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អនុសាសន៍ណែនារំបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបែិ្តសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមនន្តរី 
រដ្ឋមនន្តរីកកសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស�ើការអនុវត្តកបព័ន្ធ FMIS

     ណថ្ងបៅក្ដងកឌិច្ចម្បជុំគែៈករ្ាការណកទម្មង់ការម្គប់ម្គងហឌិរញ្ញវតថាដសារធារែៈ ននម្កសងួ

បសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ កាលពរីម្ពលកនថងៃទរី ១៩ ណខ ឧសភា ឆំ្្ ២០២០ ឯកឧត្តមអគ្គបែ្ឌិតសភាចារ្យ 

អនូ ព័ន្ធមុនរីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមនន្តរី រដ្ឋមនន្តរីម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ នឌិង ជាម្បធានគែៈ

ករ្ាធឌិការដលកនំាការងារណកទម្មង់ការម្គប់ម្គងហឌិរញ្ញវតថាដសាធារែៈ បានណែនំាឱ្យ បលខាធឌិការ-

ដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS គឌិតគរូបម្ជើសបរសីម្កសងួ-សាថា ប័ន ណដលបានអនុវត្តបម្ចើន

ឆំ្្បលើម្បព័ន្ធ FMIS ក្ដងការតម្មង់ទឌិសនរីតឌិវិធរីអនុវត្តការងារ (Business Process Streamline) 

សម្រាប់ចំណ្យណដលរានហានឌិភ័យទាប   ។  ជាមយួគ្្បនុះផងណដរ  ឯកឧត្តមអគ្គបែ្ឌិតសភាចារ្យ 

ក៏បានបលើកទលកចឌិត្ត បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS បន្តបដាុះម្សាយបញ្ហា

ណដលបៅបសសសល់ បដើម្បរីឈានបៅដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តសនា្ធ នកម្រវាងម្បព័ន្ធខាងបម្រៅ ជាមយួនលង

ម្បព័ន្ធ FMIS រានដចូជា ម្បព័ន្ធបបច្ចកវិទយាម្គប់ម្គងទឌិន្ន័យបបៀវត្សមនន្តរីរាជការសុរីវិលរបស់ម្កសងួ

មុខងារសាធារែៈ, ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងហឌិរញ្ញវតថាដម្កសួងអប់រំ យុវជន នឌិងករីឡា (Education Finan-

cial Management System) របស់ម្កសួងអប់រំ យុវជន នឌិងករីឡា នឌិង ម្បព័ន្ធពន្ធដារ (Tax 

System) របស់ម្កសួងបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ ។ 

     តាងនាមឯកឧត្មបែ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហុរីប រដ្ឋបលខាធឌិការម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ 

នឌិង ជាម្បធានម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS បោក មន្ត ករាថ្្ន  អគ្គបលខាធឌិការរង ននអគ្គ-

បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ នឌិង ជាអនុម្បធានម្បចំាការម្កដមការងារម្គប់ម្គង

គបម្រាង FMIS បានគូសបញ្ជា ក់ថា គឌិតម្តលមម្តរីរាសទរី២ ក្ដងឆំ្្ ២០២០ បនុះ ម្កដមការងារបបច្ចកបទស

បានបញ្ចប់ការងារបរៀបចំ នឌិង អភឌិវឌ្ឍសនា្ធ នកម្រវាងម្បព័ន្ធ FMIS ជាមយួម្បព័ន្ធពន្ធដារ (Tax 

System) នឌិង កំពុងបធើ្បតស្តសាកល្បងសនា្ធ នកម្ ម្ពមទាងំបផទៀងផ្ទ ត់ទឌិន្ន័យ បដាយរពំលងថានលង

អាចបញ្ចប់បៅចុងណខឧសភា នឌិង ដាក់ឱ្យដំបែើរការបៅម្តរីរាសទរី៣ ឆំ្្ ២០២០ បនុះ ។



២

      បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS បានសម្មបសម្មរួលក្ដងការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនវូ នរីតិវិធរីតកមង់ទិសថ្រីសកមាប់

ការសបើកផ្ត�់សបៀវត្ស នឌិង ចំណាយស�ើបន្ថុកបុគ្គ�ិកសផ្សងៗណដលរានបគ្លរបបកំែត់ចបាស់ោស់់ បៅក្ដងម្កបខែ្ម្កសួងបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិង

ហឌិរញ្ញវតថាដ ចាប់ពរីណខ បមសា ឆំ្្ ២០២០ មកដល់បច្ចដប្បន្ម្បកបបដាយភាពបជាគជ័យ ។ អង្គភាពថវិកាអាណ្ប័កបផទរសឌិទ្ធឌិបពញបលញ ននម្កសួង

បសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ ណដលកំពុងបម្បើម្បាស់ម្បព័ន្ធ FMIS បហើយបានចូលរមួអនុវត្តនរីតឌិវិធរីថ្រីខាងបលើ រមួរាន ៖ 

