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លទ្ធផលនៃការអៃុវត្ត
 “ផផៃការយុទ្ធសាស្ត្តតម្រង់ទិ្តៃីតិវិធីអៃុវត្តការងារ

តា្រម្រព័ៃ្ធ FMIS ២០២០-២០២៥”គិតមតរឹ្រមតីមា្តទី ៤ នៃឆ្នា  ំ២០២០

     ្រិតមតឹ្រមតីរោ្តទី ៤ ក្រុងឆំ្្ ២០២០ មៃុះ មលខាធិការដាឋា ៃមករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង FMIS

រាៃ្តម្រប្តម្ររួលដាក់ឱ្យអៃុវត្តមដាយមោ្រជ័យមលើៃីតិវិធីតម្រង់ទិ្តថ្មី ចំៃៃួ ០៣ មលើករចួ្រក

ម�ើយ រ្ួររោៃ ៖ 

លលើកទី១ 

មបកា្តអៃុវត្តមៅ  ន ង្ៃទី ១៣ 

ផែ ល្រសា ឆ្នា  ំ២០២០ មដាយ

អៃុវត្តមៅករ្ុងមកបខណ្ឌ មក្តួង

ម្តដឋាកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្រុ ្តមរោប់

ការទទូាត់មបៀវត្ស ៃិង ចំណ្យ

បៃ្រុកបុ្រ្គលិកផដលរោៃមោល-

របបកំណត់ចបា្ត់លា្ត់

លលើកទី២ 

មបកា្តអៃុវត្តមៅ ន ង្ៃទី ២៧ ផែ

្តីហា ឆ្នា  ំ២០២០ មដាយអៃុវត្ត

មៅមក្តងួចំៃួៃ  ០៧  ្តមរោប់

ការទទូាត់មបៀវត្ស  ៃិង ចំណ្យ

បៃ្រុកបុ្រ្គលិកផដលរោៃមោល-

របបកំណត់ចបា្ត់លា្ត់

លលើកទី៣ 

មបកា្តអៃុវត្តមៅ  ន ង្ៃទី ១២ 

ផែ តុលា ឆ្នា  ំ២០២០ មដាយ

អៃុវត្តមៅករ្ុងមកបខណ្ឌ មក្តងួ

ម្តដឋាកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្រុ ្តមរោប់

ចំណ្យទទូាត់មតង់ផដលរោៃ

ហាៃិភ័យទាប 

     តា្រការមមោងទុកមៅមដើ្រឆំ្្ ២០២១ មលខា-

ធិការដាឋា ៃមករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង FMIS

ៃឹង្តម្រប្តម្ររួលករ្ុងការដាក់ឱ្យអៃុវត្តៃីតិវិធី

តម្រង់ទិ្តថ្មី មលើចំណ្យទូទាត់មតង់ផដលរោៃ

ហាៃិភ័យទាប មៅមក្តួងចំៃួៃ ០៧ ផដលធ្លៃ ប់

រាៃអៃុវត្តៃីតិវិធីថ្មីមលើការទទូាត់មបៀវត្ស ៃិង 

ចំណ្យបៃ្រុកបុ្រ្គលិកផដលរោៃមោលរបបកំ-

ណត់ចបា្ត់លា្ត់មដាយមោ្រជ័យរចួម�ើយ ។
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មក្តួងក្តិក្រ្ម រុកាខា មបរោញ់ ៃិងមៃសាទ

មក្តួងនមប្តណីយ៍ ៃិងទូរ្រ្រន្្រ្រៃ៍

មក្តួងការងារ ៃិងបណ្តរុ ុះបណ្្ត លវិោរា ជីវៈ

មក្តួង្រុខងារសាធ្រណៈ

មក្តួងឧ្តសា�ក្រ្ម វិទយាសាស្ត្ត  
បមច្ចកវិទយា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍

មក្តួង្តុខាភិរាល

មក្តួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា 

     ទៃ្ឹ្រោ្មៃុះផងផដរ ៃីតិវិធីតម្រង់ទិ្តថ្មី តា្រមបព័ៃ្ធ FMIS ទាងំម្តរុង្តមរោប់

ការទទូាត់មបៀវត្ស ៃិង ចំណ្យបៃ្រុកបុ្រ្គលិកផដលរោៃមោលរបបកំណត់ចបា្ត់លា្ត់

ៃឹងមតរូវបៃ្តវិសាលភាពនៃការអៃុវត្តមៅម្រប់មក្តងួ-ស្ាប័ៃទាងំអ្ត់មៅមដើ្រឆំ្្ 

២០២១ មៃុះផងផដរ ។

     ការអៃុវត្តៃីតិវិធីថ្មីខាងមលើមៃុះរាៃផ្តល់ៃវូអត្មបមោជៃ៍ោមមចើៃរ្ួររោៃ ជំហាៃ

នៃការអៃុវត្តរោៃលកខាណៈសា្រញ្ញ, ខលៃី, មលឿៃ ៃិង រោៃព័ត៌រោៃម្រប់មជរុងមមោយ

្តមរោប់ការតា្រដាៃអំពីស្ាៃភាពនៃមបតិបត្តិការថវិកា ។ មលើ្តពីមៃុះ តអួង្គផដល

ចូលរ្ួរអៃុវត្តៃីតិវិធី្តមរោប់ចំណ្យទទូាត់មតង់ផដលរោៃហាៃិភ័យទាបកៃលៃងមៅ

ផដលរោៃចំៃួៃមមចើៃមលើ្តលុបមតរូវរាៃកាត់បៃ្យោអតិបររោ ។ ោរ្ួរ ៃីតិវិធីថ្មី

មៃុះរាៃជយួ្តៃ្ស្ំតំនចថវិការដឋា្តមរោប់ចំណ្យមលើការមរៀបចំ ៃិង ផលិតឯកសារ

ោមកដា្ត, ចំមណញមពលមវលា, បមងកើៃមប្តិទ្ធភាព ៃិង ផលិតភាពការងារ ៃិង 

បមងកើៃៃវូតរោលៃ ភាព ៃិង ្រណមៃយ្យភាពនៃការអៃុវត្តថវិកា ។

FMISៃិង មបព័ៃ្ធធន្ោរស្ាបន្..................
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តារាងឧប្ត្្រ័ៃ្ធចំណូលចំណ្យ្តមរោប់មរៀបចំចបាប់ទូទាត់មបចំាឆំ្្ ផលិតសាកល្បងមចញពី

