់ែឹកនំាជាន់ខ្ពស់ 

    ននបកសួងបសែឋាកិ ច្េនិងហរិញ្ញវត្ថនុ)។



៣

ទ្ិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ  FMIS បដាយមាននីតិវិធីទ្ទូាត់្ំណ្យប្រៀវត្សក្នុងបក្រខណ្បកសងួបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុជាមលូដាឋា ន  និង  ជា្រំរសូបមា្រ់បបតៀម

្រិត្ូររបលើការផកសបមរួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារបលើមុខ្ំណ្យបែ្សងៗ ។ បស្របពលជាមយួរ្បនោះែងផែរ អ្ក្លូរមួទាងំអស់រានសិកសា និង ផស្ងយល់

អំពី្រំរនូន្រំនសូ្រំបពរួញនីតិវិធីទ្ទូាត់្ំណ្យប្រៀវត្ស ក្នុងបក្រខណ្បកសងួបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុ តាមរយភៈការបធើ្្រទ្្រងាហា ញ អំពីការអនុវត្តនីតិវិធីតបមង់

ទ្ិសថ្មី ទាងំលំហរូការអនុវត្តការងារបបរៅប្រព័ន្ធ និង លំហរូការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS បតលូវរានកាត់្រន្ថយពី ៤៦ ជំហាន មកបតឹម ១៣ ជំហានផត្រ៉ាុបណ្ណ ោះ ។ 

បលើសពីបនោះបទ្ៀត ទ្ីប្រឹកសាធនាររពិភពបលាកមកពីប្របទ្សឥណ្លូ បនសុីរានផ្ករផំលក្រនលឹោះននភាពបជា្រជ័យក្នុងការអនុវត្ត្របបមាង SPAN រ្រស់ប្របទ្ស

ឥណ្លូ បនសុីផែលមាន្រិកលកខាណភៈបសបែៀងបៅនឹង្របបមាង FMIS ្រអឺាបស័យបលើកតា្ត ធនធានមនុស្ស, រ្នាសម្ព័ន្ធរ្រស់សា្ថ ្រ័ន, ការប្រ្រ់ប្រង្របបមាង

និង ការប្រ្រ់ប្រងការ ល្ ស់្រ្តលូរ ។ 

   ជាលទ្្ធែល្ររួឱ្យកត់សមា្គ ល់ ្រនាទេ ្រ់ពីបលខាធិការដាឋា នបកនុមការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង FMIS រានបធ្ើ្រទ្្រងាហា ញ និង ប្រើកកិ ច្េពិភាកសាអំពីផែនការសកម្ម-

ភាពតបមង់ទ្ិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS (២០២០-២០២៥) តំណ្ងមកពីប្រ្រ់បកសងួ-សា្ថ ្រ័នរានឯកភាពក្នុងការ្លូរមួអនុវត្តតាម

ផែនការជាជំហានៗផែលបកសួងបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុរានកំណត់ ផែអែកតាមប្របភទ្ប្រតិ្រត្តិការផែលមានហានិភ័យ ឬ បវទ្យិតភាពពីទា្របៅខ្ពស់ ។

   ផែអែកតាមផែនការពបងីកការអនុវត្ត្របបមាង FMIS ជំហានទ្ី២ បែើម្បីឈានែល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្្ធកម្មបពញបលញបៅក្នុងប្រព័ន្ធ

 FMIS បកនុមការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង FMIS រានសបម្រសបមរួលជាមយួអ្រ្គនាយកដាឋា នពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការបរៀ្រ្ំឯកសារតបមលូវការរ្រស់អ្កបប្រើបរាស់

រួ្ រល់ និង រានសបបម្បបជើសបរីសយកែលិតែល្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានផែលកំពុងបទ្បទ្ង់ែំបណើរការប្រព័ន្ធ FMIS ្រ ច្េនុ្រ្បន្បសា្រ់ ។