១.អគ្គបលខាធឌិការដា្ឋ ន កសហវ 

២.អគ្គនាយកដា្ឋ នគយនឌិងរដា្ឋ ករកម្ដជា

៣.អគ្គនាយកដា្ឋ នពន្ធដារ

៤.អគ្គនាយកដា្ឋ នរតនាគ្រជាតឌិ

៥.អគ្គនាយកដា្ឋ នឧសសាហកម្ហឌិរញ្ញវតថាដ

៦.គែៈកម្ការមលូបម្តកម្ដជា

៧.ម្កដមម្បលកសាជាតឌិគែបនយ្យ

៨.អង្គភាពភាពជានដគរូវាងរដ្ឋនឌិងឯកជនថ្ាក់កណ្្ត ល

៩.បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមម្បលកសានរីតឌិកម្

      �ទ្ធផ�ជាក់ណស្តងននការអនុវត្តសាក�្បងនរីតិវិធរីថ្រីខាងស�ើ រួមមាន៖ 

មឌិនរានការបរៀបចំ នឌិង បញជារូនសំែុំឯកសារអាែត្តឌិបបើកម្បាក់ជាម្កដាស ពរីដំណ្ក់កាលមួយបៅដំណ្ក់កាលមយួ បៅតាមអង្គភាពណដល

ចូលរមួអនុវត្តនរីតឌិវិធរីថ្រីខាងបលើបទៀតបនាុះបទ គអឺនុវត្តតាមម្បព័ន្ធ FMIS ទាងំម្សដង ។ ឯកសារទាងំបនាុះរមួរាន សន្លកអាែត្តឌិបបើកម្បាក់, 

លឌិខឌិតសុំសំបែើថវិកា, សោកបម្តកត់ម្តាចំណ្យថវិកា នឌិង ម្តរួតពឌិនឌិត្យហឌិរញ្ញវតថាដ, ដរីកាបបញ្ចញអាែត្តឌិបបើកម្បាក់, ដរីកាបញជារូន នឌិង ដរីកាអម

លឌិខឌិតយុត្តឌិការ ។ លឌិខឌិតយុត្តឌិការចំណ្យមយួចំននួ ម្តរូវបានណសកែនបញ្ចរូលម្បព័ន្ធ FMIS នឌិង រកសាទុកចបាប់បដើមបៅសាមរីអង្គភាព បដើម្បរីជា

កម្វតថាដននការបធើ្អធឌិការកឌិច្ច ឬ សវនកម្ ដចូជា ឯកសារពាក់ព័ន្ធនលងការបបើកផ្ល់បបៀវត្សពរីម្កសងួមុខងារសាធារែៈ, ឯកសារបស្ើសុំរបស់

សាមរីខ្រួនជាបដើម ។

ជំហានននការអនុវត្តនរីតឌិវិធរីថ្រីរានលក្ខែៈសាមញ្ញ, ខ្រី, បលឿន  នឌិង  រានព័ត៌រានម្គប់ម្គ្ន់ក្ដងការតាមដានអំពរីសាថា នភាពននម្បតឌិបត្តឌិការ

ចំណ្យថវិកា បដាយបពលបវោននការបរៀបចំ នឌិង ការអនុម័តបលើម្បតឌិបត្តឌិការចំណ្យថវិកាម្តរូវបានកត់ម្តាបៅក្ដងម្បព័ន្ធ FMIS ។

តអួង្គចូលរមួបៅកដ្ងនរីតឌិវធីរីថ្រីរានចំនួនតឌិចជាងមុនបម្ចើន ។

១.

២.

៣.

     ណផអែកបលើលទ្ធផលបជាគជ័យននការអនុវត្តនរីតឌិវិធរីថ្រីខាងបលើ នឌិង ណផអែកតាម “ណផនការយុទ្ធសានស្តតម្មង់ទឌិសនរីតឌិវិធរីអនុវត្តការងារតាមម្បព័ន្ធ 

FMIS (២០២០-២០២៥)” បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS នលងបន្តបធ្ើការតម្មង់ទឌិសបលើនរីតឌិវិធរីទទូាត់ម្តង់បលើមុខសញ្្ញ ចំ-

ណ្យទាងំអស់ណដលសថា ឌិតបៅក្ដងម្បកាសបលខ ២៧៤ សហវហក ចុុះនថងៃទរី១៧ ណខមរីនា ឆំ្្២០១៦ ស្ត រីអំពរី “ការម្បគល់សឌិទ្ធឌិជាអភឌិបាលហឌិរញ្ញវតថាដជនូ

មនន្តរីម្តរួតពឌិនឌិត្យហឌិរញ្ញវតថាដ អមផ្ទ ល់តាមម្កសងួ-សាថា ប័នបៅរដ្ឋបាលកណ្្ត លក្ដងការពឌិនឌិត្យសបម្មចផ្តល់ទឌិដា្ឋ ការបលើលឌិខឌិតធានាចំណ្យ នឌិង អាែត្តឌិ

បបើកម្បាក់” នឌិង ម្តរូវបានចាត់ទុកថាជាមុខសញ្្ញ ចំណ្យណដលរានហានឌិភ័យកម្មឌិតទាប ណដលម្តរូវអនុវត្តកដ្ងម្កបខែ្ម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ 