មបព័ៃ្ធ FMIS មតរូវរាៃមធវើបច្ចរុប្បៃ្ភាព ៃិង ផក្តម្ររួលបផៃ្្ររចួរាល់មព្រទាងំរាៃដាក់ឱ្យមមបើ-

មរា្ត់មៅក្រុងមបព័ៃ្ធ FMIS

្រុខ្តជ្្ញ ចំណ្យមលើការមបើកផ្តល់មបៀវត្ស ៃិង ចំណ្យមលើបៃ្រុកបុ្រ្គលិកផដលរោៃមោលរបប

ចបា្ត់លា្ត់រាៃដាក់ឱ្យអៃុវត្តោផលៃរូវការមៅក្រុងមកបខណ្ឌ មក្តងួម្តដឋាកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្រុ ៃិង 

មក្តួង-ស្ាប័ៃចំៃៃួ ០៧

្រុខងារមរៀបចំផផៃការថវិកាជំហាៃទី១ក (Phase 1A)មតរូវរាៃអភិវឌ្ឍរួចរាល់

្រុខងារលទ្ធក្រ្មមពញមលញ មតរូវរាៃមធវើមត្ត្តសាកល្បងមលើផផ្កម្រប់ម្រងបញរា ីអ្កមដញនថលៃ 

មដាយផែកផផ្កផផៃការលទ្ធក្រ្មបៃ្តផក្តម្ររួល

រាៃមរៀបចំឯកសារទ្ត្សៃទាៃ រចួរាល់្តមរោប់ផសារភារា ប់ពីចំណ្ត់ថ្្ក់ក្រ្មវិធីោ្រយួចំណ្ត់ថ្្ក់

្រុខងារ ៃិងកំពុងបៃ្ត្តិកសាអំពីការអៃុវត្តចំណ្ត់ថ្្ក់្រុខងារមៅរដឋារាលថ្្ក់មមកា្រោតិ

រាៃដាក់ឆលៃងររាយការណ៍្ិ្តតិចំណ្យតា្រចំណ្ត់ថ្្ក់ទាងំ ០៧ ជៃូថ្្ក់ដឹកនំ្មដើ្រ្បីពិៃិត្យ

ផកល្រ្អៃវូកំ�ុ្តឆ្គងករ្ុងការកត់មតាចំណ្ត់ថ្្ក់នៃរោតិកាថវិកាទាងំ ០៧ ករ្ុងមបព័ៃ្ធ FMIS

ចំមោុះមក្តួង-ស្ាប័ៃទាងំ ០៧ ផដលរាៃអៃុវត្តមបព័ៃ្ធ FMIS

រាៃដាក់ឱ្យដំមណើរការ្តន្្ធ ៃក្រ្មរវាងមបព័ៃ្ធ FMIS ៃិង មបព័ៃ្ធម្រប់ម្រងទិៃ្ៃ័យពៃ្ធដារោ

ផលៃរូវការមៅនថងៃទី២៣ ផខកជ្្ញ  ឆំ្្២០២០ ។

វគ្គ្រណ្តទុ ុះ្រណា្ត ល្ី្តពីការលម្រើមបា្ត់ម្រព័ៃ្ធ FMIS ជូៃអនាកលម្រើមបា្ត់
 លៅអង្គភាព្វិកាអាណា្រ័កលផ្រ្តិទ្ធិលពញលលញ្ី្ ៃិង អនាកលម្រើមបា្ត់្ី្លៅមក្តួង-សាថា ្រ័ៃ

     មលខាធិការដាឋា ៃមករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង  FMIS រាៃ្ត�ការោ្រយួ សាកលវិទយាល័យម្តដឋាកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្រុមដើ្រ្បីមរៀបចំវ្រ្គបណ្តរុ ុះបណ្្ត ល

្ត្ត ីពី “អនាកលម្រើមបា្ត់ម្រព័ៃ្ធ FMIS” ្តមរោប់អ្កមមបើមរា្ត់ផ្លៃ ្ត់ប្តរូរថ្មី ៃិង អង្គភាពថវិកាអាណ្ប័កមផ្រ្តិទ្ធិមពញមលញមៅថ្្ក់កណ្្ត លបផៃ្្រផដល

រោៃ្តិកាខា កា្រចលូរួ្រ្តរុបចំៃួៃ ៥១ របូ ។ វ្រ្គបណ្តរុ ុះបណ្្ត លមៃុះរាៃចាប់មផ្តើ្រមៅមដើ្រផខវិច្ិកា រ�តូដល់ចុងផខធ្រូ ២០២០ ប៉ុផៃ្តោក់ផ្ត្តងៃឹង    

                     មតរូវបញ្ចប់មៅោក់កណ្ដា លផខកុ្្រៈ ឆំ្្២០២១ មដាយបជ្ហា  Covid-19 ។ ្រុខវិោរា ទាងំ ១៧ រប្ត់វ្រ្គបណ្តរុ ុះបណ្្ត លរ្ួររោៃ ៖

     ឯកឧត្ត្របណ្ឌ ិត្តភាចារ្យ ហា៊ា ៃ សាហុី្រ រដឋាមលខាធិការមក្តងួម្តដឋាកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្រុ ៃិង ោ

មបធ្ៃមករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង FMIS (FMIS Project Management Working Group) 