   ទ្នទេឹមនឹងបនោះ បកនុមការងារក៏រានបរៀ្រ្ំរួ្ រល់នវូផែនការសកម្មភាពសបមា្រ់ការបរៀ្រ្ំ និង ការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្្ធកម្ម (២០២០-២០២៣) 

និង បតលូវរានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តក្នុងកិ ច្េប្រជុំ នានថងៃទ្ី ០៦ ផខ កុម្ភៈ ឆំ្្ ២០២០ បបកាមការែឹកនំារ្រស់ឯកឧត្តម្រណិ្តសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ី្រ 

រែឋាបលខាធិការបកសងួបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុ និង ជាប្រធានបកនុមការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង FMIS បដាយមានការ្លូរមួពីតំណ្ង អ្រ្គនាយកដាឋា ន

េទ្្ធកម្មសាធារណៈ, អ្រ្គនាយកដាឋា នថវិកា, អ្រ្គនាយកដាឋា នសហប្រតិ្រតិ្ការអន្រជាតិ និងប្រ្រ់ប្រង្រំណ៊េ និង អង្គភាពេទ្្ធកម្មនន

បកសួងបសដឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ មុខងារលទ្្ធកម្មបនោះនឹងបតលូវរានបរៀ្រ្ំ និង អភិវឌ្ឍបដាយយក្ិត្តទ្ុកដាក់ខ្ពស់ផែ្កសុវត្ិថភាព និង ភាព

