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សមិទ្ធផលនៃការអៃុវត្តគម្មាង FMIS ជំហាៃទី ២ ៃិង 
ទិសមៅម ព្ ោះមៅកាៃ់ជំហាៃទី៣

     ក្តងមបសកកម្មចូលរមួចំផណកកត្ងការបមងកើៃ្បសិទ្ធភាពនៃការ្គប់្គងចំណ្យជាតិឱ្យកាៃ់ផត

រោៃ្បសិទ្ធភាព តរោលា ភាព ៃិង គណមៃយ្យភាព ៃិង ការ្បមលូចំណូលឱ្យកាៃ់ផត្បមសើរម�ើង ផែល

ជាមគាលមៅរមួរបស់កម្មវិធីផកទ្មង់ការ្គប់្គងហិរញ្ញវត្តសាធារណៈ្កសងួមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត

រាៃដាក់មចញផផៃការព្ងីក្បព័ៃ្ធ  FMIS មដាយផផអែកមលើអភិ្កមជាជំហាៃៗ ។ ជាក់ផស្តងស្រោប់

ជំហាៃទី១ (២០១៣-២០១៦) ្បព័ៃ្ធ FMIS ្តរូវរាៃដាក់អៃុវត្តមៅអគ្គនាយកដា្ឋ ៃគៃលាលុះនៃ្កសងួ

មសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត ៃិង រតនាគាររាជធាៃី-មខត្តទាងំ ២៥ ។ ស្រោប់ជំហាៃទី២ (២០១៧-២០២០)

ផែលមទើបផតបិទបញចេប់ថ្មីៗមៃុះ ្បព័ៃ្ធ FMIS ្តរូវរាៃដាក់អៃុវត្តជាផលារូវការបផៃ្មរចួរាល់មៅ្គប់

្កសួង-ស្ាប័ៃទាងំ ៣៧, អង្គភាពថវិកាអាណ្ប័កមផទេរសិទ្ធិមពញមលញមៅថ្្ក់កណ្្ត លចំៃៃួ ២៥,

មៃទេីរមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្តរាជធាៃី-មខត្តទាងំ ២៥ ផែលរោៃការដា្ឋ ៃម្បើ្រាស់សរុប ៨៦ ការដា្ឋ ៃ 

ៃិង អ្កម្បើ្រាស់សរុបរាៃមកើៃែល់ចំៃួៃ ១៦៦២ នាក់ ។ 

   ្បព័ៃ្ធ FMIS ក៏រាៃបៃ្តព្ងីកការមធ្ើសនា្ធ ៃកម្មទិៃ្ៃ័យជាមយួ្បព័ៃ្ធ្គប់្គងចំណូលមិៃ

ផមៃសារមពើពៃ្ធ (NRMIS) របស់អគ្គនាយកដា្ឋ ៃ្ទព្យសម្បត្តិរែ្ឋៃិងចំណូលមិៃផមៃសារមពើពៃ្ធ, 

្បព័ៃ្ធ្គប់្គងៃិង្បមលូចំណូល (Tax System) របស់អគ្គនាយកដា្ឋ ៃពៃ្ធដារ, ៃិង ្បព័ៃ្ធ

ធនាគាររបស់ធនាគារពាណិជ្ជផែលរោៃែូចជា ៖

ធនាគារកមពពុជាសាធារណៈ
 (CAMPU Bank)

ធនាគារវឌ្ឍៃៈ
 (VATTANAC Bank)

ធនាគារ មជ្រាស់ រ៉ូយាល់ 
(J TRUST Royal Bank)

ធនាគារសាថា បនា 
(SATHAPANA Bank)

រឯីការទទូាត់មចញពី្បព័ៃ្ធ FMIS តាម្បព័ៃ្ធមអ�ិច្តរូៃិក (Electronic Fund Transfer) មៅកាៃ់្បព័ៃ្ធធនាគាររបស់ធនាគារជាតិ

នៃកម្តជា (NBC) ក៏្តរូវរាៃដាក់ឱ្យអៃុវត្តចាប់តំាងពីឆំ្្ ២០១៨ កៃលាងមៅ មៅរតនាគារថ្្ក់កណ្្ត ល ។ 

     សមិទ្ធផលធំមយួមទៀតផែល្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង FMIS សម្មចរាៃកត្ងជំហាៃទី ២ គ ឺការដាក់ឱ្យអៃុវត្តៃីតិវិធីថ្មី តាម្បព័ៃ្ធ  

FMIS ទាងំ្សតង ។ ស្រោប់ជំហាៃែំបងូ ្កតមការងារសម្មចរាៃមលើការផកស្មរួលៃីតិវិធីស្រោប់ការមបើកផ្ដល់មបៀវត្ស ៃិង ចំណ្យបៃទេតកបុគ្គលិក

មផ្សងៗផែលរោៃមគាលរបបកំណត់ចបាស់លាស់ ៃិង ៃីតិវិធីចំណ្យទទូាត់្តង់ផែលរោៃហាៃិភ័យទាប កត្ង្កបខណ្ឌ ្កសងួមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត 