រាៃដឹកនំ្ ៃិង ្តម្រប្តម្ររួលអៃុវត្តផផៃការ្តក្រ្មភាពអៃុវត្ត្រមមរោង FMISមៅក្រុងឆំ្្ ២០២០

្តំមៅជម្ររុញដល់ការអៃុវត្តក្រ្មវិធីផកទម្រង់ការម្រប់ម្រង�ិរញ្ញវត្រុសាធ្រណៈមបកបមដាយមប្តិទ្ធភាព

ខ្្ត់ ។ វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តផផៃការ្តក្រ្មភាពមៃុះ មតរូវរាៃមតរួតពិៃិត្យតា្រដាៃ ៃិង វាយតន្រលៃ

ថ្្តមម្រចរាៃ ៩៥% មៅមតីរោ្តទី៣ រ្ួររោៃវឌ្ឍៃភាពដូចខាងមមកា្រ៖    

     រាៃមរៀបចំឯកសារលកខាខណ្ឌ តម្ររូវការបមច្ចកមទ្ត ៃិង អភិវឌ្ឍផផ្កបមច្ចកមទ្តរចួរាល់ោបឋ្រ  

     ក្រុងការមធវើមត្ត្តសាកល្បងមលើតំណភារា ប់រវាងមបព័ៃ្ធ FMIS ៃិង មបព័ៃ្ធរប្ត់ធន្ោរកាណ្ឌីោ៉

     

     ោរ្ួរ ្រណៈករោ្ម ធិការផកទម្រង់�ិរញ្ញវត្រុសាធ្រណៈ រាៃវាយតន្រលៃខ្្ត់មលើការអៃុវត្តផផៃការ្តក្រ្មភាព រប្ត់មករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង 

FMIS ទាងំមកបខណ្ឌ នៃការមរៀបចំផផៃការ ការផកល្រ្អមបព័ៃ្ធ ៃិង ការបញ្ចរូល្តរោ្តធ្តុ្តំខាៃ់ៗ ចូលក្រុងមបព័ៃ្ធ មបើមទាុះបីោការផលិតររាយ-

ការណ៍មៅទា្រទារការពមងឹងមលើ្រុណភាព ៃិង ្តុមកឹត្យភាពបផៃ្្រ ។ ោ្រយួោ្មៃុះផងផដរ ្រណៈករោ្ម ធិការផកទម្រង់�ិរញ្ញវត្រុសាធ្រណៈ រាៃ

្តៃ្ិដាឋា ៃថ្ការដាក់ឱ្យអៃុវត្តមបព័ៃ្ធ FMIS ដំណ្ក់កាលទី១ ៃិង ទី២ មបកបមដាយភាពមបរុងមបយ័ត ្រាៃចូលរ្ួរចំផណកដល់ការកសាងមបព័ៃ្ធ

្រណមៃយ្យ ។

វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តផផៃការ្តក្្រភាពរ្រ្ត់មកទុ្រការងារមគ្រ់មគងគលមមាង FMIS
(ែំណាក់កាលទី៣ ម្រចាមំតីមា្តទី៣ ឆ្នា  ំ២០២០)



៣

្រូលដាឋា ៃម្រឹុះនៃការមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធ FMIS

មោលការណ៍ផណនំ្្ត្ត ីពីៃីតិវិធីអៃុវត្តថវិកាក្រ្មវិធី

មោលការណ៍ផណនំ្្ត្ត ីពីៃីតិវិធីអៃុវត្តថវិកាចរៃ្តតា្រក្រ្មវិធី

្រណមៃយ្យសាធ្រណៈ

ៃីតិវិធីអៃុវត្តការងារ្ត្តង់ដា

ៃីតិវិធីតម្រង់ទិ្តថ្មី តា្រមបព័ៃ្ធ FMIS ទាងំម្តរុង

្រុខងារ្រណៃីមតរូវ្តង (អ្កបមងកើតមបតិបត្តិការ)

្រុខងារ្រណៃីមតរូវ្តង (អ្កអៃុ្រ័តមបតិបត្តិការ)

្រុខងារ្រណៃីមតរូវទារ (មតរួតពិៃិត្យមបតិបត្តិការ្តន្្ធ ៃក្រ្ម NRMIS)

្រុខងារវិភាជៃ៍ថវិកា (អ្កបមងកើតមបតិបត្តិការ)

្រុខងារវិភាជៃ៍ថវិកា (អ្កអៃុ្រ័តមបតិបត្តិការ)

្រុខងារទិញ កិច្ចលទ្ធក្រ្ម (អ្កបមងកើតមបតិបត្តិការ)

្រុខងារទិញ កិច្ចលទ្ធក្រ្ម (អ្កអៃុ្រ័តមបតិបត្តិការ)

្រុខងារទិញ ធ្ន្ចំណ្យ (អ្កបមងកើតមបតិបត្តិការ)

្រុខងារទិញ ធ្ន្ចំណ្យ (អ្កអៃុ្រ័តមបតិបត្តិការ)

មតរួតពិៃិត្យររាយការណ៍

មបព័ៃ្ធជំៃយួោំមទ PK The Helper ។

១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

១១.

១២.

១៣.

១៤.

១៥.

១៦.