ងាយបសរួលែល់អ្កបប្រើបរាស់ បពមទាងំែ្តល់អត្ថប្របោជន៍ជាបប្ើនរមួមាន ៖

ប្រសិទ្្ធភាពក្នថុងការប្រ្រ់ប្រងកិ ច្េសនយាេទ្្ធកម្ម

ែ្តល់ព័ត៌មានលមអែិតអំពីប្រតិ្រត្តិការ ែូ្ ជា្ំនួនទ្ឹក

បរាក់ផែលបតលូវទ្ូទាត់ជនូបកនុមហ៊ុនែ្គត់ែ្គង់, 

្រុណភាពទ្ំនិញ, កាលវិភា្រននការ្រញជលូនទ្ំនិញ

បតលូវរានរកសាទ្ុក បហើយ អា្ពិនិត្យតាមដាន 

និង ទាញររាយការណ៍

ស្័យប្រវតិ្កម្មននការបរៀ្រ្ំ

ររាយការណ៍េទ្្ធកម្ម

ែ្តល់ព័ត៌មានលមអែិតសបមា្រ់ជាមូលដាឋា នបធ្ើការវិភា្រ

បលើតនមល និង ្រុណភាពបែើម្បីការសបបម្្ិត្ត

បបជើសបរសីបកនុមហ៊ុនែ្គត់ែ្គង់ 

្របងកើនប្រសិទ្្ធភាពក្នថុងការប្រ្រ់ប្រង

ផផនការេទ្្ធកម្ម

ផែនការលទ្្ធកម្មបតលូវរានដាក់្រញចេលូល

ក្នុងការប្រ្រ់ប្រង និង តាមដានបដាយ

ស្័យប្រវត្តិបៅក្នុងប្រព័ន្ធ ក្នុងបពល

អនុវត្តកិ ច្េលទ្្ធកម្ម 

្របងកើនការបធ្ើឌីជីថេ្ូរនីយកម្ម

ទ្ិន្នន័យេទ្្ធកម្ម

ទ្ិន្ន័យពាក់ព័ន្ធនឹងែំបណើរការកិ ច្េ

លទ្្ធកម្មបតលូវរានរកសាទ្ុកជាឌីជីថល ។

្របងកើននូវប្រសិទ្្ធភាពក្នថុងការ

ប្រ្រ់ប្រងបកថុមហ៊ា៊ន្េូរួមបដញនថ្

អា្ប្រ្រ់ប្រងព័ត៌មានបកនុមហ៊ុន

ែ្គត់ែ្គង់ផែលរាន្ុោះ្រញជ ី ទ្ទ្ួល

រានអាជាញា ្រណណ ឬបតលូវរានហាមឃាត់

ក្នុងការ្ូលរមួបែញនថល

តម្ាភាពននដំបណើរការបដញនថ្

ែ្តល់ភាពងាយបសរួលក្នុងការតាមដាន

លំហរូនននីតិវិធីអនុវត្តការងារ

បៅប្រ្រ់ែំណ្ក់កាល ។



៤

្រ ច្េថុ្រ្បន្នភាព ក្នថុងការកត់បតា និង អន៊ម័តប្រតិ្រតិ្ការបៅក្នថុង

ម៊ខងារវិភាជន៍ថវិកា (Budget Allocation) ននប្រព័ន្ធ FMIS

   ្រ ច្េនុ្រ្បន្ ប្រព័ន្ធ FMIS បតលូវរានដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ បៅប្រ្រ់បកសងួ-សា្ថ ្រ័ន, រតនាររ និង មនទេីរបសែឋាកិ ច្េ និងហិរញ្ញវត្ថនុរជធានី-បខត្តបពមទាងំ

្រណ្្ត អង្គភាពថវិកាអាណ្្រ័កបែទេរសិទ្្ធិបពញបលញ បៅថ្្ក់កណ្្ដ លរានរួ្ រល់ ។ ជាមយួនឹងការដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ជាែលលូវការខាងបលើបលខាធិការដាឋា ន

បកនុមការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង FMIS រានបធើ្្រ ច្េនុ្រ្បន្ភាពបលើមុខងារវិភាជន៍ថវិកា សបមា្រ់ការកត់បតា និង អនុម័តប្រតិ្រត្តិការរ្រស់រែឋារាល

ថ្្ក់ជាតិ និង រែឋារាលរជធានី-បខត្ត, បកនុង-បសនុក និង ខណ្ ក្នុងបរល្រំណងបែើម្បីែ្តល់ភាពងាយបសរួល និង ភាពទ្ន់ភលន់ែល់ការអនុវត្តថវិកាឱ្យ

រានទាន់បពលបវលា បពមទាងំអា្្រន្សនុីនវូលំហរូការអនុវត្តការងារបបរៅប្រព័ន្ធ និង លំហរូការងារក្នុងប្រព័ន្ធ សបមា្រ់អ្កបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។

   បលខាធិការដាឋា នបកនុមការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង 

FMIS រានបរៀ្រ្ំបរលការណ៍ផណនំាបលើសិទ្្ធិបលើ

ការកត់បតា និង ការអនុម័តប្រតិ្រត្តិការ, ការបធ្ើនិ-

យ័តកម្មឥណទានថវិកានែទេក្នុង, លំហរូននការកត់បតា 

និង ការអនុម័តប្រតិ្រត្តិការ្របងកើតរជជបទ្យ្យ្រុបរ

ប្រទាន, សិទ្្ធិ និង ការទ្ទ្លួខុសបតលូវបលើការ្រញចេលូល

ប្រតិ្រត្តិការរ្រស់រែឋារាលរជធានី-បខត្ត និង 

រែឋារាលបកនុង-បសនុក និង ខណ្ ។

   ប្រព័ន្ធ្រប ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថនុសាធារណភៈ មានលទ្្ធភាពែលិតររាយការណ៍្ំណូល-្ំណ្យតាម្ំណ្ត់ថ្្ក់ថវិកា

ជាប្រចំានថងៃ ប្រចំាផខ ប្រចំាបតីមាស និង ប្រចំាឆំ្្ ប្រក្របដាយប្រសិទ្្ធភាព ។ ររាយការណ៍តាម្ំណ្ត់ថ្្ក់ថវិកាែ្តល់នវូមលូដាឋា នទ្ិន្ន័យសបមា្រ់

ការប្រ្រ់ប្រងធនធានឱ្យកាន់ផតប្របសើរបឡើង, មានតមាល ភាព និង ្រណបនយ្យភាពក្នុងការប្រ្រ់ប្រងថវិកាជាតិ ។ ជាក់ផស្តងររាយការណ៍តាម្ំណ្ត់