ក្ដងឆំ្្ ២០២០ ។ បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS បម្គ្ងនលងពម្ងរីកការអនុវត្តនរីតឌិវិធរីថ្រីបលើមុខសញ្្ញ ចំណ្យណដលបានអនុវត្ត

រចួបៅកដ្ងម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ បៅម្កសងួចំននួ ០៧ បទៀត បដាយណចកបចញជា ២ជំហានដចូខាងបម្កាម៖ 



៣

វឌ្ឍនភាពននការអភិវឌ្ឍមុខងារ�ទ្ធកម្សពញស�ញសៅក្នថុងកបព័ន្ធ FMIS

     គឌិតម្តលមម្តរីរាសទរី២ ក្ដងឆំ្្ ២០២០ បនុះ បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS បដាយរាន

កឌិច្ចសហការម្បកបបដាយបុបរសកម្ពរីអគ្គនាយកដា្ឋ នលទ្ធកម្សាធារែៈ បានអនុវត្តណផនការសកម្ភាពសម្រាប់

ការបរៀបចំ នឌិង ការអភឌិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្បពញបលញបៅក្ដងម្បព័ន្ធ FMIS (២០២០-២០២១) បដាយរលនូបៅ

តាមណផនការណដលបានបម្គ្ងទុក នឌិងសបម្មចបានលទ្ធផលបលើណផ្កមយួចំននួគរួឱ្យកត់សរា្គ ល់ រមួរាន ៖

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តណផនការសកម្ភាពសកមាប់ការសរៀបចំ 
និង ការអភិវឌ្ឍមុខងារសរៀបចំណផនការថវិកាក្នថុងកបព័ន្ធ FMIS

     ណផអែកតាមណផនការពម្ងរីកការអនុវត្តគបម្រាង FMIS ជំហានទរី២ បដើម្បរីឈានដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្ត
មុខងារបរៀបចំណផនការថវិកាបៅក្ដងម្បព័ន្ធ FMIS ម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS បានសម្មប
សម្មរួលជាមួយអគ្គនាយកដា្ឋ នពាក់ព័ន្ធ ក្ដងការបរៀបចំឯកសារតម្មរូវការរបស់អ្កបម្បើម្បាស់រចួរាល់ 
នឌិង បានសបម្មចបម្ជើសបរីសយកផលឌិតផលបបច្ចកវិទយាព័ត៌រានរបស់ម្កដមហ៊ុន International 
Business Machines Corporation (IBM) ។
     ទនទលមនលងបនុះ ម្កដមការងារក៏បានបរៀបចំរចួរាល់នវូណផនការសកម្ភាពសម្រាប់ការបរៀបចំ នឌិង 
ការអភឌិវឌ្ឍមុខងារបរៀបចំណផនការថវិកា (២០២០-២០២១)  នឌិង បានម្បកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តបៅម្ពលក
នថងៃទរី ០៥ ណខ មឌិថុនា ឆំ្្ ២០២០ តាមរយៈម្បព័ន្ធបអឡឌិចម្តរូនឌិក បដាយបម្បើម្បាស់កម្វិធរី Zoom
បម្កាមការដលកនំារបស់ បោក មន្ត ករាថ្្ន  អគ្គបលខាធឌិការរង ននអគ្គបលខាធឌិការដា្ឋ នម្កសងួបសដ្ឋ-
កឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ  នឌិង ជាអនុម្បធានម្បចំាការម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS បដាយរាន

ការចលូរមួពរីតំណ្ង អគ្គនាយកដា្ឋ នពាក់ព័ន្ធ ននម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ នឌិង តំណ្ងម្កដម-
ហ៊ុន First Cambodia ណដលជាម្កដមហ៊ុនបរៀបចំ នឌិង អភឌិវឌ្ឍមុខងារថ្រីបនុះ ។
     មុខងារសរៀបចំណផនការថវិកា នលងបដើរតនួាទរីយ៉ងសំខាន់សម្រាប់កម្វិធរីណកទម្មង់ការម្គប់ម្គងហឌិរញ្ញវតថាដសាធារែៈ បដើម្បរីអាចឈានបឆ្្ុះ
បៅការអនុវត្តថវិកាសមឌិទ្ធកម្ ណដលម្សបតាមទឌិសបៅ ជាយុទ្ធសានស្ត ននការផសារភាជា ប់ថវិកាបៅនលង បគ្លនបយបាយ  នឌិង គែបនយ្យភាពសមឌិទ្ធកម្ 
បៅឆំ្្ ២០២៥ ។ កដ្ងបនាុះ មុខងារបរៀបចំណផនការថវិកា នលងក្ាយជាឧបករែ៍មយួយ៉ងសំខាន់ក្ដងការជយួបដាុះម្សាយនវូបញ្ហា ម្បឈមបផ្សងៗ
របស់អគ្គនាយកដា្ឋ នថវិកា ននម្កសួងបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ នឌិង បណ្្ត ម្កសួង-សាថា ប័ន ម្ពមទាងំអង្គភាពថវិកាអាណ្ប័កបផទរសឌិទ្ធឌិបពញបលញ
បៅថ្ាក់កណ្្ត ល ក្ដងដំបែើរការបរៀបចំណផនការថវិកា ដចូជា៖

