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ការដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធា នកម្មជាផ្លូវការរវាងប្រព័នធា្រណ ច្េកវិទ្យាព័ត៌មាន
សបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ�ៈ និង ប្រព័នធាប្រ្រ់ប្រងទ្ិន្នន័យពនធាដារ

     ន្នថងៃ ពុធ ៦ ណកើត ផខ អស្នុជ ឆំ្្ ជតូ ណោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ បតរូវនឹងនថងៃទី ២៣ ផខ កញ្ញា  

ឆំ្្ ២០២០ បកសងួណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុ បានណរៀ្រចំពិធី “ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធា នកម្មជាែលរូវការ

រវាងប្រព័នធា្រណច្ចកវិទយាព័ត៌រោនសបរោ្រ់ការបគ្រ់បគងហិរញញាវត្នុសាធារ�ៈ (FMIS) និង ប្រព័នធា

បគ្រ់បគងទិន្ន័យពនធាដារ” ណបកាមអធិ្រតីភាព ឯកឧត្តម្រ�្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ី្រ រដ្ឋណលខា-

ធិការបកសួងណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតន្ុ និងជាប្រធានបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS តំណាង

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រ្រស់ ឯកឧត្តមអគ្គ្រ�្ិតសភាចារ្យ  អនូ ព័នធាម៊នីរ័ត្ន ឧ្រន្យករដ្ឋមសន្តី រដ្ឋមសន្តីបកសួង

ណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតន្ុ ណដាយរោនការចលូរមួពីថ្្ក់ដឹកនំ្ និង មសន្តីរាជការននបកសងួណសដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញញាវត្នុ ។ ពិធីណនះ្រញ្្ច ក់ពីការសណបមចបាននវូការណធវើទំណនើ្រកម្ម និង សវ ័យប្រវត្តិកម្មននការផចក

រផំលកទិន្ន័យណៅវិញណៅមករវាងប្រព័នធាបគ្រ់បគងទិន្ន័យពនធាដារ និង ប្រព័នធា  FMIS ណលើមុខងារ

ចំនួនពីរ គ៖ឺ 

ការ្រញ្លូនទ្ិន្នន័យ្ំ�ូលថវិកាណ្ញពីប្រព័នធាប្រ្រ់ប្រងទ្ិន្នន័យពនធាដារណៅប្រព័នធា FMIS    
ជំនួសឱ្យការណ្ញបកដាសសលាក្របត្រង់បរាក់្លូថវិកាជាតិ និង ថ្្ន ក់ណបកាមជាតិ   ដដល
ពីម៊នបតលូវការណពលណវលាយរូ, ណប្រើបរាស់បកដាសសា្ន ម និង នីតិវិធីស្មថុ្រសា្ម ញជាណប្ើន 

ការ្រញ្លូ នទ្ិន្នន័យ្ំ�ូលពនធាដារ ដដលរានកាត់ទ្៊កណដាយអ្រ្គន្យកដាឋា នរតន្គារ  
ជាតិ និង រតន្គាររាជធានី-ណេត្តណ្ញពីប្រព័នធា FMIS ណៅប្រព័នធាប្រ្រ់ប្រងទ្ិន្នន័យពនធាដារ
ណដាយដ្រងដ្កយ៉ា ងលមិ្ត្បាស់លាស់ណៅតាមប្រណេទ្ពនធា
និង អាករន្ន្ ។

១
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FMIS និង ប្រព័នធាបគ្រ់បគងទិន្ន័យពនធាដារ.....



២

     ក្នុងពិធីណនះ ឯកឧត្តម ្រង់ វិ្រ៊ល ប្រតិភរូាជរដា្ឋ ភិបាលទទលួ្រន្នុកជាអគ្គន្យកននអគ្គន្យក-

ដា្ឋ នពនធាដារបានផថលងពីវឌ្ឍនភាព និង អតប្្រណោជន៍សំខាន់ៗននការណធវើសន្ធា នកម្មណនះ និង បាន

ផថលងអំ�រគុ�ដល់ឯកឧត្តម្រ�ិ្តសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ី្រ ផដលបានដឹកនំ្ ឱ្យសណបមច

បានការណធវើសន្ធា នកម្មរវាងប្រព័នធាោងំពីរណនះតាមណោលណៅចង់បានរ្រស់ឯកឧត្តមអគ្គ្រ�្ិត

សភាចារ្យ អនូ ព័នធាម៊នីរ័ត្ន ក្នុងការណធវើទំណនើ្រកម្ម និង សវ ័យប្រវត្តិកម្មការប្រមលូចំ�ូលថវិកាជាត ិ

ណហើយរហតូមកដល់ណពលណនះអគ្គន្យកដា្ឋ នពនធាដារសណបមចបាននវូការងារទំណនើ្រកម្មជា្រន្ត្រន្្្រ់