ថ្្ក់បសែឋាកិ ច្េ កម្មវិធី និង រែឋារាល រានែ្តល់ព័ត៌មានប្រ្រ់បជនុងបបជាយបៅប្រ្រ់ែំណ្ក់កាលននខ្ួរថវិកា (ការបរៀ្រ្ំថវិកា, ការអនុវត្តថវិកា, 

ការបតរួតពិនិត្យ និង ការវាយតនមល) ។ មនន្តីជំនាញ និងថ្្ក់ែឹកនំា អា្បប្រើបរាស់ររាយការណ៍្ំណ្យតាម្ំណ្ត់ថ្្ក់ថវិកា សបមា្រ់ការវាស់ផវង

លទ្្ធែល ឬ សមិទ្្ធកម្ម តាមសា្ថ ្រ័នសាមី ក្នុងការអនុវត្តបរលនបោរាយរ្រស់រជរដាឋា ភិរាល ។

អត្ប្របោជន៍ននការបប្រើបរាស់ររាយការណ៍្ំណាយថវិកា

តាម្ំណាត់ថ្្ន ក់បសដឋាកិ ច្េ កម្មវិធី និង រដឋារាេ

្ំណាត់ថ្្ន ក់បសដឋាកិ ច្េ

ែ្តល់មូលដាឋា នសបមា្រ់ការវិភា្របលើ

ប្រតិ្រត្តិការ្ំណ្យបៅតាម្រិក

លកខាណភៈ ឬ មុខសញ្្ញ នន្ំណ្យ

ផែលលមអែិតពីជំពកូរហតូែល់ អនុ

្រណនី ។ ទ្ិន្ន័យបរលននររាយ-

ការណ៍្ំណ្ត់ថ្្ក់បសែឋាកិ ច្េែលិត

ប្ញពីប្រព័ន្ធ FMIS បតលូវរានបប្រើ-

បរាស់្រន្តសបមា្រ់ែលិតតារងប្រតិ-

្រត្តិការហិរញ្ញវត្ថនុ និង បសែឋាកិ ច្េ  

(TOFE)  និង តារងស្ថ ិតិហិរញ្ញវត្ថនុ

រដាឋា ភិរាល (GFS) ។

្ំណាត់ថ្្ន ក់កម្មវិធី

ែ្តល់ព័ត៌មានលមអែិតអំពី្ំណ្យរ្រស់

បកសួង-សា្ថ ្រ័ន តាមកម្មវិធី អនុកម្មវិធី

និង ្បងាក មសកម្មភាព ។ ្ំំំណ្ត់ថ្្ក់

កម្មវិធីបៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMISែ្តល់ព័ត៌មាន

ប្រ្រ់បជនុងបបជាយ ែល់មនន្ដីជំនាញ និង 

ថ្្ក់ែឹកនំាបកសងួ-សា្ថ ្រ័នពាក់ព័ន្ធបែើម្បី

្ំណាត់ថ្្ន ក់រដឋារាេ

ែ្តល់ព័ត៌មានលមអែិតអំពីអង្គភាព្ំណ្យ ឬអង្គភាពផែលទ្ទ្លួខុស

បតលូវក្នុងការចាត់ផ្ងបលើការបប្រើបរាស់ថវិការែឋា ឬ ថវិកាពីនែ្រអូភិ-

វឌ្ឍន៍ ។ ប្រព័ន្ធ FMIS មានលទ្្ធភាពអា្តាមដានអង្គភាព្ំណ្យ

លមអែិតរហតូែល់កបមិតនាយកដាឋា ន ឬអង្គភាពប្រហាក់ប្រផហលផែល

ែ្តល់ភាពងាយបសរួលសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងនែទេក្នុងបលើប្រតិ្រត្តិការ