ផ្តល់ភាពងាយម្សរួលកដ្ងការម្គប់ម្គងព័ត៌រាន ឬទឌិន្ន័យថវិកាចរន្ត នឌិង ថវិកាមូលធន
ជយួកាត់បនថាយការចំណ្យបពលបវោក្ដងការបរៀបចំ នឌិង ណកតម្មរូវទឌិន្ន័យ បៅបពលរានការណកណម្ប
បលើណផនការយុទ្ធសានស្តថវិកាបរីឆំ្្រកំឌិល ក៏ដចូជាណផនការគបម្រាងចំែូល-ចំណ្យថវិកាម្បចំាឆំ្្ 
បនាទ ប់ពរីរានការសបម្មចឯកភាពកម្មឌិតបបច្ចកបទស នឌិង កម្មឌិតថ្ាក់ដលកនំា ននម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ច 
នឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ
ផ្តល់ភាពងាយម្សរួលកដ្ងការបផទៀងផ្ទ ត់ បកូសរុបបលើកញ្ចប់ថវិការមួរបស់បណ្្ត ម្កសងួ-សាថា ប័ន កដ្ង

ករែរីរានការណកតម្មរូវបលើថវិកាណដលបានបម្គ្ងបឡើង 
ផ្តល់ភាពងាយម្សរួលសម្រាប់ការម្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង តាមដានរាល់ការចំណ្យរបស់អង្គភាពថវិកានរីមយួៗ ណដលអាចឱ្យបយើងដលងអំពរី
ការចំណ្យមឌិនចំបគ្លបៅ ឬ មឌិនម្សបបៅតាមសចូនាករណដលបានកំែត់បដើមឆំ្្ ឬ មឌិនម្សបបៅតាមស្ារតរីននការចរចាថវិកាម្បចំា
ឆំ្្រវាងម្កសងួ-សាថា ប័ន ជាមយួម្កសួងបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ
ផ្តល់ភាពងាយម្សរួលសម្រាប់ការកំែត់ពឌិដានថវិកា ក្ដងការបរៀបចំគបម្រាងចំែូល-ចំណ្យម្បចំាឆំ្្
ជយួកាត់បនថាយការចំណ្យបលើការបម្បើម្បាស់ឯកសារជាម្កដាស ។



៤

វគ្គបែ្ថុ ុះបណ្ា�បំប៉ន តាមកបព័ន្ធសអឡិចកតរូនិក ស្រីពរី “គន្លុះសំខាន់ៗថ្រីននការសកបើករាស់កបព័ន្ធ FMIS” 

     បដើម្បរីពម្ងលងសមតថាភាពបណនថាម នឌិង បំបពញចបន្ាុះខ្ុះខាតក្ដងការអនុវត្តម្បព័ន្ធ FMIS នាបពលកន្ងមក នឌិង ប្្ើយតបតាមសំែូមពរពរីមនន្តរី
បម្បើម្បាស់ម្បព័ន្ធ FMIS បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS បានបរៀបចំវគ្គបំប៉នមយួស្រីពរី  “គន្លុះសំខាន់ៗថ្រីននការបម្បើម្បាស់
ម្បព័ន្ធ FMIS” ជនូមនន្រីបបងា្គ លមយួចំននួ បៅតាម រតនាគ្រ នឌិង មនទរីរបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដរាជធានរី-បខត្ទាងំ ២៥ រមួទាងំ ម្កសងួ-សាថា ប័ន នឌិង
អង្គភាពថវិកាអាណ្ប័កបផទរសឌិទ្ធឌិបពញបលញបៅថ្ាក់កណ្្ល ណដលបាន នឌិង កំពុងបម្បើម្បាស់ម្បព័ន្ធ FMIS កាលពរីនថងៃទរី ២៩ ណខមឌិថុនា ដល់នថងៃទរី 
០៣ ណខ កកកែដា ឆំ្្ ២០២០ ។
     វគ្គបែ្ដ ុះបណ្្លបនុះម្តរូវបានបរៀបចំតាមរយៈម្បព័ន្ធបអឡឌិចម្តរូនឌិក បដាយបម្បើម្បាស់កម្វិធរី Skype for Business ជំនសួឱ្យការបែ្ដ ុះបណ្្ល
ផ្ទ ល់ បដើម្បរីចូលរមួជាមយួម្កសួងសុខាភឌិបាល ននម្ពុះរាជាណ្ចម្កកម្ដជា ក៏ដចូជាពឌិភពបោកទាងំមូល ក្ដងការម្បយុទ្ធម្បឆំ្ងនលងការរាតតបាត
ននជំងកឺូវដី ១៩ (COVID-19) ណដលជាជំងថ្ឺរីមួយរានការ្្ងរកីរាលដាលយ៉ងកាចសាហាវមឌិនធ្ាប់រានបៅក្ដងប៉ុន្ានទស្សវត្សន៍ចុងបម្កាយ
បនុះ ម្បកបបដាយម្បសឌិទ្ធភាពខ្ស់ ។