១៧

     កាលពីនថងៃ មព�្ត្បតិ៍ ៥ មរាច ផខ កត្តិក ឆំ្្ ជតូ មទា្ត័ក ព.្ត ២៥៦៤ មតរូវៃឹងនថងៃទី ០៥ ផខ 

វិច្ិកា ឆំ្្ ២០២០ មលខាធិការដាឋា ៃមករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង FMISរាៃដាក់មចញៃវូម្តចក្តី

មបកា្តព័ត៌រោៃ្ត្ត ីពី “ការដាក់ឱ្យដំមណើរការ្តន្្ធ ៃក្រ្មោផលៃរូវការរវាង មបព័ៃ្ធបមច្ចកវិទយាព័ត៌រោៃ្តមរោប់

ការម្រប់ម្រង�ិរញ្ញវត្រុសាធ្រណៈ (FMIS) ៃិង មបព័ៃ្ធធន្ោរស្ាបន្” ោផលៃរូវការ ។ ការដាក់ឱ្យ

ដំមណើរការ្តន្្ធ ៃក្រ្មោផលៃរូវការមៃុះ ្រោឺការ្តមម្រចរាៃៃវូ្ត្រិទ្ធផលថ្មី មលើការងារទំមៃើបក្រ្ម ៃិង

្តវ ័យមបវត្តិក្រ្មនៃការផចករផំលកទិៃ្ៃ័យររាយការណ៍ធន្ោរពីធន្ោរស្ាបន្្រកមបព័ៃ្ធ FMIS ។

     អត្មបមោជៃ៍នៃការមធវើ្តន្្ធ ៃក្រ្មរវាងមបព័ៃ្ធ FMIS ៃិង មបព័ៃ្ធធន្ោរស្ាបន្មលើ្រុខងារម្រប់ម្រងសាច់មរាក់រ្ួររោៃ ៖

     ១. របាយការណ៍ធនាោរទាញចូលកនាទុងម្រព័ៃ្ធទាៃ់លពលលវលា            

     ២. កាត់្រៃថាយកំហុ្តឆ្គងែល់អនាកលម្រើមបា្ត់

     ៣. មាៃភាពរហ័្ត លោយអនាកលម្រើមបា្ត់ៃរឹងចំណាយលពលលវលាតិចជាង្រុៃកនាទុងការទាញយកទិៃនាៃ័យ

     ៤. អនាកលម្រើមបា្ត់ពុំចាបំាច់្រញ្ចូលរបាយការណ៍ធនាោរលោយនែែ្លួៃឯង ។

     ការមធវើ្តន្្ធ ៃក្រ្មរវាងមបព័ៃ្ធបមច្ចកវិទយាព័ត៌រោៃ្តមរោប់ការម្រប់ម្រង�ិរញ្ញវត្រុសាធ្រណៈ ៃិង មបព័ៃ្ធធន្ោរស្ាបន្ ្រោឺភាពមោ្រជ័យៃវូ

ផផៃការ្រៃលៃឹុះ្រយួនៃការងារផកទម្រង់ការម្រប់ម្រង�ិរញ្ញវត្រុសាធ្រណៈរប្ត់រាជរដាឋា ភិរាលក្្ររុោ ផដលោចកខារុវិ្ត័យដ៏មរោុះ្រុតរប្ត់្តម្រ្តចអ្រ្គ-

្រហាម្តន្បតីមតមោ ហ៊ាុៃ ផ្តៃ ន្យករដឋា្រសៃ្តីនៃមពុះរាោណ្ចមកក្្ររុោ ករ្ុងការបមងកើៃមប្តិទ្ធភាពដល់ការងារម្រប់ម្រងសាច់មរាក់, ការកាត់

បៃ្យៃីតិវិធី្ត្មរុ្រសា្ម ញន្ន្, ចូលរ្ួរបមងកើតផលិតភាពការងាររប្ត់្រសៃ្តីរតន្ោររាជធ្ៃី-មខត្ត ៃិង ោពិម្ត្តការម្រប់ម្រង

ព័ត៌រោៃ្ត្ត ីពីលំ�រូសាច់មរាក់រប្ត់រដឋា ។

ការោក់ឱ្យែំលណើរការ្តនា្ធ ៃក្្ររវាងម្រព័ៃ្ធ្រលច្កវិទយាព័ត៌មាៃ
្តមមា្រ់ការមគ្រ់មគងហិរញ្ញវតថាទុសាធារណៈ ៃិង ម្រព័ៃ្ធធនាោរសាថា ្រនា



៤

ការ្រសជ្រា ្រការយល់ែរឹងអំពីការលម្រើមបា្ត់្រុែងារលរៀ្រចំផផៃការ្វិកា ៃិង 
្រុែងារលទ្ធក្្រលពញលលញែល់្រសៃ្តី នៃមក្តួងល្តែ្ឋកិច្ៃិងហិរញ្ញវតថាទុ ៃិង មក្តួងព័ត៌មាៃ

     កាលពីនថងៃពុធ ១១មរាច ដល់ នថងៃមព�្ត្បតិ៍ ១២មរាច ផខកត្តិក ឆំ្្ជតូ មទា្ត័ក ព.្ត ២៥៦៤ 

មតរូវៃឹងនថងៃទី១១ ដល់នថងៃទី១២ ផខវិច្ិកា ឆំ្្២០២០ មលខាធិការដាឋា ៃមករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង 

FMIS រាៃមរៀបចំក្រ្មវិធី  “បសជ្រា បការយល់ដឹងអំពីការមមបើមរា្ត់្រុខងារមរៀបចំផផៃការថវិកា 

ៃិង ្រុខងារលទ្ធក្រ្មមពញមលញ” តា្ររយៈមបព័ៃ្ធមអែិចមតរូៃិក ផដលដឹកនំ្មដាយ មលាកម្តី 

ចា្រ ្តុវណាណា រ៉ា  អៃុមបធ្ៃន្យកដាឋា ៃបមច្ចកវិទយាព័ត៌រោៃ ៃិង ោអៃុមបធ្ៃមលខាធិការដាឋា ៃ

មករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង FMIS មដាយរោៃអ្កចលូរ្ួរ្រកពីមក្តងួម្តដឋាកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្រុ 

(អង្គភាពទទួលបៃ្រុក�ិរញ្ញវត្រុ, អង្គភាពលទ្ធក្រ្ម, អ្រ្គន្យកដាឋា ៃថវិកា ៃិង អ្រ្គន្យកដាឋា ៃលទ្ធ-