ហិរញ្ញវត្ថនុ (Intenal Control) ។ ឧទាហរណ៍៖បយើងអា្តាមដាន

ប្រតិ្រត្តិការ្ំណ្យរ្រស់សាលាសុខាភិរាលភូមិភា្រ

សទេ ឹងផបតង ផែលស្ថ ិតបៅបបកាមឱវាទ្បកសងួសុខាភិរាល ។

ជាមលូដាឋា នក្នុងែំបណើរការននការសបបម្្ិត្តក្នុង

ការវិភាជន៍ធនធាន និង ជយួពបងឹងែល់ការែសារ

ភាជ ្រ់រវាងថវិកាបៅនឹងបរលនបោរាយអាទ្ិ-

ភាពរ្រស់បកសងួ-សា្ថ ្រ័ន, បរលនបោរាយ

តាមវិស័យ  និង បរលនបោរាយរមួរ្រស់

រជរដាឋា ភិរាល ។

ររាយការណ៍្ំណាយថវិកាសាលាស៊ខាភិរាេ

ភូមិភា្រសទេទឹងផបតងប្រចាបំតីមាសទ្ី ១ ឆ្្ន  ំ២០២០



៥

ផផនការសកម្មភាពរ្រស់បកថុមការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង 

FMIS សបមា្រ់ឆ្្ន  ំ២០២០

ពបបងើកការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

- បរៀ្រ្ំផែនការពបងីកការអនុវត្ត្របបមាង FMIS ជំហានទ្ី៣ ឆំ្្ ២០២១ ែល់ ២០២៥

  និង ផែនការបមសបមា្រ់ប្រ្រ់ប្រង និង តាមដានវឌ្ឍនភាព

- បរៀ្រ្ំ និង អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ FMIS ប ល្ើយត្របៅនឹងតបមលូវការរ្រស់អង្គភាពថវិកាអាណ្្រ័កបែទេរសិទ្្ធិ្រផន្ថមថ្មី

 ពបងទឹងការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

- ដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងបលើនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS

  ទាងំបសនុងបៅក្នុង កសហវ បលើមុខ្ំណ្យប្រៀវត្ស និង ្ំណ្យបតង់ផែលមានហានិភ័យទា្រ

- ពបងីកការសិកសាបៅកាន់បកសងួបែ្សងថ្មី ១ ្រផន្ថមបទ្ៀត និង ពបងីកការសិកសាបលើមុខ្ំណ្យ

  បែ្សងៗបទ្ៀត

អភិវឌ្ឍររាយកាណ៍ FMIS

- ររាយការណ៍តាម្ំណ្ត់ ថ្្ក់ថវិកាទាងំ ៧ បតលូវរានបធ្ើ្រ ច្េនុ្រ្បន្ភាព អភិវឌ្ឍ្រផន្ថមបៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS  និង
  ពបងីកការអនុវត្ត
- ររាយការណ៍ IPSAS Cash Basis បតលូវរានបរៀ្រ្ំ ផកសបមរួល និង អភិវឌ្ឍ្រផន្ថមក្នុងប្រព័ន្ធ
- ររាយការណ៍ និង តារងឧ្រសម្ព័ន្ធសបមា្រ់្បា្រ់ទ្ូទាត់បតលូវរានបតរួតពិនិត្យ ផកលមអែ និង អភិវឌ្ឍ្រផន្ថម
- ររាយការណ៍តាមដានប្រតិ្រត្តិការ ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS បតលូវរានផកលមអែអភិវឌ្ឍ្រផន្ថម និង ពបងីកការបប្រើបរាស់
  បៅតាមបកសងួសា្ថ ្រ័ន
- ររាយការណ៍ស្ថ ិតិសបងខា្រពី្ំណូល-្ំណ្យថវិកាជាតិបតលូវរានបរៀ្រ្ំ និង អភិវឌ្ឍ 

ពបងីកម៊ខងារននប្រព័ន្ធ FMIS

- ្រន្តបរៀ្រ្ំអភិវឌ្ឍមុខងារបរៀ្រ្ំផែនការថវិកា 

- ្រន្តបរៀ្រ្ំអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្្ធកម្ម

- ការទ្ទូាត់តាម E-Transfer បតលូវរានជំរុញឱ្យមានការអនុវត្ត្រផន្ថមបៅថ្្ក់កណ្្ដ ល និង  