វគ្គបែ្ថុ ុះបណ្ា�បំប៉នបណន្មសនុះ កតរូវរានណចកសចញជា ៣កកថុម សផ្សងគ្្ន  ៖

កកថុមទរី១ : បរៀបចំសម្រាប់មនន្តរីបម្បើម្បាស់ម្បព័ន្ធ FMIS បបងា្គ លបៅតាមម្កសងួ-សាថា ប័ន 

នឌិងអង្គភាពថវិកាអាណ្ប័កបផទរសឌិទ្ធឌិបពញបលញបៅថ្ាក់កណ្្ត ល សរុបចំននួ ២២១របូ ។

កកថុមទរី២ : បរៀបចំសម្រាប់មនន្តរីបម្បើម្បាស់ម្បព័ន្ធ FMIS បបងា្គ លបៅតាមរតនាគ្រ

រាជធានរី-បខត្ទាងំ ២៥  សរុបចំននួ ៥០របូ ។

កកថុមទរី៣ : បរៀបចំសម្រាប់មនន្តរីបម្បើម្បាស់ម្បព័ន្ធ FMIS បបងា្គ លបៅតាមមនទរីរបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិង

ហឌិរញ្ញវតថាដរាជធានរី-បខត្ទាងំ ២៥  សរុបចំននួ ៥៧របូ ។

     បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង  FMIS 

បានបរៀបចំឯកសារបអឡឌិចម្តរូនឌិក នឌិងផលឌិតជាវីបដអបូបម្ងៀន

បដើម្បរីណចកជនូមនន្តរីណដលបានចលូរមួវគ្គបែ្តដ ុះបណ្្ត ល សម្រាប់

ជាឯកសារជំនយួស្ារតរី នឌិងជាឯកសារបយងសម្រាប់ការ

បែ្តដ ុះបណ្្ត លបន្តនផទក្ដងអង្គភាពរបស់ខ្រួន ។

១. ណផ្នកការកគប់កគងបញ្រីអ្នកសដញនថ្

 បានបរៀបចំរចួរាល់នូវឯកសារតម្មរូវការរបស់អ្កបម្បើម្បាស់ (Business Requirements)

 បានបញ្ចប់ការកសាង នឌិង អភឌិវឌ្ឍណផ្កការម្គប់ម្គងបញជា រីអ្កបដញនថ្ បៅក្ដងម្បព័ន្ធ FMIS

 បានណកសម្មរួល នឌិង សរាអែ តទឌិន្ន័យចម្បងននអ្កផ្គត់ផ្គង់ (Supplier Master Data) បដាយបធ្ើចំណ្ត់ថ្ាក់អ្កផ្គត់ផ្គង់ជា ៣ ម្បបភទ រមួរាន        

  “អ្កផ្គត់ផ្គង់នផទក្ដង, អ្កផ្គត់ផ្គង់ជាអង្គការ នឌិង គបម្រាង” នឌិង បានបំបពញបណនថាមបលខអត្តសញ្្ញ ែកម្សារបពើពន្ធ (TIN)

 បានបធ្ើបតស្តសាកល្បងដំបែើរការម្បព័ន្ធ (System Integration Testing) បដាយមនន្តរីបបច្ចកបទស ននបលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គង

 គបម្រាង FMIS បដើម្បរីធានាបានថាណផ្កទន់ (Software) នឌិង ណផ្ករឹង (Hardware) ននម្បព័ន្ធដំបែើរការបដាយរលនូ នឌិង ម្សបតាមលក្ខខែ្

 តម្មរូវការរបស់អ្កបម្បើម្បាស់ ននអគ្គនាយកដា្ឋ នលទ្ធកម្សាធារែៈ 

 បានបធ្ើបតស្តសាកល្បងចំននួ ០៣ បលើក (User Acceptance Testing) បដាយអ្កបម្បើម្បាស់ ននអគ្គនាយកដា្ឋ នលទ្ធកម្សាធារែៈ បដើម្បរី

 ធានាបានថាម្បព័ន្ធម្តរូវបានបរៀបចំ នឌិង អភឌិវឌ្ឍម្សបតាមលក្ខខែ្តម្មរូវការរបស់អ្កបម្បើម្បាស់

 បានបរៀបចំឯកសារសម្រាប់ការបែ្តដ ុះបណ្្ត ល

 បានបរៀបចំបទបងាហា ញអំពរីដំបែើរការ នឌិង លំហរូនរីតឌិវិធរីអនុវត្តការងារក្ដងម្បព័ន្ធ ជនូដល់អ្កបម្បើម្បាស់ ននអគ្គនាយកដា្ឋ នលទ្ធកម្សាធារែៈ ។

២. ណផ្នកការសរៀបចំណផនការ�ទ្ធកម្

 បានបរៀបចំរចួរាល់នូវឯកសារតម្មរូវការរបស់អ្កបម្បើម្បាស់ (Business Requirements) 