ន្ន្ ក្នុងការពបងឹងប្រព័នធាបគ្រ់បគងចំ�ូលពនធាដារ  និង  អាករន្ន្ ជាពិណសសប្រព័នធាែ្ដល់

ណសវាណែ្ងៗជនូអ្កជា្រ់ពនធាជាមយួនឹងការខិតខំប្រឹងផប្រងណធវើសន្ធា នកម្មណៅកាន់ប្រព័នធាន្ន្រ្រស់

រាជរដា្ឋ ភិបាល រមួរោន ៖ 

      ប្រព័នធាស្័យប្រវត្តិកម្មទ្ិន្នន័យ្រយ និង ប្រព័នធាណអឡិ្បតលូនិ្្រយ

      (ASYCUDA & E-Customs)  

      ប្រព័នធាប្រ្រ់ប្រងមណធយារាយយនយន្តរ្រស់បកសួងសាធារ�ការនិងដឹកជញ្លូ ន 

ប្រព័នធាោងំពីរណនះនឹងសណបមចបានក្នុងណពលដ៏ខលីខាងមុខ ណោលគដឺចូនឹងណពលណនះគសឺណបមចបាន
    ឯកឧត្តម្រ�្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ី្រ បាន្រញ្ជា ក់ជនូអង្គពិធីថ្ ណ្រើគិតមកដល់ណពល្រច្ចនុ្រ្ន្ណនះ ប្រព័នធា FMIS បានដាក់ឱ្យដំណ�ើរការ

ណស្ើរផតបគ្រ់អង្គភាពស្រូលទទលួ្រន្នុកហិរញញាវត្នុ និង ថវិកាណៅទោូងំប្រណទស ផដលរមួរោនអង្គភាពទទលួ្រន្នុកហិរញញាវត្នុននបកសងួ-ស្ា្រ័នោងំអស់, 

អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កណែ្រសិទធាិណពញណលញ, មនី្រណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតន្ុ និង រតន្ោររាជធានី-ណខត្តោងំ ២៥ ។ ណលើសពីណនះ ប្រព័នធា FMIS ក៏បាន

តភាជា ្រ់ជាមួយប្រព័នធាណែ្ងៗជាណបចើនណទៀត ក្នុងណន្ះរោន ៖ 

        ប្រព័នធាស្័យប្រវត្តិកម្មទ្ិន្នន័យ្រយ និង ប្រព័នធាណអឡិ្បតលូនិ្្រយ(ASYCUDA & E-Customs)

        ប្រព័នធាធន្គាររ្រស់ធន្គារជាតិននកម្ថុជា និង រ្រស់ធន្គារពា�ិជន្ដ្រជូាណប្ើន

        ប្រព័នធាប្រ្រ់ប្រង្រំ�៊លសាធារ�ៈ(DMFAS)

        ប្រព័នធាប្រ្រ់ប្រង្ំ�ូលមិនដមនសារណពើពនធា (NRMIS) ។ 

     ការណធវើសន្ធា នកម្មប្រព័នធាោងំពីរណនះ គជឺាការសណបមចបានណដាយណជាគជ័យនវូផែនការគនលឹះមយួននការងារផកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញញាវត្នុសាធារ�ៈ

រ្រស់រាជរដា្ឋ ភិបាលផដលជាចក្នុវិស័យដ៏ណរោះមុតរ្រស់ សណម្ដចអគ្គមហាណសន្្រតីណតណជា  ហ៊ា៊ន ដសន ន្យករដ្ឋមសន្តី ក្នុងការ្រណងកើនប្រសិទធាភាពដល់

ការងារបគ្រ់បគងការប្រមលូចំ�ូលថវិកាជាតិ, ការសន្សំំនចចំណាយថវិកាជាតិតាមរយៈការកាត់្រន្យការណប្រើបបាស់បកដាស និង នីតិវិធីស្មនុគសា្ម ញ

ន្ន្, ចលូរមួ្រណងកើនែលិតភាពការងាររ្រស់មសន្តីពនធាដារ និង រតន្ោរ ជាពិណសសគកឺារែ្ដល់ព័ត៌រោនស្ដ ីពីចំ�ូលថវិកាជាតិបានកាន់ផតឆ្្រ់រហ័ស ។

ឯកឧត្តម ្រង់ វិ្រ៊ល ប្រតិភរូាជរដា្ឋ ភិបាលទទលួ្រន្នុកជា
អគ្គន្យកននអគ្គន្យកដា្ឋ នពនធាដារ

ឯកឧត្តម្រ�្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ី្រ រដ្ឋណលខាធិការ
បកសងួណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុ និង ជាប្រធានបកនុមការងារ