  ឈានបៅថ្្ក់មលូដាឋា ន

អភិវឌ្ឍសនា្ធ នកម្មទ្ិន្នន័យ

- សនា្ធ នកម្មទ្ិន្ន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមយួប្រព័ន្ធធនាររជាតិននកម្ពនុជា និង ធនាររពាណិជជនែ្រូបតលូវរាន

  បតរួតពិនិត្យ និង ផកលមអែ្រផន្ថម

- សនា្ធ នកម្មទ្ិន្ន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធប្រៀវត្សមនន្តីរជការបតលូវរានសិកសា និង ជំរុញការអភិវឌ្ឍ

ការប្រ្រ់ប្រងការផ្្ស់្្រលូរ

- បរៀ្រ្ំផែនការទ្ំនាក់ទ្ំនងែ្សព្ែសាយ និង ប្រ្រ់ប្រងការ ល្ ស់្រ្ដលូរក្នុងបក្រខណ្្របបមាង  

   FMIS

- មនន្តីប្រ្រ់ប្រងការ ល្ ស់្រ្តលូរបៅបកសងួ-សា្ថ ្រ័ន ្ ំនួន ១៧ រានយល់ែឹងពីតនួាទ្ីភារកិ ច្េ នន

  ការប្រ្រ់ប្រងការ ល្ ស់្រ្តលូរ 



សបមា្រ់ព័ត៌មាន្រផន្ថម និង សំណូមពរបែ្សងៗ
សូម្លូបៅកាន់ប្រហទ្ំព័រ ឬទ្ំព័រ្រណ្្ដ ញសង្គម 

រ្រស់្របបមាង FMIS៖

៦

សំណួរ និង ្បម្ើយ

សមូអ្រ អរសាទ្រ្ំបោោះអ្នកឈ្ន ោះរង្ាន់អន៊សសាវរីយ៍
    សមូអ្រអរសាទ្រ្ំបពាោះអ្កផែលរានប ល្ើយសំណួរបតឹមបតលូវបៅក្នុងបពឹត្តិ្របតព័ត៌មានបលខ០២១

្របងកើនថ្មពលផែ្ក្ំបណោះែឹងអំពី
ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទ្ទ្លួ

រាន ធនាររថ្មពល (PowerBank)
ពីបកនុមការងារប្រ្រ់ប្រង្របបមាង FMIS

បដាយបរន់ផត្ូលរមួប ល្ើយសំណួរ
ងាយៗឱ្យរានបតឹ  មបតលូវ៖ រ្រស់បលាកអ្កមកអុីផមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យរាន

មុននថងៃទ្ី ២៩ ផខ ឧសភា ឆំ្្ ២០២០ ។

បកនុមការងារបលើកទ្ឹក្ិត្តមនន្តីមកពីប្រ្រ់បកសងួ-សា្ថ ្រ័ន និង មនទេីរបសែឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថនុរជធានី-បខត្ត ឱ្យ្ូលរមួ
ក្នុងការប ល្ើយសំណួរបនោះប្រ្រ់ៗរ្ ។ បឈា្ម ោះអ្កផែលឈ្ោះរង្ាន់នឹងបតលូវប្រកាសបៅបលើ បពឹត្តិ្របតព័ត៌មានបលខបបកាយ ។

សូមបែញាើ ្បមលើយបតឹមបតលូវ ននសំណួរទាងំពីរបៅខាងប្្ងបដាយភាជ ្រ់ជាមយួ
បឈា្ម ោះ តនួាទ្ី សា្ថ ្រ័ន និង បលខទ្រូស័ពទេទ្ំនាក់ទ្ំនង

ឬទ្ំនាក់ទ្ំនងបដាយ ទ្េ ល់បៅកាន់

ប្រហទ្ំព័រ្របបមាង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

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

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កញ្្ញ  បឈឿន ស៊មា៉ា េ័យ

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

១.្ូរបរៀ្ររ្រ់ពីអត្ថប្របោជន៍នន
ម៊ខងារបរៀ្រ្ំផផនការថវិកា

សបមា្រ់មនន្តីទ្ទ្ួល្រនទេនុកផែ្កថវិកា ? 