 បានបរៀបចំរចួរាល់នូវឯកសារតម្មរូវការមុខងារម្បព័ន្ធ (Functional Specification) ។

តាមណផនការណដលបានបម្គ្ងទុក បលខាធឌិការដា្ឋ នម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS នលងដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្រូវការណផ្កការម្គប់ម្គងបញជា រីអ្កបដញ

នថ្ នឌិង ណផ្កការបរៀបចំណផនការលទ្ធកម្ននមុខងារលទ្ធកម្បពញបលញ បៅអគ្គនាយកដា្ឋ នលទ្ធកម្សាធារែៈ នឌិង អង្គភាពលទ្ធកម្ កដ្ងម្កបខែ្

ម្កសួងបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ បៅណខ កញ្្ញ  ឆំ្្ ២០២០ ។



៥

តួនាទរីណដ�មិនអាចខុ្ះរាន របស់បសច្ចកវិទយាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT)
 ក្នថុងស្ានភាពវិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩ សៅកម្ថុជា

     បៅក្ដងបរិការែ៍ននការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩ (COVID-19) ណដលបងកែ
ឱ្យរានផលប៉ុះពាល់ដល់បសដ្ឋកឌិច្ច នឌិង សង្គមសម្រាប់សកលបោកទាងំមលូ រមួទាងំ
ម្ពុះរាជាណ្ចម្កកម្ដជាផងណដរ, វិធានការននការបដាុះម្សាយវិបត្តឌិចំបពាុះមុខតាម
រយៈការបម្បើម្បាស់បបច្ចកវិទយាព័ត៌រាននឌិងគមនាគមន៍ (ICT)គពឺឌិតជាមឌិនអាចខ្ុះ
បាន ។ មឌិនអាចខ្ុះបាន គបឺៅម្តង់ថា ជំងកឺូវដី-១៩ ជារមួ បានផ្្ស់ប្តរូរទរ្ាប់ ក៏ដចូជា
របបៀបរបបរស់បៅម្បចំានថងៃរបស់មនុស្ស នឌិង របបៀបននការបធ្ើការងារជាបដើម ។ ជាក់-
ណស្តងបៅក្ដងម្បបទសកម្ដជា រាជរដា្ឋ ភឌិបាលបានដាក់បចញនវូវិធានការភ្ាមៗ បដាយ
ផ្អែ កជាបបណ្្ត ុះអាសន្កម្វិធរីបបម្ងៀនផ្ទ ល់បៅក្ដងថ្ាក់ ផ្្ស់ប្តរូរមកបបម្ងៀនតាម
ម្បព័ន្ធបអឡឌិចម្តរូនឌិកជំនសួវិញ (E-Learning) សម្រាប់ម្គប់ម្គលុះសាថា នអប់រំបៅទទូាងំ
ម្បបទសទាងំរដ្ឋ នឌិង ឯកជន ។ ជាមយួគ្្បនុះផង បៅក្ដងដំបែើរការការងារម្បចំានថងៃ
ទាងំកដ្ងវិស័យឯកជន នឌិង រដ្ឋ  រាជរដា្ឋ ភឌិបាលកម្ដជាបានបចញបសចក្តរីណែនំាឱ្យម្គប់
សាថា ប័នទាងំឡាយ ម្តរូវរកសាគរ្ាតសង្គមឱ្យបានខាជា ប់ខជារួន ក្ដងបនាុះការកាត់បនថាយកឌិច្ច
ម្បជុំផ្ទ ល់ណដលមឌិនចំាបាច់មយួចំននួ បហើយវិធានការបរៀបចំកឌិច្ចម្បជុំតាមម្បព័ន្ធ
បអឡឌិចម្តរូនឌិក ម្តរូវបានបធ្ើបឡើងជាបន្តបនាទ ប់ ។ ក្ដងន័យបនុះ ម្បព័ន្ធបបច្ចកវិទយាព័ត៌រាន
នឌិងគមនាគមន៍ បាននឌិងកំពុងបដើរតនួាទរីយ៉ងសំខាន់ក្ដងការជយួដល់ការអនុវត្ត
វិធានការរបស់រាជរដា្ឋ ភឌិបាលកម្ដជាម្បកបបដាយម្បសឌិទ្ធភាពខ្ស់ កដ្ងការបដាុះម្សាយ
វិបត្តឌិកូវដី-១៩ ។
     

     ជារមួ បបច្ចកវិទយាព័ត៌រាននឌិងគមនាគមន៍ (ICT) បានក្ាយជាចលករយ៉ងសំខាន់ក្ដងការអភឌិវឌ្ឍវិស័យបសដ្ឋកឌិច្ច នឌិង សង្គម ។ ជាក់ណស្តង បបើ
គ្្នបបច្ចកវិទយាព័ត៌រាននឌិងគមនាគមន៍ (ICT) បនាុះបទ សកម្ភាពជរីវភាពរស់បៅម្បចំានថងៃរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ សកម្ភាពធុរកឌិច្ច នឌិង ដំបែើរការ
កឌិច្ចការរដ្ឋបាលសាធារែៈ ម្បាកដជាម្តរូវបានផ្អែ កទាងំម្សដងក្ដងសាថា នភាពណដលសកលបោកទាងំមូលទទួលរងផលប៉ុះពាល់បដាយសារ
វិបត្តឌិជំងកឺូវដី-១៩ ។