បគ្រ់បគងគណបរោង FMIS

្រន្តពបងីកវិសាលភាពននការណប្រើបរាស់ម៊េងារស្នលូល ជាពិណសសណៅថ្្ន ក់មលូដាឋា ន

ដាក់ឱ្យណប្រើបរាស់ និង ពបងីកវិសាលភាពននការណប្រើបរាស់ម៊េងារណរៀ្រ្ំដផនការ និង ម៊េងារលទ្ធាកម្មណពញណលញ

្រន្តអន៊វត្តដផនការយ៊ទ្ធាសាសស្តតបមង់ទ្ិសនីតិវិធីអន៊វត្តការងារតាមប្រព័នធា FMIS

ណរៀ្រ្ំ និង អេិវឌ្ឍម៊េងារ ២ ្រដន្មថ្មី្រឺ ម៊េងារប្រ្រ់ប្រងបទ្ព្យសម្បត្តិរដឋា និង ម៊េងារប្រ្រ់ប្រងសន្និធិ

អន៊វត្តសកម្មភាពចារំា្់ន្ន្គាបំទ្ និង ពបងឹងដល់ការណប្រើបរាស់ប្រព័នធា FMIS
- អភិវឌ្ឍប្រព័នធា FMIS សបរោ្រ់រដ្ឋបាលថ្្ក់ណបកាមជាតិ

- ពបងឹងប្រព័នធាសុវត្ិភាពរ្រស់មជ្ឈម�្លទិន្ន័យ FMIS

- អភិវឌ្ឍកម្មវិធីបគ្រ់បគងអ្កណប្រើបបាស់

- អភិវឌ្ឍមុខងារសន្ធា នកម្មជាមយួប្រព័នធាោក់ព័នធា

  ខាងណបរៅ្រផន្ម

- ជំរុញការទោូត់តាមប្រព័នធាណអឡិចបតរូនិក

- ជំរុញការអនុវត្តចំណាត់ថ្្ក់ថវិកាោងំ ៧

- អភិវឌ្ឍរបាយការ�៍ែលិតណចញពីប្រព័នធា



៣

    ណលខាធិការដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS បានអនុវត្តផែនការយុទធាសាសស្តតបមង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័នធា FMIS(២០២០-

២០២៥) ណដាយផែអែកណលើអភិបកមជាជំហានៗ ននប្រណភទនីតិវិធីអនុវត្តការងារ “ហានិភ័យ ឬ ណវទយិតភាពោ្រណៅខ្ពស់” ។ ជាក់ផស្តងគិតបតឹម

បតីរោសទី៣ ណនះ ណលខាធិការដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS សណបមចបាននវូផែលផ្ក ដចូខាងណបកាម  ៖

វឌ្ឍនភាព ននការអន៊វត្តដផនការយ៊ទ្ធាសាសស្តតបមង់ទ្ិសនីតិវិធី
អន៊វត្តការងារតាមប្រព័នធា FMIS (២០២០-២០២៥)

ដេ ណមសា ឆ្្ន  ំ២០២០

ណលខាធិការដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS បានសបម្រសបមរួលក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តជាែលរូវការនវូនីតិវិធីតបមង់ទិសថ្មីសបរោ្រ់

ការណ្រើកែ្តល់ណ្រៀវត្ និង ចំណាយណលើ្រន្នុក្រុគ្គលិកណែ្ងៗផដលរោនណោលរ្រ្រកំ�ត់ចបាស់លាស់់ ផដលបតរូវបានកំ�ត់ជាប្រណភទចំណាយ

ផដលរោនហានិភ័យោ្រ ឬ ណវទយិតភាព កបមិតទ្ី១ ណៅក្នុងបក្រខ�្បកសងួណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុ ចា្រ់ពីផខ ណមសា ឆំ្្ ២០២០ កនលងណៅ 

ណដាយណជាគជ័យ  ។

ដេ សីហ ឆ្្ន  ំ២០២០

បានពបងីកការអនុវត្តនវូនីតិវិធីតបមង់ទិសថ្មីណនះណៅបកសងួចំនួន ០៧ ្រផន្មណទៀត រមួរោន ៖

 បកសួងកសិកម្ម
 រ៊កាខា ប្រមាញ់ និងណនសាទ្

បកសួងនប្រស�ីយ៍និងទ្រូ្រមន្្រមន៍

បកសួងការងារ 
និង្រ�្តថុ ុះ្រណ្្ត លវិជ្ាជីវៈ

បកសួងម៊េងារសាធារ�ៈ

បកសួងឧសសាហកម្មវិទ្យាសាសស្ត
 ្រណ ច្េកវិទ្យា និងនវាន៊វត្តន៍

បកសួងស៊ខាេិរាល

បកសួងអ្រ់រំ យ៊វជន 
និងកីឡា

ដេ កញ្្ញ  ឆ្្ន  ំ២០២០

ភាពណជាគជ័យ ននការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្ងនវូនីតិវិធីតបមង់ទិសថ្មីសបរោ្រ់ការណ្រើកែ្តល់ណ្រៀវត្ និង ចំណាយណលើ្រន្នុក្រុគ្គលិកណែ្ងៗផដល