ៃិង ្កសងួចំៃួៃ ០៧ (រមួទាងំ អង្គភាពថវិកាអាណ្ប័កមផទេរសិទ្ធិមពញមលញមៅថ្្ក់កណ្្ដ ល) រមួរោៃ ៖



២

     សមិទ្ធផលសម្មចរាៃទាងំមៃុះ អាចមកើតរោៃម�ើង មដាយសារផតការមរៀបចំផផៃការយុទ្ធសាសស្តរាៃចបាស់លាស់ ៃិង ការចងអែតលបងាហា ញពីថ្្ក់ែលកនំា

កំពលូនៃ្កសងួមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត ។ ការសម្មចរាៃៃវូសមិទ្ធផលមៃុះៃលងជំរុញឱ្យ្បព័ៃ្ធ  FMIS កាលា យជាកតាលីករែ៏សំខាៃ់ ស្រោប់ជួយជំរុញ

មល្បឿៃនៃការអៃុវត្តកម្មវិធីផកទ្មង់ការ្គប់្គងហិរញ្ញវត្តសាធារណៈ ឱ្យឈាៃមៅសម្មចរាៃតាមចក្តវិស័យែ៏ពិត្រាកែ  ផែលជាកម្មវិធីមយួក្តង

ចំមណ្មកម្មវិធីផកទ្មង់ទាងំ៣ របស់រាជរដា្ឋ ភិរាលកម្តជា ម្កាមការែលកនំា្បកបមដាយទស្សៃវិស័យ្តលម្តរូវ ៃិង ចក្តវិស័យផវងឆ្ងា យរបស់ 

សមម្តចអគ្គមហាមសនាបតីមតមជា ហ៊ុៃ សសៃ នាយករែ្ឋមសៃ្តី នៃ្ពុះរាជាណ្ច្កកម្តជា ។

     បនាទេ ប់ពីគម្រោង FMIS ជំហាៃទី២្តរូវរាៃបិទបញចេប់មៅក្តងឆំ្្ ២០២០ បចចេតប្បៃ្្កសងួមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្តរាៃបញចេប់មសចក្តី្ពាងផផៃការ

សកម្មភាពស្រោប់ជំហាៃទី៣ មដាយម្គាង្បកាសដាក់ឱ្យអៃុវត្តជាផលារូវការនាមពលែ៏ខលាីខាងមុខមៃុះ ផែលរោៃែចូតមៅ ៖

ដាក់មុខងារ  BP, PR មៅ្គប់្កសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិង ABEs

ដាក់គម្រោង FMIS  មៅរែ្ឋរាលរាជធាៃី-មខត្ត ២៥ ៃិង ABEs

អភិវឌ្ឍ FMIS ស្រោប់រែ្ឋរាល្កតង/្សតក/ខណ្ឌ

ែំម�ើង្បព័ៃ្ធ FMIS  មៅ្គលុះស្ាៃសាធាណៈចំៃួៃ ១៥ ៃិង ABEs

ព្ងីកៃីតិវិធីត្មង់ទិសថ្មីតាមផផៃការ

ដាក់មុខងារ BP, PR ែំមណើរការ

មៅ្កសងួចំៃួៃ ២

ដាក់គម្រោង FMIS  មៅ ABEs ចំៃៃួ ២

ែំម�ើង្បព័ៃ្ធ FMIS មៅ ២៥ រែ្ឋរាល

រាជធាៃី-មខត្ត ៃិង  ABEs

អភិវឌ្ឍ FMIS  ស្រោប់្គលុះស្ាៃសាធារណៈ

ព្ងីកៃីតិវិធីត្មង់ទិសថ្មីតាមផផៃការ

ដាក់មុខងារ BP,PR ែំមណើរការមៅមៃទេីរ សហវទាងំ ២៥ 

ដាក់គម្រោង FMIS  មៅ្គលុះស្ាៃសាធារណៈ 

ចំៃៃួ ១៥ ៃិង ABEs

ែំម�ើង្បព័ៃ្ធ  FMIS មៅ្គលុះស្ាៃសាធារណៈ

ផែលមៅមសសសល់

ែំម�ើង្បព័ៃ្ធ  FMIS  មៅ ៤៣ រែ្ឋរាល្កតង/

្សតក/ខណ្ឌ  ៃិង ABEs

ព្ងីកៃីតិវិធីត្មង់ទិសថ្មីតាមផផៃការ

ដាក់គម្រោង  FMISមៅមៃទេីរជំនាញ ២ ទាងំ ២៥ រាជធាៃី-មខត្ត ៃិង ABEs

ដាក់មុខងារ BP, PR មៅមៃទេីរជំនាញ

ែំម�ើង្បព័ៃ្ធ FMIS  មៅ ABEs

ដាក់ឱ្យែំមណើរការសាកល្បងមុខងារ ២ ថ្មីមៅ កសហវ ៃិង ABEs

ព្ងីកៃីតិវិធីត្មង់ទិសថ្មីតាមផផៃការ

ដាក់មុខងារ BP,PRមៅរែ្ឋរាលរាជធាៃី-មខត្ត

ដាក់គម្រោង FMIS  មៅ ៤៣ រែ្ឋរាល្កតង/

្សតក/ខណ្ឌ  ៃិង ABEs

ដាក់គម្រោង  FMIS មៅ្គលុះស្ាៃសាធារណៈ

មៅមសសសល់

ែំម�ើង្បព័ៃ្ធ FMIS  មៅមៃទេីរជំនាញ ២ 

ទាងំ ២៥ រាជធាៃី-មខត្ត ៃិង ABEs

ចាប់មផ្តើមអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មី ២ (AM& IM)