- បន្តណកលមអែម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងទឌិន្ន័យចុុះបញជា រីពន្ធដារ 
- បន្តណកលមអែម្បព័ន្ធស័្យម្បវត្តឌិកម្ទឌិន្ន័យគយ
- ពម្ងលងម្បសឌិទ្ធភាពននការអនុវត្តម្បព័ន្ធបបច្ចកវិទយាព័ត៌រាន សម្រាប់ម្គប់ម្គង
  ចំែូលមឌិនណមនសារបពើពន្ធ (NRMIS) នឌិង បន្តជំរុញការតភាជា ប់ នឌិង សនា្ធ នកម្
  រវាងម្បព័ន្ធ (NRMIS) នឌិង ម្បព័ន្ធ (FMIS) ឱ្យបានបពញបលញ ។

- បន្តពម្ងលង នឌិង ពម្ងរីកការអនុវត្តម្បព័ន្ធ FMIS ដល់ម្គប់ម្កសងួ-សាថា ប័ន មនទរីរ
  ជំនាញរាជធានរី-បខត្ត នឌិង រដ្ឋបាលថ្ាក់បម្កាមជាតឌិ បដាយចាប់បផ្តើមអនុវត្តស្័យ-  
  ម្បវត្តឌិកម្ចំណ្យ នឌិង ដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណ្ត់ថ្ាក់ថវិកាទាងំ ៧ ។

     បដើម្បរីប្្ើយតបបៅនលងបញ្ហា ម្បឈមបម្កាយបពលវិបត្តឌិជំងកឺូវដី-១៩ រដា្ឋ ភឌិបាលក៏បានដាក់បចញវិធានការគន្លុះជាក់ោក់សម្រាប់អនុវត្តកដ្ងឆំ្្ 
២០២១ កដ្ងទឌិសបៅបន្តរកសាលំនលងបសដ្ឋកឌិច្ច នឌិង ម្ទម្ទង់កំបែើនបសដ្ឋកឌិច្ចបឡើងវិញ ណដលវិធានការទាងំបនុះតម្មរូវឱ្យរានការបម្បើម្បាស់បបច្ចកវិទយា
ព័ត៌រាននឌិងគមនាគមន៍ (ICT) រមួរាន៖



សម្រាប់ព័ត៌រានបណនថាម នឌិង សំែូមពរបផ្សងៗ
សូមចលូបៅកាន់បគហទំព័រ ឬទំព័របណ្្ញសង្គម 

របស់គបម្រាង FMIS៖

៦

សំែួរ និង ចសម្ើយ

សមូអប អរសាទរចំសោុះអ្នកឈ្ន ុះរង្ាន់អនុសសាវរីយ៍
    សមូអបអរសាទរចំបពាុះអ្កណដលបានប្្ើយសំែួរម្តលមម្តរូវបៅក្ដងម្ពលត្តឌិបម្តព័ត៌រានបលខ០២២

បបងកែើនថាមពលណផ្កចំបែុះដលងអំពរី
ម្បព័ន្ធ FMIS នឌិង រានឱកាសទទលួ

បាន ធនាគ្រថាមពល (PowerBank)
ពរីម្កដមការងារម្គប់ម្គងគបម្រាង FMIS

បដាយម្គ្ន់ណតចូលរមួប្្ើយសំែួរ
ងាយៗឱ្យបានម្តល  មម្តរូវ៖

របស់បោកអ្កមកអុរីណមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុននថងៃទរី ១៤ ណខ សរីហា ឆំ្្ ២០២០ ។

ម្កដមការងារបលើកទលកចឌិត្តមនន្តរីមកពរីម្គប់ម្កសងួ-សាថា ប័ន នឌិង មនទរីរបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដរាជធានរី-បខត្ត ឱ្យចូលរមួ
ក្ដងការប្្ើយសំែួរបនុះម្គប់ៗគ្្ ។ បឈ្ាុះអ្កណដលឈ្ុះរង្ាន់នលងម្តរូវម្បកាសបៅបលើ ម្ពលត្តឌិបម្តព័ត៌រានបលខបម្កាយ ។

សូមបផញើ ចបម្ើយម្តលមម្តរូវ ននសំែួរទាងំពរីរបៅខាងប្្ងបដាយភាជា ប់ជាមយួ
បឈ្ាុះ តនួាទរី សាថា ប័ន នឌិង បលខទរូស័ពទទំនាក់ទំនង

ឬទំនាក់ទំនងសដាយផ្្�់សៅកាន់

បគហទំព័រគបម្រាង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

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

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កញ្្ញ  សឈឿន សុម៉ា�័យ

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

១.បតើមុខងារលទ្ធកម្បពញបលញននម្បព័ន្ធ
 FMIS រានវឌ្ឍនភាពអ្រីខ្ុះគឌិតមកម្តលម

ម្តរីរាសទរី២ ក្ដងឆំ្្ ២០២០ បនុះ ?