រោនណោលរ្រ្រកំ�ត់ចបាស់លាស់់ណនះ បានែ្តល់ជាមលូដា្ឋ នសបរោ្រ់ការ្រន្តអនុវត្តនវូនីតិវិធីតបមង់ទិសថ្មីសបរោ្រ់ការចំណាយទូោត់បតង់ណលើ

មុខសញ្ញា ចំណាយោងំអស់ផដលស្ិតណៅក្នុងប្រកាសណលខ ២៧៤ សហវហក ចុះនថងៃទី ១៧ ផខ មីន្ ឆំ្្ ២០១៦ ស្ត ីអំពី “ការប្រគល់សិទធាិជា

អភិបាលហិរញញាវត្នុជនូមសន្តីបតរួតពិនិត្យហិរញញាវត្នុ អមផ្្ល់តាមបកសងួ-ស្ា្រ័នណៅរដ្ឋបាលកណា្ត លក្នុងការពិនិត្យសណបមចែ្តល់ទិដា្ឋ ការណលើលិខិត

ធាន្ចំណាយ និង ណលើអា�ត្តិណ្រើកបបាក់” ផដលបតរូវបានចាត់ទុកថ្ជាចំណាយផដលរោនហានិភ័យោ្រ កបមិតទី១ ែងផដរ និង បតរូវអនុវត្ត

សាកល្ងក្នុងបក្រខ�្បកសួងណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុ មុនអនុវត្តណៅបកសួង-ស្ា្រ័ន ។ ជាលទធាែល គិតបតឹមផខ កញ្ញា  ឆំ្្ ២០២០ ណលខាធិ-

ការដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS សណបមចបានការសបម្រសបមរួលណលើការណរៀ្រចំណសចក្តីផ�នំ្ តារាងឧ្រសម្ព័នធា និង ឯកសារ

ោក់ព័នធាណែ្ងណទៀត ។  តាមការណបោងទុក នីតិវិធីតបមង់ទិសថ្មីសបរោ្រ់ការចំណាយទូោត់បតង់ផដលរោនហានិភ័យោ្រណនះ នឹងបតរូវដាក់ឱ្យ

អនុវត្តណៅណដើមបតីរោសទី៤ ឆំ្្ ២០២០ ។ 



៤

វឌ្ឍនភាពននការអេិវឌ្ឍម៊េងារណរៀ្រ្ំដផនការថវិកាក្នថុងប្រព័នធា FMIS

     ណបកាយពីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្ត នវូផែនការសកម្មភាពសបរោ្រ់ការណរៀ្រចំ និង ការអភិវឌ្ឍ

មុខងារណរៀ្រចំផែនការថវិកា (២០២០-២០២១) ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ន្បពឹកនថងៃទី ០៥ ផខ មិថុន្ 

ឆំ្្ ២០២០  តាមរយៈប្រព័នធាណអឡិចបតរូនិក ណបកាមការដឹកនំ្រ្រស់ ណលាក មន្ត បរាថ្្ន  

អគ្គណលខាធិការរង ននអគ្គណលខាធិការដា្ឋ នបកសងួណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុ និងជាអនុប្រធាន

ប្រចំាការបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង   FMIS ណដាយរោនការចលូរមួពីតំណាង អគ្គន្យក-

ដា្ឋ នោក់ព័នធា ននបកសួងណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុ បកនុមការងារបានចា្រ់ណែ្តើមអនុវត្តផែនការសកម្ម-

ភាព ណដាយសណបមចបាននូវវឌ្ឍនភាពការងារណៅតាមផែនការផដលបានណបោងទុក រមួរោន៖

បាន្រញ្ច្រ់ការងារដំណឡើងប្រព័នធាណរៀ្រចំផែនការថវិកាណៅមជ្ឈដា្ឋ នអភិវឌ្ឍ (Dev Environment) និង មជ្ឈដា្ឋ នណតស្តសាកល្ង

(UAT Environment)

បានណធវើណតស្តសាកល្ងណដាយណជាគជ័យណលើដំណ�ើរការប្រព័នធាណៅក្នុងមជ្ឈដា្ឋ នអភិវឌ្ឍ (Dev Environment)និង មជ្ឈដា្ឋ នណតស្ត

សាកល្ង (UAT Environment)

បាន្រញ្ច្រ់ការអភិវឌ្ឍ និង ណរៀ្រចំផែ្កកំ�ត់ពិដានឥ�ោនថវិកា (Budget Ceiling) និង ការណរៀ្រចំកញ្ច្រ់ថវិកា 

(Budget Preparation) សបរោ្រ់បកសួងចំនួនពីរ ណៅក្នុងជំហានទី១ ក (Phase 1 A)