ព្ងីកៃីតិវិធីត្មង់ទិសថ្មីតាមផផៃការ

ព្ងរឹង
ស្័យ្បវត្តិកម្ម្បតិបត្តិការហិរញ្ញវត្តតាម្បព័ៃ្ធ FMIS
ព្ងលងគុណភាពររាយការណ៍ ៃិង សនា្ធ ៃកម្ម
ព្ងលងសុវត្ិភាព ៃិង សមត្ភាពមជ្ឈមណ្ឌ លទិៃ្ៃ័យ

ព្ងីក
១៤៨ ការដា្ឋ ៃបផៃ្មថ្មី ៃិង  ABEs  ថ្មី (១៩០០ នាក់)
២ មុខងារអភិវឌ្ឍបផៃ្មថ្មី (AM & IM)
២ មុខងារថ្មីដាក់ឱ្យអៃុវត្ត (BP & PR)

- BP(Budget preparation):មុខងារមរៀបចំផផៃការថវិកា                -  PR(Procurement):មុខងារលទ្ធកម្មមពញមលញ  
- AM(Asset Management):មុខងារ្គប់្គង្ទព្យសម្បត្តិ               - IM(Inventory Management): មុខងារ្គប់្គងសៃ្ិធិ



៣

     មៅ្តីរោសទី១ ឆំ្្ ២០២១ មៃុះ មលខាធិការដា្ឋ ៃ្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង FMIS 

រាៃសហការជាមយួ សាកលវិទយាល័យមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត មរៀបចំវគ្គបណ្តត ុះបណ្្ត ល មលើការ-

ម្បើ្រាស់ មុខងារមរៀបចំសផៃការថវិកា ៃិង  មុខងារលទ្ធកម្មមពញមលញ ផែលរោៃការចូលរមួ

ពីសិក្ាកាមសរុបចំៃៃួ ១០០ នាក់ ។ សិក្ាកាមទាងំអស់្តរូវរាៃត្មរូវឱ្យឆលាងកាត់ការ្បលង បនាទេ ប់

ពីបញចេប់វគ្គបណ្តត ុះបណ្្ត លៃីមយួៗមែើម្បីវាស់សទេង់ៃវូក្មិតចំមណុះែលងបនាទេ ប់ពីរាៃសិកសារចួ ៃិង 

មែើម្បីបំមពញ្គប់លក្ណកាលា យជាអ្កម្បើ្រាស់្បព័ៃ្ធ FMIS។ ជាមយួគ្ាមៃុះផែរ សិក្ាកាមក៏

រាៃវាយតនមលាទមូៅមលើវគ្គបណ្តត ុះបណ្្ត ល ៃិង មលើ្គរូបមងា្គ លផ្ទេ ល់ មែើម្បី្កតមការងារមរៀបចំវគ្គ-

បណ្តត ុះបណ្្ត លទទួលរាៃៃវូធាតុចលូបផៃ្មក្តងការផកលមអែវគ្គបណ្តត ុះបណ្្ត លនានថងាអនាគត ។

     បនាទេ ប់ពីបញចេប់វគ្គបណ្តត ុះបណ្្ត លមៃុះ សិក្ាកាមផែលជាមសៃ្តីផែលទទួលបៃទេតកមុខងារមរៀបចំ

ផផៃការថវិការោៃចំមណុះែលង ៃិង សមត្ភាព្គប់្គាៃ់អាចម្បើ្រាស់្បព័ៃ្ធ  FMISស្រោប់

ការកត់្តាគម្រោងចំណូលចំណ្យថវិកា្បចំាឆំ្្លមអែិតមៅតាមចំណ្ត់ថ្្ក់កម្មវិធី ៃិង ចំណ្ត់ថ្្ក់

មសែ្ឋកិចចេនៃរោតិកាថវិកា ្ ពមទាងំអាចបៃ្តៃីតិវិធីក្តង្បព័ៃ្ធ  FMIS មដាយដាក់ជៃូ នាយកដា្ឋ ៃថវិកា

ៃីយកម្មនៃអគ្គនាយកដា្ឋ ៃថវិកាមែើម្បីពិៃិត្យ ៃិង មរៀបចំកិចចេ្បជុំចរចាថវិកាក្មិតបមចចេកមទស ៃិង 

ក្មិតថ្្ក់ែលកនំា ។ មដាយផ�ក សិក្ាកាមផែលជាមសៃ្តីទទលួបៃទេតកមុខងារលទ្ធកម្មមពញមលញរោៃ

ចំមណុះែលង ៃិង សមតភ្ាព្គប់្គាៃ់អាចម្បើ្រាស់្បព័ៃ្ធ FMIS ស្រោប់ការ្គប់្គង ៃិង ការមធ្ើ-