ក្រ្មសាធ្រណៈ) ៃិង មក្តងួព័ត៌រោៃ (អង្គភាពទទួលបៃ្រុក�ិរញ្ញវត្រុ ៃិង អង្គភាពលទ្ធក្រ្ម) ។

     រមបៀបវារៈនៃក្រ្មវិធីមៃុះរោៃ៣ ចំណចុ្តំខាៃ់ៗ រ្ួររោៃ៖

១. ្រទ្រងាហា ញអំពី្រុែងារ្ី្ទាងំ ០២

  ្ុរែងារលរៀ្រចំផផៃការ្វិកា

្រោឺ្រុខងារថ្មីផដលមតរូវរាៃអភិវឌ្ឍមែើងមដើ្រ្បី

បងាហា ញម្រប់ដំណ្ក់កាល ៃិង ម្រប់្តក្រ្មភាព

នៃដំមណើរការនៃការមរៀបចំផផៃការយុទ្ធសាស្ត្ត

               ្រុែងារលទ្ធក្្រលពញលលញ

្រោឺ្រុខងារថ្មីរប្តម់បព័ៃ្ធ FMIS ផដលរោៃ

្ត្រតភ្ាពអាចម្រប់ម្រងរាល់ដំមណើរការ

អៃុវត្តកិច្ចលទ្ធក្រ្មសាធ្រណៈរប្ត់មក្តងួ-

ស្ាប័ៃទាងំអ្ត់ ។ ្រុខងារមៃុះ មតរូវរាៃផបងផចកោអៃុ

្រុខងារចំៃួៃ ៤ រ្ួររោៃ៖ 
ការម្រប់ម្រងបញរា ីម ្្ម ុះអ្កមដញនថលៃ (ការម្រប់ម្រង

បញរា ីម ្្ម ុះមករុ្រ�៊ុៃមដញនថលៃផផ្ក្តំណង់្តុីវិល 

ៃងិ  ម្រប់ម្រងការមធវើបច្ចរុប្បៃ្ភាពរប្ត់មករុ្រ�៊ុៃ)

ផផៃការលទ្ធក្រ្ម (ការម្រប់ម្រងរាល់ផផៃការលទ្ធក្រ្ម 

ទាងំអ្ត់រប្ត់មក្តួង-ស្ាប័ៃ)

ការម្រប់ម្រងដំមណើរការមដញនថលៃ (ការម្រប់ម្រងឯក-

សារមដញនថលៃ ម្រប់ម្រងដំមណើរការអៃុវត្តការមដញនថលៃ   

ៃិង កំណត់មករុ្រ�៊ុៃឈ្ុះការមដញនថលៃ)

ការម្រប់ម្រងកិច្ច្តៃយា (ការបមងកើតកិច្ច្តៃយាោ្រយួ

មករុ្រ�៊ុៃឈ្ុះការមដញនថលៃ ៃិង ម្រប់ម្រងការមប្រល់

ទទួល) ។

លំហរូការងារកនាទុងម្រព័ៃ្ធ

អ្កបញ្ចរូលមបតិបត្តិការ អ្កអៃុ្រ័តមបតិបត្តិការ អ្កមតរួតពិៃិត្យ

មបតិបត្តិការតា្រវិ្ត័យ

មក្តួង-សាថា ្រ័ៃ BFDមក្តួង-សាថា ្រ័ៃ

២. ការកំណត់អត្ត្តជ្្ញ ណអនាកលម្រើមបា្ត់
្រសៃ្តីផដលៃឹងកាលៃ យមៅោអ្កមមបើមរា្ត់្រុខងារមរៀបចំផផៃការថវិកា មតរូវផតោ្រសៃ្តីអៃុវត្តការងារថវិកា ឬ មរៀបចំ

ផផៃការថវិកាផ្្ល់មព្រទាងំរោៃចំមណុះដឹងោ្រលូដាឋា ៃមលើការមមបើមរា្ត់កុំព្យរូទ័រ

្រសៃ្តីផដលៃឹងកាលៃ យមៅោអ្កមមបើមរា្ត់្រុខងារផផៃការលទ្ធក្រ្មមពញមលញ មតរូវផតោ្រសៃ្តី មករុ្រការងារលទ្ធក្រ្ម 

មព្រទាងំរោៃចំមណុះដឹងោ្រលូដាឋា ៃមលើការមមបើមរា្ត់កុំព្យរូទ័រ ។

១.

២.

៣.

៤.

BFD: នាយកោ្ឋ ៃ្វិកាៃីយក្្រនៃអគ្គនាយកោ្ឋ ៃ្វិកា

ថវិកាបីឆំ្្រកំិល  ការមរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា ៃិង ការអៃុ្រ័ត

ថវិកា ករ្ុងមកបខ័ណ្ឌ ថ្្ក់ោតិ ៃិង ថ្្ក់មមកា្រោតិ ។ ្រសៃ្តី

អៃុវត្តការងារថវិកា ឬ មរៀបចំផផៃការថវិកា នៃមក្តួង-

ស្ាប័ៃអាចការកត់មតា្រមមរោងចំណូលចំណ្យថវិកាមបចំា

ឆំ្្ល្រ្អិតមៅតា្រចំណ្ត់ថ្្ក់ក្រ្មវិធី  ៃិង  ចំណ្ត់ថ្្ក់

ម្តដឋាកិច្ចនៃរោតិកាថវិកា ៃិង ដាក់ជៃូន្យកដាឋា ៃថវិកាៃីយ-

ក្រ្មនៃអ្រ្គន្យកដាឋា ៃថវិកា មដើ្រ្បីពិៃិត្យ ៃិង មរៀបចំកិច្ចមបជុំ

ចរចាថវិកាកម្រិតបមច្ចកមទ្ត ៃិង កម្រិតថ្្ក់ដឹកនំ្ ។ 



៥

៣. ការផ្តវែងយល់អំពីការលមតៀ្រែ្លួៃរ្រ្ត់អនាកលម្រើមបា្ត់

មករុ្រការងាររាៃមធវើការ្្តង់្រតិមដើ្រ្បីមប្រលូព័ត៌រោៃពិតមរាកដ អំពីស្ាៃភាពោក់ផ្ត្តងមលើការមមតៀ្រខលៃរួៃ្តមរោប់