បានណធវើណតស្តសាកល្ង  (User Acceptance Test) ណលើការ្រញ្ចរូលទិន្ន័យគណបរោងចំ�ូល-ចំណាយរ្រស់បកសងួ-ស្ា្រ័នតាមរយៈតារាង

 Excel File ណដាយអ្កណប្រើបបាស់ ននអគ្គន្យកដា្ឋ នថវិកា ណដើម្ីធាន្បានថ្ប្រព័នធាបតរូវបានណរៀ្រចំ និង អភិវឌ្ឍបស្រតាមលក្ខ�្តបមរូវការ

រ្រស់អ្កណប្រើបបាស់ ។

វឌ្ឍនភាពននការអេិវឌ្ឍម៊េងារលទ្ធាកម្មណពញណលញណៅក្នថុងប្រព័នធា FMIS

     ណលខាធិការដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS បាន្រន្តអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសបរោ្រ់ការណរៀ្រចំ និង ការ-

អភិវឌ្ឍមុខងារលទធាកម្មណពញណលញណៅក្នុងប្រព័នធា FMIS (២០២០-២០២១) ណបកាមកិច្ចសហការប្រក្រណដាយ្រុណរសកម្ម

ពីអគ្គន្យកដា្ឋ នលទធាកម្មសាធារ�ៈ ។ ជាក់ផស្តង បកនុមការងារសណបមចបានលទធាែលជាណបចើនគរួឱ្យកត់សរោ្គ ល់ រមួរោន៖

១. ដផ្នកប្រ្រ់ប្រង្រញី្អ្នកណដញនថ្

បាន្រញ្ច្រ់ការកសាង និង អភិវឌ្ឍផែ្កបគ្រ់បគង្រញជា ីអ្កណដញនថល ណៅក្នុងប្រព័នធា FMIS

បានណធវើណតស្តសាកល្ង  (User Acceptance Test) ណលើលំហរូនីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង ព័ត៌រោនការណដញនថល ណដាយអ្កណប្រើបបាស់ 

ននអគ្គន្យកដា្ឋ នលទធាកម្មសាធារ�ៈ ណដើម្ីធាន្បានថ្ប្រព័នធាបតរូវបានណរៀ្រចំ និង អភិវឌ្ឍបស្រតាមលក្ខ�្តបមរូវការរ្រសអ្់កណប្រើបបាស់

បានណធវើណតស្តសាកល្ងដំណ�ើរការប្រព័នធា (System Integration Testing)ណលើកទី២ ណដាយមសន្តី្រណច្ចកណទស ននណលខាធិការដា្ឋ ន

បកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS

បានណរៀ្រចំ និង ចងបកងឯកសារលក្ខ�្តបមរូវការថ្មី្រផន្មសបរោ្រ់របាយការ�៍បគ្រ់បគង្រញជា ីអ្កណដញនថល

បាន្រន្តការផកសបមរួល និង សរោអែ តទិន្ន័យចម្ងននអ្កែ្គត់ែ្គង់ (Supplier Master Data)ណដាយណធវើចំណាត់ថ្្ក់អ្កែ្គត់ែ្គង់ និង 

បាន្រំណពញ្រផន្មណលខអត្តសញ្ញា �កម្មសារណពើពនធា (TIN)

បានទទលួ្រញជា ីណ ្្ម ះមសន្តី និង ថ្្ក់ដឹកនំ្ ផដលជាអ្កណប្រើបបាស់ ននអគ្គន្យកដា្ឋ នលទធាកម្មសាធារ�ៈ ផដលនឹងបតរូវអនុវត្តសាកល្ង

ណលើផែ្កការបគ្រ់បគង្រញជា ីអ្កណដញនថល ននមុខងារលទធាកម្មណពញណលញ ។

១. ដផ្នកប្រ្រ់ប្រង្រញី្ម៊េទ្ំនិញ និង ណសវា

បាននិងកំពុងសិកសាតបមរូវការរ្រស់អ្កណប្រើបបាស់ ននអគ្គន្យកដា្ឋ នលទធាកម្មសាធារ�ៈ ណលើមុខងារបគ្រ់បគង្រញជា ីមុខទំនិញ និង ណសវា 

បានណរៀ្រចំរចួរាល់នូវឯកសារតបមរូវការមុខងារប្រព័នធា (Functional Specification)។



៥

     ក្នុងអំឡនុងណពល្រំណពញណ្រសកកម្មណលើកទី ៣ រ្រស់ខលរួន កាលពីនថងៃទី ២៥ ផខ មិថុន្ ដល់នថងៃទី ១៥ ផខ កកកដា ឆំ្្ ២០២០ ទីប្រឹកសា្រណច្ចកណទសណលើ

ការបគ្រ់បគងហិរញញាវត្នុសាធារ�ៈរ្រស់មលូនិធិរ្ូរិយវតន្ុអន្តរជាតិ ដឹកនំ្ណដាយណលាក Holger van Eden បានណរៀ្រចំកិច្ចប្រជុំពីចរោងៃ យតាម