បចចេតប្បៃ្ភាពទិៃ្ៃ័យ្កតមហ៊ុៃ, ការ្គប់្គងឯកសារមែញនថលា ៃិង ែំមណើរការមែញនថលា ៃិង ការកំណត់

្កតមហ៊ុៃឈ្ុះការមែញនថលា, ការបមងកើតកិចចេសៃយា ្ពមទាងំការ្គប់្គងការ្បគល់ទទលួផងផែរ ។ 

     មលខាធិការដា្ឋ ៃ្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង FMIS ក៍រាៃគិតគរូរចួជាម្សច មលើការម្តៀម

ចុុះមៅគំា្ទមដាយផ្ទេ ល់ែល់ការដា្ឋ ៃជៃូថ្្ក់ែលកនំា ៃិង មសៃ្តីផែល្តរូវអៃុវត្តៃវូមុខងារថ្មីទាងំ 

២ ខាងមលើ ។

វគ្គបណ្តពុ ោះបណ្្ត លស្តីពីការម្បើ្រាស់មុខងារមរៀបចំសផៃការថវិកា ៃិង 
មុខងារលទ្ធកម្មមពញមលញ

     មលខាធិការដា្ឋ ៃ្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង FMIS នៃនាយកដា្ឋ ៃបមចចេកវិទយាព័ត៌រោៃ រាៃសិកសាមរៀបចំ ៃិង អភិវឌ្ឍ

កម្មវិធីកញចេក់ថវិកា ផែលជាកម្មវិធីររាយកាណ៍ឌីជីថលឆ្លា តនវ (Digital Business Intelligence) ក្តងមគាលបំណង

បំផលងទិៃ្ៃ័យ (Transform Data) មៅជាព័ត៌រោៃផែលអាចម្បើ្រាស់ស្រោប់ការសម្មចចិត្តជាយុទ្ធសាសស្តក្តងធុរៈកិចចេ

របស់ស្ាប័ៃ ក៏ែចូជាតាមដាៃការអៃុវត្តថវិកា ៃិង ព្ងលងការ្គប់្គងហិរញ្ញវត្តសាធារណៈស្រោប់រដា្ឋ ភិរាលជា្បចំា ។

    តរោលា ភាព ៃិង គណមៃយ្យភាព គរឺាៃមកពីទិៃ្ៃ័យពិត ៃិង ព័ត៌រោៃពិត នៃការអៃុវត្ត្បតិបត្តិការ្បចំានថងារបស់

ស្ាប័ៃ ៃិង អង្គភាពរែ្ឋៃីមយួៗ ។ កត្ងយុគសម័យឌីជីថលមៃុះ ៃិង សម័យកាលរកីរាលដាលនៃជំង ឺCovid-19 ការគិតគរូ

ៃិង អភិវឌ្ឍៃ៍្បព័ៃ្ធ្គប់្គង ៃិង តាមដាៃការងារថ្មីមដាយម្បើ្រាស់បមចចេកវិទយាថ្មីៗ គជឺាអភិ្កមថ្មី ៃិង សំខាៃ់ស្រោប់

ស្ាប័ៃ ៃិង រដា្ឋ ភិរាលក្តងការ្គប់្គងទិៃ្ៃ័យ, ទទលួរាៃព័ត៌រោៃទាៃ់មពលស្រោប់ការសម្មចចិត្ត ៃិង អាចជយួព្ងលង

ែល់ការអៃុវត្តថវិកាចំណូលចំណ្យ ៃិង ការ្គប់្គងសាច់្រាក់របស់រាជរដា្ឋ ភិរាល ។ ទៃទេលមៃលងមៃុះ គំៃិតអភិវឌ្ឍៃ៍

មៃុះក៏្សបមៅៃលងមគាលមៅែំណ្ក់កាលទី ៣ ៃិង ទី ៤ នៃកម្មវិធីផកទ្មង់ការ្គប់្គងហិរញ្ញវត្តសាធារណៈរបស់រាជ-

រដា្ឋ ភិរាលកម្តជាផងផែរ ។

            កម្មវិធីកញចេក់ថវិកាជំនាៃ់ ១ មៃុះ ៃលងបងាហា ញពីផ្ទេ ងំររាយការណ៍សមង្បគៃលាលុះៗ រមួរោៃ ផផ្កចបាប់ថវិកាចំណូលចំណ្យ, 

ផផ្កថវិកាធានាចំណ្យ ៃិង ផផ្កអៃុវត្តចំណូលចំណ្យថវិកា ជាមែើម ។

- BP(Budget preparation):មុខងារមរៀបចំផផៃការថវិកា                -  PR(Procurement):មុខងារលទ្ធកម្មមពញមលញ  
- AM(Asset Management):មុខងារ្គប់្គង្ទព្យសម្បត្តិ               - IM(Inventory Management): មុខងារ្គប់្គងសៃិ្ធិ



៤

្កសួងមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត ៃិង ្កសងួមុខងារសាធារណៈ រាៃសហការអៃុវត្ត