២

សបមា្រ់ព័ត៌មានបផសេងៗ

. ប ្្ម ោះ   បសង ម៊យនី             មនន្ីនន មនទេីរបសដឋាកិ ច្េ និងហិរញ្ញវត្ថុបខត្ផក្រ   

១

  ្បមលើយ ៖ ប្រព័ន្ធជំនយួរំបទ្ PK The Helper ែ្តល់អត្ថប្របោជន៍ ែល់អ្កបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
ែូ្ ជា៖
-   ែ្តល់ជាយន្តការបដាោះបសាយ្រញ្ហា  និង ្រំបពញតបមលូវការអភិវឌ្ឍ្រផន្ថមក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS រានទាន់បពល
    បវលា និង ែ្តល់នវូ្រុណភាពក្នុងការបដាោះបសាយបដាយផែអែកបលើកបមិតននភាពចំារា្់ ឬ អាទ្ិភាពនន
    សំ្រុបត 
-   អា្តាមដានសា្ថ នភាពសំ្រុបត បដាយទ្ទ្ួលរានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីរយភៈបពលននការបដាោះបសាយ    
    សា្ថ នភាពែំណ្ក់កាលននការបដាោះបសាយ និង ភ្ាក់ងារផែលទ្ទ្ួល្រនទេនុកបដាោះបសាយ 
-   ែ្តល់ជនូជាកំណត់បតា និង ររាយការណ៍ ននការបលើកបឡើងអំពី្រញ្ហា  ឬ សំបណើរ្រស់បលាកអ្ក
-   ជាប្រភពននការផ្ករផំលក្ំបណោះែឹងអំពីែំបណ្ោះបសាយ្រញ្ហា នានា ពាក់ព័ន្ធការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ  
     FMIS ផែលអ្កបប្រើបរាស់ផតងជ្ួរប្រទ្ោះជាញឹកញា្រ់ ។  

  ្បមលើយ ៖ បែើម្បីប្ៀសឱ្យែុតពី្រញ្ហា បភល្ Password ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS អ្កបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS 
បតលូវយល់ែឹងអំពី្រនលឹោះសំខាន់ៗមយួ្ំននួែូ្ ខាងបបកាម ៖
-   បតលូវវាយ្រញចេលូលពាក្យសមាងៃ ត់ប្រ្រ់បពល្លូបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បដាយមិនបតលូវបប្រើបរាស់មុខងារ 
    ្ងចំាពាក្យសមាងៃ ត់បៅបលើប្រហទ្ំព័រ ។
-   ្ររួ្របងកើតពាក្យសមាងៃ ត់ ផែលតអួក្សររមួ្រញចេលូលរ្ អា្ឱ្យបយើងអានជាពាក្យ (Acronym) បដាយ
    សារពាក្យសមាងៃ ត់ប្របភទ្បនោះែ្តល់ភាពងាយក្នុងការ្ងចំា ។
-   ្ររួកត់បតាពាក្យ ឬ ព័ត៌មានផែលអា្ជយួរលំឹកបយើងឱ្យ្ងចំាពាក្យសមាងៃ ត់ (Clues) ្រ៉ាុផន្តបតលូវ
    បរាកែថ្អ្កែនទ្មិនអា្បមើលយល់ ផែលនំាឱ្យប្រអា្កំណត់រានពាក្យសមាងៃ ត់រ្រស់បយើង ។

២.ប្រព័ន្ធ FMIS រានបធ្ើសនា្ធ នកម្ម
ទ្ិន្ន័យជាមយួប្រព័ន្ធណ្ខលោះ?

បតើប្រព័ន្ធជំនួយរបំទ្ PK The Helper ផ្េ់អត្ប្របោជន៍អ្ីខោ្ះ ដេ់
អ្នកបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ?
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