ការមមបើមរា្ត់្រុខងារថ្មីរ្ួររោៃ៖ ការយល់ដឹងរប្ត់អ្កមមបើមរា្ត់មលើ្រុខងារថ្មី, ភាពោអ្កដឹកនំ្ ៃិង ម្រប់ម្រង

មៅក្រុងស្ាប័ៃ, ឆៃ្ៈរប្ត់្រសៃ្តីក្រុងស្ាប័ៃមលើការផ្លៃ ្ត់ប្តរូរ, ការមមតៀ្រខលៃរួៃ្តមរោប់ការផ្លៃ ្ត់ប្តរូរ, ការរពំឹងទុករប្ត់

អ្កមមបើមរា្ត់ មព្រទាងំការមប្រូល្រតិមោបល់ ឬ ្តំណូ្រពររប្ត់អ្កមមបើមរា្ត់ ។

BFD: នាយកោ្ឋ ៃ្វិកាៃីយក្្រនៃអគ្គនាយកោ្ឋ ៃ្វិកា

លទ្ធផលនៃការវាយតន្្រការលម្រើមបា្ត់ម្រព័ៃ្ធ FMIS លៅមក្តួង-សាថា ្រ័ៃ
ចំៃួៃ ១៧្្ី ្តមមា្រ់ឆ្នា  ំ២០២០

     ក្រុងឆំ្្ ២០១៩ មលខាធិការដាឋា ៃមករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង FMIS រាៃដាក់ឱ្យអៃុវត្ត្រមមរោង FMIS ោផលៃរូវការដល់មក្តងួ-ស្ាប័ៃចំៃៃួ
 ១៧ ៃិង អង្គភាពថវិកាអាណ្ប័កមផ្រ្តិទ្ធិមពញមលញចំៃៃួ ១៣ ផដលោការដាឋា ៃចុងមមកាយ្តមរោប់ការអៃុវត្ត្រមមរោង FMIS ជំហាៃទី ២ 
ៃិង រាៃមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធ FMIS កាលពីមដើ្រឆំ្្ ២០២០ ។ មមកាយការដាក់ឱ្យអៃុវត្តមបព័ៃ្ធ FMIS មករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រុណភាព នៃន្យកដាឋា ៃ
បមច្ចកវិទយាព័ត៌រោៃ រាៃមធវើការ្តិកសា, ពិៃិត្យ ៃិង វិភា្រទិៃ្ៃ័យមលើការមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធ FMIS រប្ត់អ្កមមបើមរា្ត់មៅតា្រមក្តួង-ស្ាប័ៃទាងំ 
១៧ រយៈមពល ៩ ផខ ចាប់ពីផខ ្រករា ដល់ផខ កជ្្ញ  ឆំ្្ ២០២០ ក្រុងមន្ុះផដរ មករុ្រការងាររាៃវិភា្រ ៃិង កំណត់មៅមលើ ៣ ចំណចុ មដើ្រ្បីវាយ-
តន្រលៃការមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធ FMIS មៅតា្រមក្តងួ-ស្ាប័ៃរ្ួររោៃ ស្ាៃភាពអ្កមមបើមរា្ត់មធៀបៃឹងចំៃួៃ្តរុបអ្កមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធ FMIS, ភាពញឹក-
ញាបន់ៃការមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធ FMIS ៃិង ្្តិតិនៃការមមបើមរា្ត់ររាយការណ៍ពីមបព័ៃ្ធ FMIS តា្រមក្តួង-ស្ាប័ៃ ។ 

១. សាថា ៃភាពអនាកលម្រើមបា្ត់លធៀ្រៃរឹងចំៃួៃ្តរុ្រអនាកលម្រើមបា្ត់ម្រព័ៃ្ធ FMIS តា្រមក្តួង-សាថា ្រ័ៃ

     ករ្ុងចំណ្្រមក្តងួ-ស្ាប័ៃទាងំ ១៧ថ្មី ផដលរាៃៃិងកំពុងអៃុវត្តមបព័ៃ្ធ FMIS ចាប់ពីមដើ្រឆំ្្ ២០២០ រោៃមក្តងួចំៃួៃ ១០ ផដលរោៃអ្ក-
មមបើមរា្ត់្តក្រ្មកម្រិតខ្្ត់ មដាយចលូមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធមលើ្តពី ៨០% មមបៀបមធៀបៃឹងចំៃួៃ្តរុបអ្កមមបើមរា្ត់មៅតា្រមក្តងួ-ស្ាប័ៃៃី្រយួៗ 
ក្រុងរយៈមពល  ៩ ផខ កៃលៃង្រករ្ួររោៃ  ១.អគ្គលលខាធិការោ្ឋ ៃរែ្ឋ្តភា, ២.អគ្គលលខាធិការោ្ឋ ៃមពរឹទ្ធ្តភា ៣.មកទុ្រម្ររឹកសាធ្្រៃុញ្ញ,  
៤.មក្តួងការពារជាតិ,  ៥.មក្តួងផរ៉ាៃិងថា្រពល, ៦.មក្តួងផផៃការ, ៧.មក្តួងវ្រ្បធ្រ៌ ៃិងវិចិមត្តិល្បៈ,  ៨.មក្តួងយុត្តិធ្រ៌, 
៩.ទី្ត្តីការគណៈរែ្ឋ្រសៃ្តី ៃិង ១០.មកទុ្រម្ររឹកសាអភិវឌ្ឍៃ៍ក្្រទុជា ។ 