ផផៃការសកម្មភាពកត្ងការអភិវឌ្ឍ្បព័ៃ្ធស្័យ្បវត្តិកម្មទិៃ្ៃ័យពី្បព័ៃ្ធ PRIS 

មក្បព័ៃ្ធ FMIS មដាយសម្មចរាៃមលើកិចចេការមយួចំៃៃួ រមួរោៃ៖

វឌ្ឍៃភាពការអភិវឌ្ឍ្បព័ៃ្ធស័្យ្បវត្តិកម្មទិៃ្នៃ័យពី្បព័ៃ្ធបមចចេកវិទយាព័ត៌មាៃ្គប់្គងទិៃ្នៃ័យ
មបៀវត្សមនៃ្តីរាជការសុីវិល (PRIS) មក្បព័ៃ្ធបមចចេកវិទយាព័ត៌មាៃស្មាប់

ការ្គប់្គងហិរញ្ញវតថាពុសាធារណៈ (FMIS)

១. ្បព័ៃ្ធ  PRIS នៃ្កសងួមុខងារសាធារណៈ រាៃអភិវឌ្ឍ ៃិង ផក-

ស្មរួលមុខងារមយួចំៃួៃ  មែើម្បីអាចមធ្ើស្័យ្បវត្តិកម្មមលើការបញ្ជរូៃ

ទិៃ្ៃ័យមកកាៃ់្បព័ៃ្ធ FMIS ផែលរោៃព័ត៌រោៃ្គប់្ជតងម្ជាយែូច

ជា៖ មលខកែូអង្គភាព,  ចំណ្ត់ថ្្ក់មសែ្ឋកិចចេ (អៃុគណៃីមបៀវត្ស), 

ទលក្រាក់សរុប, ទលក្រាក់ពៃ្ធកាត់ទុកមលើ្រាក់មបៀវត្សមៅតាមអង្គភាព

ថវិកាអាណ្ប័កមផទេរសិទ្ធមពញមលញ ជាមែើម ។ ទិៃ្ៃ័យផែលទទលួរាៃ

ពីការមធ្ើស្័យ្បវត្តិកម្មមៃុះ សុទ្ធសលងជាព័ត៌រោៃចំារាច់ ៃិង ្សបតាម

ព័ត៌រោៃមលើសៃលាលកអាណត្តិមបើកផ្តល់មបៀវត្ស ផែលមរាុះផសាយមដាយ្កសងួ

មុខងារសាធារណៈ ។

     ្បព័ៃ្ធស្័័យ្បវត្តិកម្មមៃុះ ្គបែណ្ត ប់មលើមុខសញ្្ញ ចំណ្យផែល

រោៃអៃុគណៃី ែចូខាងម្កាម៖

២ . សម្មចជាក្មិតបមចចេកមទសកត្ងការផ្តល់ទិៃ្ៃ័យនៃការមរៀបចំ 

Data Dictionary ផែលជាគំរទូិៃ្ៃ័យជាក់ផស្តងស្រោប់ការផ្គរូផ្គង 

(Mapping) មៅក្តងទ្មង់ជា “XML File” ផែលរាៃផកស្មរួលរួចរាល់ 

ក្តងទ្មង់នៃតារាងទទូាត់មបៀវត្ស្បចំាផខផលិតមចញពី្បព័ៃ្ធ  PRIS

ផែលរោៃទ្មង់ជា្កដាស A3 មកជាទ្មង់ A4 វិញ មែើម្បីបងកភាព

ងាយ្សរួលែល់អ្កម្បើ្រាស់កត្ងការភា្ជ ប់ “File” មៅក្តង្បព័ៃ្ធ  FMIS ។

៣. បញចេប់ការមធ្ើមតស្តសាកល្បង ក្តងការទាញយកទិៃ្ៃ័យស្័យ្ប-

វត្តិកម្ម មដាយទទលួរាៃលទ្ធផលមជាគជ័យែចូការម្គាងទុក ៃិង រាៃ

កំណត់មពលមវលាទាញទិៃ្ៃ័យមដាយស័្យ្បវត្តិពី្បព័ៃ្ធ  PRISមក

្បព័ៃ្ធ FMIS ចាប់ពីនថងាទី ១៥ កត្ងសរា្ត ហ៍ទី ០២ នៃផខៃីមួយៗ 

រហតូែល់្តលមនថងាទី ០៧ ក្តងសរា្ត ហ៍ទី ០១ នៃផខបនាទេ ប់ ៃិង មវលាមរោោ ង 

១៧:០០ រមសៀល ។

  

៤. មលខាធិការដា្ឋ ៃ្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង FMIS រាៃបញចេប់

ការមរៀបចំការបសញ្្ជ បការយល់ែលង ៃិង វគ្គបណ្តត ុះបណ្្ត លស្ត ីពី “ការ-

មធើ្សនា្ធ ៃកម្មទិៃ្ៃ័យពី ្បព័ៃ្ធ  PRIS មក្បព័ៃ្ធ  FMIS” ជៃូអ្ក-

ម្បើ្រាស់្កសួងមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត ៃិង ្ កសួងមុខងារសាធារណៈ 