ប្រព័នធាណអឡិចបតរូនិកជាមយួណលខាធិការដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS ណបកាមអធិ្រតីភាពរ្រស់ ឯកឧត្តម្រ�្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ី្រ

រដ្ឋណលខាធិការបកសងួណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតន្ុ និងជាប្រធានបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS បពមោងំប្រជុំដាច់ណដាយផឡកជាមយួភាគីោក់ព័នធា

រមួរោន អ្រ្គន្យកដាឋា នថវិកា, អ្រ្គន្យកដាឋា នរតន្គារជាតិ, អ្រ្គន្យកដាឋា នសហប្រតិ្រត្តិការអន្តរជាតិនិងប្រ្រ់ប្រង្រំ�៊ល, 

បកថុមប្រឹកសាជាតិ្រ�ណនយ្យ, អ្រ្គន្យកដាឋា នលទ្ធាកម្មសាធារ�ៈ, រតន្គាររាជធានីេ្នំណពញ និង មន្ីរណសដឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថុណេត្តដក្រ 

បពមោងំបកសួង-ស្ា្រ័នចំននួ ២ រមួរោន បកសួងដផនការ និង បកសួងអ្រ់រំ យ៊វជន និងកីឡា ណដើម្ីបតរួតពិនិត្យណលើវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត

គណបរោង FMIS ។

ណ្រសកម្មណលើកទ្ី ៣ រ្រស់ទ្ីប្រឹកសា្រណ ច្េកណទ្សការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ�ៈរ្រស់
មលូនិធិរូ្រិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ណដើម្បីបតរួតពិនិត្យការអន៊វត្តប្រព័នធា FMIS

     ណលាក Holger van Eden បានវាយតនមលខ្ពស់ចំណោះលទធាែលការងារផដលណលខាធិការ-

ដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS សណបមចបាន រមួរោន ៖

     ជំន្ញការ ននមូលនិធិរ្ូរិយវត្នុអន្តរជាតិបានកត់សរោ្គ ល់ណ�ើញថ្ បកសួង-ស្ា្រ័ន, រតន្ោរ និង មន្ីរណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុរាជធានី-ណខត្ត   

បានចលូរមួណប្រើបបាស់ប្រព័នធា FMIS បានណពញណលញ ។ ជំន្ញការ ក៏បានរកណ�ើញថ្ របាយការ�៍ែលិតណចញពីប្រព័នធា FMIS មិនោន់បាន

ណ ល្ើយត្រណៅតាមតបមរូវការរ្រស់អ្កណប្រើបបាស់ណៅតាមបកសងួ-ស្ា្រ័ន, រតន្ោរ និង មន្ីរណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុរាជធានី-ណខត្ត ណៅណឡើយ ណដាយសារ

អ្កណប្រើបបាស់ខកខានមិនបានែ្តល់ព័ត៌រោនអំពីតបមរូវការបានបគ្រ់បជនុងណបជាយ ។ ជំន្ញការបានែ្តល់អនុសាសន៍ដល់ណលខាធិការដា្ឋ នបកនុមការងារ

បគ្រ់បគងគណបរោង FMIS គរួសិកសាអំពីតបមរូវការឱ្យបានលមអែិត និង ពិនិត្យលទធាភាពអភិវឌ្ឍរបាយការ�៍្រផន្ម ណដើម្ីណ ល្ើយត្រណៅតាមតបមរូវការ

រ្រស់អ្កណប្រើបបាស់ ។ ជាមយួោ្ណនះែងផដរ អគ្គន្យកដា្ឋ នោក់ព័នធា គរួផតពបងីកការណប្រើបបាស់ចំណាត់ថ្្ក់រដ្ឋបាល ននរោតិកាថវិកាឱ្យបានលមអែិត 

ណដើម្ីជាមលូដា្ឋ នសបរោ្រ់ការបតរួតពិនិត្យ និង តាមដានការអនុវត្តថវិការ្រស់អង្គភាពថវិកា ។ 

ការតបមង់ទ្ិសនីតិវិធីអន៊វត្តការងារ

       ជំន្ញបានណកាតសរណសើរ ណលខាធិការដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS ណលើការតបមង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ប្រក្រណដាយយុទធាសាសស្ត

ផដលរោនការសិកសា និង វិភាគបគ្រ់បជនុងណបជាយ គិតគរូណៅណលើហានិភ័យននប្រតិ្រត្តិការ និង ដាក់ឱ្យអនុវត្តជាជំហាន ៗ ។