50%
69% 70% 78% 67%

50%
66% 74%

     មដាយផែកមក្តងួ-ស្ាប័ៃចំៃៃួ ៣ មផ្សងមទៀត រោៃអ្កមមបើមរា្ត់
្តក្រ្មកម្រិត្រធ្យ្រ ផដលរាៃចលូមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធចាប់ពី ៧០% មៅ 

៨០% មធៀបៃឹងចំៃៃួ្តរុបអ្កមមបើមរា្ត់រប្ត់ខលៃរួៃរោៃដចូោ ៖

មក្តួងធ្្រការ ៃិងសា្តនា (៧០%)
គណៈកម្ាធិការជាតិលរៀ្រចំការលបាុះលឆ្នា ត (៧៨%) 
មក្តួង្រហានផ្ អគ្គនាយកោ្ឋ ៃភ្ត្តទុភារ 
ៃិងហិរញ្ញវតថាទុ (៧៤%) ។

     មមរៅពីមៃុះ  ្រោឺមក្តងួ-ស្ាប័ៃផដលរោៃអ្កមមបើមរា្ត់្តក្រ្ម
កម្រិតទាប  មដាយរាៃចលូមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធ   FMIS ចមន្លៃ ុះពី

៥០% មៅ ៦៩% រ្ួររោៃ ៖
មក្តួងមពុះ្ររ្ររជវាងំ (៥០%)
មក្តួងទំនាក់ទំៃងជា្រួយរែ្ឋ្តភា-មពរឹទ្ធ្តភា   
ៃិងអធិការកិច្ (៦៩%)
អាជាញា ធរ្តវៃក្្រជាតិ (៦៧%), 
អង្គភាពម្រឆ្ងំអំលពើពុករលួយ (៥០%)
មក្តួង្រហានផ្ អគ្គនាយកោ្ឋ ៃ្តៃ្តិ្តុែសាធារណៈ 
(៦៦%) ។



     មមរៅពីស្ាៃភាពរប្ត់អ្កមមបើមរា្ត់់មបព័ៃ្ធ FMIS ខាងមលើ ទិៃ្ៃ័យ្្តិតិក្រុងមបព័ៃ្ធក៏រាៃបងាហា ញផងផដរថ្ អ្កមមបើមរា្ត់តា្រមក្តងួ-
ស្ាប័ៃចំៃៃួ ៧ រោៃ្តក្រ្មភាពចូលមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធ (User Log Activity)ោញឹកញាប់ោងម្រ ក្រុងរយៈមពល ៩ ផខ ករ្ុងឆំ្្ ២០២០ 
មៃុះរោៃដូចោ មក្តងួការោរោតិ (១,៣៤៣ ្តក្រ្មភាព), មក្តងួវប្បធ្រ៌ ៃិងវិចិមត្តិល្បៈ (១,៩៣៦ ្តក្រ្មភាព),មក្តងួធ្រ្មការ ៃិងសា្តន្ 
(១,១៥២ ្តក្រ្មភាព), មក្តួងយុត្តិធ្រ៌ (២,៤០៨ ្តក្រ្មភាព), ទី្ត្ត ីការ្រណៈរដឋា្រសៃ្តី (១,៥៥៣ ្តក្រ្មភាព), មក្តួង្រហានផ្  អ្រ្គន្យកដាឋា ៃ
្តៃ្តិ្តុខសាធ្រណៈ (២,៩៩៥ ្តក្រ្មភាព) ៃិង មក្តងួ្រហានផ្  អ្រ្គន្យកដាឋា ៃភ្ត្តរុភារ ៃិង�ិរញ្ញវត្រុ (១,០១៥ ្តក្រ្មភាព) ។ មដាយផែក 
មក្តួង-ស្ាប័ៃចំៃៃួ ១០ មផ្សងមទៀត រោៃ្តក្រ្មភាពតិចតចួ (ទាបោង ១,០០០ ្តក្រ្មភាព) ករ្ុងការចលូមមបើមរា្ត់មបព័ៃ្ធ FMIS ករ្ុងរយៈមពល 
៩ ផខមៃុះ ។
៣. ្តថាិតិនៃការលម្រើមបា្ត់របាយការណ៍ពីម្រព័ៃ្ធ FMIS តា្រមក្តួង-សាថា ្រ័ៃ

     ោរ្ួរ ការអៃុវត្តមបព័ៃ្ធ FMIS មៅមក្តងួ-ស្ាប័ៃទាងំ ១៧ថ្មី រោៃលកខាណៈល្អមបម្តើរមបើមទាុះោរោៃបជ្ហា មបឈ្រកូវដី-១៩ ផដលមធវើឱ្យរោៃ
ផលលំរាកក្រុងមបតិបត្តិការការងារមបចំានថងៃរប្ត់ខលៃរួៃ មមោុះរោៃការជយួោំមទតា្រ Online បផៃ្្រពីមករុ្រការងារមបព័ៃ្ធ FMIS ោមបចំា ។ ោ៉ងណ្-
្រិញការទាញយកររាយការណ៍ពីមបព័ៃ្ធ  FMIS ្រកមមបើមរា្ត់មៅ្រិៃទាៃ់រាៃអៃុវត្តមពញមលញមៅមែើយមៅតា្រមក្តងួ-ស្ាប័ៃទាងំអ្ត់ ។ 

២. ភាពញរឹកញា្រ់នៃការលម្រើមបា្ត់ម្រព័ៃ្ធ FMIS តា្រមក្តួង-សាថា ្រ័ៃ

៦



្តមរោប់ព័ត៌រោៃបផៃ្្រ ៃិង ្តំណូ្រពរមផ្សងៗ
្ត្ូរចលូមៅកាៃ់ម្រ�ទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញ្តង្គ្រ 

រប្ត់្រមមរោង FMIS៖

៧

្តំណួរ ៃិង ចល្្រើយ

    ្ត្ូរអបអរសាទរចំមោុះអ្កផដលរាៃមឆលៃើយ្តំណួរមតឹ្រមតរូវ
មៅក្រុងមពឹត្តិបមតព័ត៌រោៃមលខ០២៤