រមួទាងំអង្គភាពថវិកាអាណ្ប័កមផទេរសិទ្ធិមពញមលញមៅថ្្ក់កណ្្ត ល ។ 

ការសម្មចរាៃៃវូការអភិវឌ្ឍ្បព័ៃ្ធស្័យ្បវត្តិកម្មទិៃ្ៃ័យពី្បព័ៃ្ធ 

PRISមក្បព័ៃ្ធ FMIS មៃុះ ៃលងគំា្ទែល់ការអៃុវត្តផផៃការយុទ្ធសាសស្ត

ត្មង់ទិសៃីតិវិធីអៃុវត្តការងារតាម្បព័ៃ្ធបមចចេកវិទយាព័ត៌រោៃស្រោប់

ការ្គប់្គងហិរញ្ញវត្តសាធារណៈ  ( FMIS) ២០២០-២០២៥ ក្តង

្កបខណ្ឌ កម្មវិធីផកទ្មង់ការ្គប់្គងហិរញ្ញវត្តសាធារណៈ របស់រាជ-

រដា្ឋ ភិរាលកម្តជា ។ អត្្បមោជៃ៍នៃការមធ្ើស្័យ្បវត្តិកម្មទិៃ្ៃ័យរវាង

្បព័ៃ្ធទាងំពីមៃុះរោៃជាអាទិ៍ ៖     

     ១. កាត់បៃ្យកំហុសឆ្គងែល់អ្កម្បើ្រាស់

     ២. រោៃភាពរហ័ស មដាយអ្កម្បើ្រាស់ៃលងចំណ្យមពលមវលាតិច   

         ជាងមុៃក្តងការវាយបញចេរូលទិៃ្ៃ័យអាណត្តិមបៀវត្សកត្ង្បព័ៃ្ធ

     FMIS

      ៣. បមងកើៃៃវូ្បសិទ្ធភាព ៃិង ភាពទាៃ់មពលមវលាក្តងការមបើកផ្តល់

         មបៀវត្សជៃូមសៃ្តីរាជការសុីវិល ។



៥

    

     ្ សបតាមផផៃការសកម្មភាពផែលរាៃដាក់មចញស្រោប់ឆំ្្ ២០២១ មលខាធិការដា្ឋ ៃ្កតម-

ការងារ្គប់្គងគម្រោង FMIS រាៃចុុះមបសកកម្មមៅកាៃ់មៃទេីរមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត ៃិង 

រតនាគាររាជធាៃី- មខត្តទាងំ២៥ មែើម្បី្តរួតពិៃិត្យ ផថទាឧំបករណ៍បមចចេកវិទយាព័ត៌រោៃ ៃិង មិៃផមៃ

បមចចេកវិទយាព័ត៌រោៃរបស់គម្រោង FMIS ក្តងៃ័យជយួស្មរួលែល់ការម្បើ្រាស់្បព័ៃ្ធ FMIS 

្បកបមដាយភាពរលូៃ ៃិង ធានារាៃៃវូសុវតិ្ភាពក្តងកំ�តងមពលម្បើ្រាស់្បព័ៃ្ធ FMIS ។ 

គិត្តលម្តីរោសទី១ មៃុះ មលខាធិការដា្ឋ ៃ្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង  FMIS រាៃបញចេប់

មបសកកម្មចុុះផថទាឧំបករណ៍បមចចេកវិទយាព័ត៌រោៃ ៃិង មិៃផមៃបមចចេកវិទយាព័ត៌រោៃរបស់គម្រោង 

FMISមៅកាៃ់មខត្តចំៃៃួ ៦ រមួរោៃ ៖មខត្តរតៃគិរ ីមខត្តមណ្ឌ លគិរ ីមខត្តកំពង់ឆំ្្ង មខត្តមពាធិ៍សាត់

មខត្តកំពង់ធំ ៃិង មខត្តកំពង់ចាម ។ ្ កតមការងារ  FMIS រាៃ្តរួតពិៃិត្យលក្ណៈបមចចេកមទសមៅ

ទីតំាងផ្ទេ ល់ មលើឧបករណ៍ ែូចជា  Switch, Firewall, NE, ODS, UPS server 

កាមមោរាសុវត្ិភាព ៃិង រោោ សុីៃកុំព្យរូទ័រ ជាមែើម ។ បផៃ្មពីមនាុះផងផែរ ្កតមការងារ FMIS ក៏រាៃ

បងាហា ត់បងាហា ញមដាយផ្ទេ ល់មលើការម្បើ្រាស់កម្មវិធី Skype for Business ៃិង  PK the 

Helper ែល់អ្កម្បើ្រាស់្បព័ៃ្ធ FMIS ផងផែរ ។

     គរួបញ្្ជ ក់ផងផែរថ្ តាមការម្គាងទុក មៅក្តង្តីរោសទី១ នៃមែើមឆំ្្ ២០២១ មៃុះ មលខាធិ-

ការដា្ឋ ៃ្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង  FMIS ្ តរូវចុុះមៅ្តរួតពិៃិត្យ ៃិង ផថទា ំឧបករណ៍បមចចេក-

វិទយាព័ត៌រោៃ ៃិង មិៃផមៃបមចចេកវិទយាព័ត៌រោៃរបស់គម្រោង FMIS មៅមៃទេីរមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត 