ការពបងីកការណប្រើបរាស់ប្រព័នធា FMIS

បានពបងីកណៅដល់ការដា្ឋ នសរុ្រចំនួន ១១៣ និង រោនអ្កណប្រើបបាស់សរុ្រ ១៦០០ន្ក់

បាន្រំោក់រោ៉ា សុីនកុំព្យរូទ័រចំននួ ១៤៥៦ ណបគឿង និង បាន្រណងកើនសមត្ភាពមជ្ឈម�្លែ្នុកទិន្ន័យ

បានណធវើសន្ធា នកម្មជាមយួប្រព័នធាបគ្រ់បគងចំ�ូលមិនផមនសារណពើពនធា,បានផកសបមរួលនីតិវិធី

ទោូត់ចំណាយផដលរោនហានិភ័យោ្រ

បាននិងកំពុងណធវើការអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មីចំនួន០២, បពមោងំបាន្រន្តណប្រើបបាស់ឧ្រករ�៍ទោូត់

តាមប្រព័នធាណអឡិចបតរូនិច (EFT) ណដាយណបោងពបងីកការអនុវត្តណៅដល់ថ្្ក់មលូដា្ឋ នណៅបតីរោស

ទី ៤ ឆំ្្ ២០២០ ។ 

ការណប្រើបរាស់ម៊េងារស្នលូលរ្រស់ប្រព័នធា FMIS



សបរោ្រ់ព័ត៌រោន្រផន្ម និង សំ�ូមពរណែ្ងៗ
សូមចលូណៅកាន់ណគហទំព័រ ឬទំព័រ្រណា្ដ ញសង្គម 

រ្រស់គណបរោង FMIS៖

៦

សំ�ួរ និង ្ណម្ើយ

សមូអ្រ អរសាទ្រ្ំណពាុះអ្នកឈ្ន ុះរង្ាន់អន៊សសាវរីយ៍
    សមូអ្រអរសាទរចំណោះអ្កផដលបានណ ល្ើយសំ�ួរបតឹមបតរូវណៅក្នុងបពឹត្តិ្របតព័ត៌រោនណលខ០២៣

្រណងកើនថ្មពលផែ្កចំណ�ះដឹងអំពី
ប្រព័នធា FMIS និង រោនឱកាសទទួលបាន

 ធន្ោរថ្មពល (PowerBank)
ពីបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS

ណដាយបោន់ផតចូលរមួណ ល្ើយសំ�ួរ
ងាយៗឱ្យបានបតឹ  មបតរូវ

បកនុមការងារណលើកទឹកចិត្តមសន្តីមកពីបគ្រ់បកសងួ-ស្ា្រ័ន និង មនី្រណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុរាជធានី-ណខត្ត ឱ្យចូលរមួ
ក្នុងការណ ល្ើយសំ�ួរណនះបគ្រ់ៗោ្ ។ ណ ្្ម ះអ្កផដលឈ្ះរងាវ ន់នឹងបតរូវប្រកាសណៅណលើ បពឹត្តិ្របតព័ត៌រោនណលខណបកាយ ។

សូមណែញើ ចណមលើយបតឹមបតរូវ ននសំ�ួរោងំពីរណៅខាងណ វ្ងណដាយភាជា ្រ់ជាមយួ
ណ ្្ម ះ តនួ្ទី ស្ា្រ័ន និង ណលខទរូស័ព្ទំន្ក់ទំនង

 រ្រស់ណលាកអ្កមកអុីផមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
ម៊ននថងៃទ្ី ១៤ ដេ វិ្ិ្កា ឆ្្ន  ំ២០២០ ។

ឬទ្ំន្ក់ទ្ំនងណដាយផ្្ល់ណៅកាន់

ណគហទំព័រគណបរោង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

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

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កញ្ញា  ណឈឿន ស៊មា៉ា ល័យ

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

១.ណតើប្រព័នធា្រណច្ចកវិទយាព័ត៌រោនសបរោ្រ់
ការបគ្រ់បគងហិរញញាវត្នុសាធារ�ៈ និង ប្រព័នធា

បគ្រ់បគងទិន្ន័យពនធាដារ ណធវើសន្ធា នកម្ម
ណលើមុខងារអវីខលះ ?

២

សបមា្រ់ព័ត៌មានណផសេងៗ

 ណ ្្ម ុះ  ផន ស៊ជា             មសន្តី ននរតន្គារណេត្តកំពង់ធំ

១
     គិតបតឹមបតីរោសទី២ ក្នុងឆំ្្ ២០២០ ណនះ ណលខាធិការដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMISណដាយរោនកិច្ច-

សហការប្រក្រណដាយ្រុណរសកម្មពីអគ្គន្យកដា្ឋ នលទធាកម្មសាធារ�ៈបានអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសបរោ្រ់ការណរៀ្រចំ

និង ការអភិវឌ្ឍមុខងារលទធាកម្មណពញណលញណៅក្នុងប្រព័នធា FMIS (២០២០-២០២១) ណដាយរលនូណៅតាមផែនការ

ផដលបានណបោងទុក និង សណបមចបានលទធាែលណលើផែ្កមយួចំននួគរួឱ្យកត់សរោ្គ ល់ រមួរោន៖

      បានណរៀ្រចំរចួរាល់នូវឯកសារតបមរូវការរ្រស់អ្កណប្រើបបាស់ (Business Requirements)

២. ណតើប្រណភទចំណាយណាខលះផដលបតរូវចាត់
ទុកថ្ជាចំណាយផដលរោនហានិភ័យ 

កបមិតទ្ី១ ?