បមងកើៃថ្្រពលផផ្កចំមណុះដឹងអំពី
មបព័ៃ្ធ FMIS ៃិង រោៃឱកា្តទទួលរាៃ

 ធន្ោរថ្្រពល (PowerBank)
ពីមករុ្រការងារម្រប់ម្រង្រមមរោង FMIS

មដាយមោៃ់ផតចូលរ្ួរមឆលៃើយ្តំណួរ
ងាយៗឱ្យរាៃមតឹ  ្រមតរូវ

មករុ្រការងារមលើកទឹកចិត្ត្រសៃ្តី្រកពីម្រប់មក្តងួ-ស្ាប័ៃ ៃិង ្រៃី្រម្តដឋាកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្រុ

រាជធ្ៃី-មខត្ត ឱ្យចូលរ្ួរក្រុងការមឆលៃើយ្តំណួរមៃុះម្រប់ៗោ្ ។

 ម ្្ម ុះអ្កផដលឈ្ុះរងាវ ៃ់ៃឹងមតរូវមបកា្តមៅមលើ មពឹត្តិបមតព័ត៌រោៃមលខមមកាយ ។

្ត្ូរមផញើ ចល្្រើយមតរឹ្រមតចូវ នៃ្តំណួរទាងំពីរមៅខាងមឆវងមដាយភារា ប់ោ្រយួ

ល្្ុះ តួនាទី សាថា ្រ័ៃ ៃិង លលែទរូ្ត័ពទ្ំនាក់ទំៃង

 រប្ត់មលាកអ្ក្រកអុីផ្រល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យរាៃ

្រុៃន ង្ៃទី ២៦ ផែ កុ្រ្ភ: ឆ្នា  ំ២០២១ ។

ឬទំនាក់ទំៃងលោយផ្្ល់លៅកាៃ់

ម្រ�ទំព័រ្រមមរោង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

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

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កជ្្ញ  ល�ឿៃ ្តុមា៉ា ល័យ

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

១.មតើអវីោអត្មបមោជៃ៍ផដលទទួលរាៃពី
ការមធវើ្តន្្ធ ៃក្រ្មរវាងមបព័ៃ្ធ  FMIS ៃិង
មបព័ៃ្ធធន្ោរស្ាបន្មលើ្រុខងារម្រប់ម្រង

សាច់មរាក់ ?

្តមមា្រ់ព័ត៌មាៃលផ្សងៗ

 ល្្ុះ  ម្តទុៃ រោ្ឋ        ជា្រសៃ្តី នៃអគ្គលលខាធិការោ្ឋ ៃែរឹកនាកំារងារផកទម្រង់  
                               ការមគ្រ់មគងហិរញ្ញវតថាទុសាធារណៈ ។

    មបព័ៃ្ធ FMIS ៃិង មបព័ៃ្ធម្រប់ម្រងទិៃ្ៃ័យពៃ្ធដារ រាៃមធវើ្តន្្ធ ៃក្រ្មមៅមលើ្រុខងារចំៃៃួ ២ ្រ៖ឺ

២.មតើ្រុខងារលទ្ធក្រ្មមពញមលញមតរូវ
រាៃផបងផចកោអៃុ្រុខងារអវីខលៃុះ ?

ចូរមរៀបរាប់ ?

លតើម្រព័ៃ្ឋ្រលច្កវិទយាព័ត៌មាៃ្តមមា្រ់ការមគ្រ់មគងហិរញ្ញវតថាទុសាធារណៈ 

ៃិង ម្រព័ៃ្ឋមគ្រ់មគងទិៃនាៃ័យពៃ្ឋោរ លធវែ ើ្តនា្ឋ ៃក្្រលលើ្រុែងារអវែីែុ្ះ ?១

 ល្្ុះ  ៃ ូវណាណា          ជា្រសៃ្តី នៃអគ្គនាយកោ្ឋ ៃរតនាោរជាតិ

    ការមបើកផ្តល់មបៀវត្ស ៃិង ចំណ្យមលើបៃ្រុកបុ្រ្គលិកមផ្សងៗ ផដលរោៃមោលរបបកំណត់ចបា្ត់លា្ត់ 
មតរូវរាៃកំណត់ោមបមភទចំណ្យផដលរោៃហាៃិភ័យទាប ឬ មវទយិតភាព កម្រិតទី១ ។

លតើម្រលភទចំណាយណាែុ្ះផែលមតចូវចាត់ទុកថាជាចំណាយផែល
មាៃហាៃិភ័យ កម្រិតទី១ ?២

បញរារូៃទិៃ្ៃ័យចំណូលថវិកាមចញពីមបព័ៃ្ធម្រប់ម្រងទិៃ្ៃ័យពៃ្ធដារមៅមបព័ៃ្ធ  FMISជំៃ្ួតឱ្យ
ការមចញមកដា្ត្តលាកបមតបង់មរាក់ចូលថវិកាោតិ ៃិង ថ្្ក់មមកា្រោត ិ
បញរារូៃទិៃ្ៃ័យចំណូលពៃ្ធដារ ផដលរាៃកាត់ទុកមដាយអ្រ្គន្យកដាឋា ៃ រតន្ោរោតិ ៃិង  
រតន្ោររាជធ្ៃី-មខត្តមចញពីមបព័ៃ្ធ FMISមៅមបព័ៃ្ធម្រប់ម្រងទិៃ្ៃ័យពៃ្ធដារមដាយផបងផចក
ោ៉ងល្រ្អិតចបា្ត់លា្ត់មៅតា្រមបមភទពៃ្ធ ៃិង អាករន្ន្ ។

ទី១៖

ទី២៖ 

្ត្ូរអ្រ អរសាទរ
ចំលពាុះអនាក�នា ុះរងាវែ ៃ់អៃុ្តសាវរីយ៍