ៃិង រតនាគាររាជធាៃី-មខត្តទាងំ ២៥ បោុផៃ្តមដាយសារផតស្ាៃភាពនៃការរកីរាលដាលជំងកឺូវែី 

១៩ (្ពលត្តិការណ៍សហគមៃ៍ ២០ កុម្ៈ) មិៃទាៃ់រោៃភាពធរូមស្បើយមៅម�ើយ ្ កតមការងាររាៃសម្មច

ពៃយារមពលការចុុះផថទាមំៃុះជាបមណ្្ត ុះអាសៃ្ មដាយបៃ្តការមដាុះ្សាយបញ្ហា ផែលជាកិចចេការ

បនាទេ ៃ់ជៃូអ្កម្បើ្រាស់ពីចរោងា យ ( Remote Access) ជំៃសួឱ្យការចុុះផ្ទេ ល់ែល់ការដា្ឋ ៃ ។

សកម្មភាពចុោះសថទាឧំបករណ៍សមាភា របមចចេកវិទយាព័ត៌មាៃ ៃិង 
មិៃសមៃបមចចេកវិទយាព័ត៌មាៃរបស់គម្មាង FMIS

     ក្តងមគាលបំណងពមៃលាឿៃការទទូាត់ ៃិង ការមផទេរសាច់្រាក់ ជៃូ្កសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិង ្កតមហ៊ុៃ

ផ្គត់ផ្គង់ រាៃឆ្ប់រហ័ស ៃិង ចលូរមួលុបបំរាត់ការមរាុះផសាយមលូប្បទាៃប្ត មលខាធិការដា្ឋ ៃ

្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង FMIS រាៃសហការោោ ងជិតស្ិទ្ធជាមយួអគ្គនាយកដា្ឋ ៃរតនាគារ

ជាតិ អៃុវត្តផផៃការសិកសា ៃិង អភិវឌ្ឍការងារកសាងសនា្ធ ៃកម្មទិៃ្ៃ័យនៃការអៃុវត្តៃីតិវិធីទទូាត់

តាម  EFTពី្បព័ៃ្ធ  FMIS មៅកាៃ់្បព័ៃ្ធធនាគាររបស់ធនាគារកាណ្ឌីោោ  ។ ការអៃុវត្តៃីតិវិធី

ទូទាត់តាម  EFT ្ តរូវរាៃដាក់ឱ្យែំមណើរការមលើមុខងារគណៃី្តរូវសងស្រោប់ការទទូាត់ ៃិង

មុខងារ្គប់្គងសាច់្រាក់ស្រោប់ការមផទេរសាច់្រាក់ ។
     ជាមយួគ្ាមៃុះផងផែរ កាលពីនថងាទី ២៧ ផខ មករា ឆំ្្ ២០២១ កៃលាងមៅថ្មីៗមៃុះ មលខាធិការដា្ឋ ៃ្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង FMISរាៃបញចេប់

ការមរៀបចំវគ្គបណ្តត ុះបណ្្ត លជៃូអ្កម្បើ្រាស់មៅអគ្គនាយកដា្ឋ ៃរតនាគារជាតិ ៃិង រតនាគាររាជធាៃី-មខត្តទាងំ២៥ ផែលរោៃអ្កចលូរមួសរុបចំៃួៃ

៦០ នាក់ ។

    គរួរលំលកផងផែលថ្ ការទទូាត់តាម្បព័ៃ្ធមអ�ិច្តរូៃិកមចញពី្បព័ៃ្ធ FMIS មៅកាៃ់្បព័ៃ្ធធនាគាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្តជា (NBC) ្តរូវរាៃ

ដាក់អៃុវត្តចាប់តំាងពីឆំ្្ ២០១៨ មៅរតនាគារថ្្ក់កណ្្ត ល ។ 



ស្រោប់ព័ត៌រោៃបផៃ្ម ៃិង សំណូមពរមផ្សងៗ
សូមចលូមៅកាៃ់មគហទំព័រ ឬទំព័របណ្្ដ ញសង្គម 

របស់គម្រោង FMIS៖

៦

សំណួរ ៃិង ចមមលើយ

សមូអប អរសាទរចំមោោះអ្នកឈ្ន ោះរង្ាៃ់អៃុសសាវរីយ៍
    សូ មអបអរសាទរចំមពាុះអ្កផែលរាៃមឆលាើយសំណួរ្តលម្តរូវមៅក្តង្ពលត្តិប្តព័ត៌រោៃមលខ០២៥

បមងកើៃថ្មពលផផ្កចំមណុះែលងអំពី
្បព័ៃ្ធ FMIS ៃិង រោៃឱកាសទទួលរាៃ

 ធនាគារថ្មពល (PowerBank)
ពី្កតមការងារ្គប់្គងគម្រោង FMIS

មដាយ្គាៃ់ផតចូលរមួមឆលាើយសំណួរ
ងាយៗឱ្យរាៃ្តល  ម្តរូវ

្កតមការងារមលើកទលកចិត្តមសៃ្តីមកពី្គប់្កសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិង មៃទេីរមសែ្ឋកិចចេៃិងហិរញ្ញវត្ត, រតនាគារ ្ពមទាងំ
រែ្ឋរាលរាជធាៃី-មខត្ត ឱ្យចូលរមួក្តងការមឆលាើយសំណួរមៃុះ្គប់ៗគ្ា ។ 