ណតើម៊េងារលទ្ធាកម្មណពញណលញននប្រព័នធា  FMIS 
មានវឌ្ឍនភាពអ្ីេុ្ះ្រិតបតឹមបតីមាសទ្ី២ ក្នថុងឆ្្ន  ំ២០២០ណនុះ ?

បាន្រញ្ច្រ់ការកសាង និង អភិវឌ្ឍផែ្កការបគ្រ់បគង្រញជា ីអ្កណដញនថលណៅក្នុងប្រព័នធា FMIS

បានផកសបមរួល និង សរោអែ តទិន្ន័យចម្ងននអ្កែ្គត់ែ្គង់  (Supplier Master Data) ណដាយណធវើចំណាត់ថ្្ក់

អ្កែ្គត់ែ្គង់ជា ៣ ប្រណភទ រមួរោន “អ្កែ្គត់ែ្គង់នែ្ក្នុង,អ្កែ្គត់ែ្គង់ជាអង្គការ និង គណបរោង”និង បាន្រំណពញ្រផន្ម

ណលខអត្តសញ្ញា �កម្មសារណពើពនធា (TIN)

បានណធវើណតស្តសាកល្ងដំណ�ើរការប្រព័នធា  (System Integration Testing) ណដាយមសន្តី្រណច្ចកណទសននណលខា-

ធិការដា្ឋ នបកនុមការងារបគ្រ់បគងគណបរោង FMIS ណដើម្ីធាន្បានថ្ផែ្កទន់ (Software) និង ផែ្ករឹង (Hard-

ware) ននប្រព័នធាដំណ�ើរការណដាយរលនូ និង បស្រតាមលក្ខ�្តបមរូវការរ្រស់អ្កណប្រើបបាស់ ននអគ្គន្យកដា្ឋ ន

លទធាកម្មសាធារ�ៈ

បានណធវើណតស្តសាកល្ងចំននួ ០៣ ណលើក  (User Acceptance Testing) ណដាយអ្កណប្រើបបាស់ននអគ្គន្យក-

ដា្ឋ នលទធាកម្មសាធារ�ៈណដើម្ីធាន្បានថ្ប្រព័នធាបតរូវបានណរៀ្រចំ និង អភិវឌ្ឍបស្រតាមលក្ខ�្តបមរូវការ 

រ្រស់អ្កណប្រើបបាស់

បានណរៀ្រចំឯកសារសបរោ្រ់ការ្រ�្តនុ ះ្រណា្ត ល, បានណរៀ្រចំ្រទ្រងាហា ញអំពីដំណ�ើរការ និង លំហរូនីតិវិធីអនុវត្ត

ការងារក្នុងប្រព័នធា ជនូដល់អ្កណប្រើបបាស់ ននអគ្គន្យកដា្ឋ នលទធាកម្មសាធារ�ៈ ។

បានណរៀ្រចំរចួរាល់នូវឯកសារតបមរូវការរ្រស់អ្កណប្រើបបាស់ (Business Requirements)

បានណរៀ្រចំរចួរាល់នូវឯកសារតបមរូវការមុខងារប្រព័នធា (Functional Specification) ។

ណតើការអន៊វត្តនីតិវិធីថ្មីណលើម៊េសញ្្ញ ្ំណ្យ ដដលរានអន៊វត្តរួ្ណៅបកសួង
ណសដឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹង្រន្តពបងីកការអន៊វត្តដល់បកសួងណ្េុ្ះសបមា្រ់ជំហនទ្ី១ ?

     ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីណលើមុខសញ្ញា ចំណាយផដលបានអនុវត្តរចួណៅបកសងួណសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្នុ នឹង្រន្តពបងីក

ការអនុវត្តជំហានទី១ ដល់បកសងួចំននួ៧ រមួរោន ៖បកសងួកសិកម្ម រុក្ាប្ររោញ់ និងណនសាទ,បកសងួនប្រស�ីយ៍

និងទរូគមន្គមន៍,បកសងួការងារ និង្រ�្តនុ ះ្រណា្ត លវិជាជា ជីវៈ,បកសងួមុខងារសាធារ�ៈ,បកសងួឧសសាហកម្ម 

វិទយាសាសស្ត  ្រណច្ចកវិទយា និងនវានុវត្តន៍, បកសងួសុខាភិបាល និង បកសងួអ្ររ ំយុវជន និងកីឡា) ។