២

សកមាប់ព័ត៌មានសផ្សងៗ

 ស្្ុះ   យំុ សុផ្ន្នរី             មនន្តរីនន រតនាគ្រសខត្តស្ាយសរៀង  

១
    អតថាម្បបយជន៍នន មុខងារបរៀបចំណផនការថវិកា សម្រាប់មនន្តរីទទួលបនទដកណផ្កថវិការានដចូជា ៖
-   ចំបែញបពលបវោ នឌិង ផ្តល់ភាពងាយម្សរួលកដ្ងការបញ្ចរូលទឌិន្ន័យគបម្រាងចំែូល-ចំណ្យថវិកា
   ម្បចំាឆំ្្ បដាយសារមុខងារបនុះរានទម្មង់ចបាស់ោស់ នឌិង រានការណែនំាជាជំហានៗ 
-   ងាយម្សរួលម្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង តាមដានរាល់ការចំណ្យរបស់អង្គភាពថវិកានរីមយួៗ ណដលចំណ្យមឌិន
   ចំបគ្លបៅ ឬ មឌិនម្សបបៅតាមសចូនាករណដលបានកំែត់ពរីបដើមឆំ្្ ឬ មឌិនម្សបបៅតាមស្ារតរីននការ   
   ចរចាថវិកាម្បចំាឆំ្្រវាងម្កសងួ-សាថា ប័ន នឌិង ម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ
-  ផ្តល់ភាពងាយម្សរួលក្ដងការកំែត់ពឌិដានថវិកា ក្ដងការបរៀបចំគបម្រាងចំែូល-ចំណ្យម្បចំាឆំ្្ 
-  កាត់បនថាយកំហុស ្្គងចំបពាុះការ Upload ទឌិន្ន័យ បដាយបម្បើ Template Upload បៅក្ដងម្បព័ន្ធ   
-  កាត់បនថាយចំណ្យបលើការបម្បើម្បាស់ម្កដាស 
-  កាត់បនថាយកំហុស ្្គងចំបពាុះការ upload ទឌិន្ន័យ នឌិង ចំបែញបពលបវោក្ដងការម្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង   
   ណកសម្មរួលទឌិន្ន័យ 
-  រាល់បពលកាត់បនថាយ/ណកតម្មរូវនវូកញ្ចប់ថវិកាពរីមយួដំណ្ក់កាលបៅមយួដំណ្ក់កាលរានភាពងាយ-
   ម្សរួលជាងមុន 
-  ម្កសងួ-សាថា ប័នអាចបមើល នឌិង តាមដាននវូថវិកាណដលបានណកបហើយ ពរីខាងអគ្គនាយកដា្ឋ នថវិកា នន
   ម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងហឌិរញ្ញវតថាដ

  ម្បព័ន្ធ FMIS បានបធ្ើសនា្ធ នកម្ទឌិន្ន័យជាមយួម្បព័ន្ធ ៖
-  ម្បព័ន្ធចំែូលពន្ធគយ នឌិង រដា្ឋ ករកម្ដជា (ASYCUDA)
-  ម្បព័ន្ធ DMFAS របស់អគ្គនាយកដា្ឋ នសហម្បតឌិបត្តឌិការអន្តរជាតឌិ នឌិងម្គប់ម្គងបំែលុ
-  ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងចំែូលមឌិនណមនសារបពើពន្ធ (NRMIS)
-  ម្បព័ន្ធធនាគ្រជាតឌិ នឌិង ធនាគ្រពាែឌិជជា
បៅបពលខាងមុខ ម្បព័ន្ធ FMIS នលងបធ្ើសនា្ធ នកម្ផ្្ស់ប្តរូរទឌិន្ន័យបណនថាមបទៀតជាមយួម្បព័ន្ធ
ពន្ធដារ, ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងបបៀវត្សមនន្តរីរាជការសុរីវិលរបស់ម្កសងួមុខងារសាធារែៈ នឌិង 
ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងហឌិរញ្ញវតថាដម្កសងួអប់រ ំយុវជន នឌិងករីឡា ។

២.បតើការអនុវត្តនរីតឌិវិធរីថ្រីបលើមុខសញ្្ញ ចំណ្យ
ណដលបានអនុវត្តរចួបៅម្កសងួបសដ្ឋកឌិច្ចនឌិង

ហឌិរញ្ញវតថាដនលងបន្តពម្ងរីកការអនុវត្តដល់ម្កសងួ
ណ្ខ្ុះសម្រាប់ជំហានទរី១ ?

ចរូសរៀបរាប់ពរីអត្កបសយជន៍នន មុខងារសរៀបចំណផនការថវិកា សកមាប់មនន្តរី
ទទួ�បន្ថុកណផ្នកថវិកា ?

កបព័ន្ធ FMIS រានសធ្ើសនា្ធ នកម្ទិន្នន័យជាមួយកបព័ន្ធណាខុ្ះ?

 ស្្ុះ   លាង ភ័នតា្ត              មនន្តរីនន មន្រីរសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សខត្តកំពត  