មឈា្ម ុះអ្កផែលឈ្ុះរង្ាៃ់ៃលង្តរូវ្បកាសមៅមលើ ្ពលត្តិប្តព័ត៌រោៃមលខម្កាយ ។

សូមមផញើ ចមមលាើយ្តលម្តរូវ នៃសំណួរទាងំពីរមៅខាងមឆ្ងមដាយភា្ជ ប់ជាមយួ
មឈា្ម ុះ តនួាទី ស្ាប័ៃ ៃិង មលខទរូស័ពទេទំនាក់ទំៃង

 របស់មលាកអ្កមកអុីផមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យរាៃ
មុៃនថងៃទី ១៥ សខ មិថុនា  ្្ន  ំ២០២១ ។

ឬទំនាក់ទំៃងមោយផ្ទា ល់មៅកាៃ់

មគហទំព័រគម្រោង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

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

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កញ្្ញ  មឈឿៃ សុមា៉ា ល័យ

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

១.មតើជំហាៃទី ៣ នៃការអៃុវត្តគម្រោង
FMIS ចាប់មផ្តើមពីឆំ្្ណ្ែល់ឆំ្្ណ្ ?

រោៃទិសមៅោោ ងែូចមម្តច ?

ស្មាប់ព័ត៌មាៃមផ្សងៗ

 ម ្្ម ោះ  មោក សក់ សុវាចា    អៃុ្បធាៃនាយកោឋា ៃហិរញ្ញវតថាពុៃិងផ្គត់ផ្គង់ នៃអគ្គនាយកោឋា ៃ  
                                      រដឋារាលៃិងហិរញ្ញវតថាពុ នៃអគ្គមលខាធិការោឋា ៃ្កពុម្បរឹកសាធម្មៃុញ្ញ

១

២.ចូរមរៀបរាប់អត្្ បមោជៃ៍នៃការមធ្ើ
ស្័យ្បវត្តិកម្មទិៃ្ៃ័យរវាង្បព័ៃ្ធ FMIS

ៃិង ្បព័ៃ្ធ PRIS ?
មតើអ្ីជាអតថា្បមយាជៃ៍សដលទទួលរាៃពីការមធ្ើសនា្ធ ៃកម្មរវាង្បព័ៃ្ធ FMIS ៃិង 

្បព័ៃ្ធធានាគារសាថា បនាមលើមុខងារ្គប់្គងសាច់្រាក់?

ម ្្ម ោះ កញ្្ញ  លៃ់ ល័ក្ខស្មី   មនៃ្តីមលខាធិការោឋា ៃ នៃអគ្គមលខាធិការោឋា ៃ   
                                    ្កសួងមសដឋាកិចចេៃិងហិរញ្ញវតថាពុ

ចមមលាើយ៖ អត្្ បមោជៃ៍នៃការមធ្ើសនា្ធ ៃកម្មរវាង FMIS ៃិង្បព័ៃ្ធធនាគារស្ាបនាមលើមុខងារ្គប់្គង

            សាច់្រាក់រមួរោៃ ៖

ររាយការណ៍ធនាគារទាញចលូ្បព័ៃ្ធទាៃ់មពលមវលា
កាត់បៃ្យកំហុសឆ្គងែល់អ្កម្បើ្រាស់
រោៃភាពរហ័ស មដាយម្បើ្រាស់ ៃិងចំណ្យមពលមវលាតិចជាងមុៃក្តងការទាញយកទិៃ្ៃ័យ
អ្កម្បើ្រាស់ពុំចំារាច់បញចេរូលររាយការណ៍ធនាគារមដាយនែខលារួៃឯង ។

១.
២.
៣.
៤.

២ មតើមុខងារកិចចេលទ្ធកម្មមពញមលញ្តរូវរាៃសបងសចកជាអៃុមុខងារអី្ខលោះ? ចរូមរៀបរាប់។ 

ចមមលាើយ៖ មុខងារលទ្ធកម្មមពញមលញ្តរូវផបងផចកជាអៃុមុខងារ ចំៃៃួ ៤ គ ឺ៖
ការ្គប់្គងបញ្ជ ីមឈា្ម ុះអ្កមែញនថលាផផ្កសំណង់សុីវិល ៃិង ការមធ្ើបចចេតប្បៃ្ភាពរបស់្កតមហ៊ុៃ
ផផៃការលទ្ធកម្ម (ការ្គប់្គងរាល់ផផៃការលទ្ធកម្មទាងំអស់របស់្កសួង-ស្ាប័ៃ)
ការ្គប់្គងែំមណើរការមែញនថលា (ការ្គប់្គងឯកសារមែញនថលា ្គប់្គងែំមណើរការអៃុវត្ត
ការមែញនថលា ៃិង កំណត់្កតមហ៊ុៃឈ្ុះការមែញនថលា) 
ការ្គប់្គងកិចចេសៃយា (ការបមងកើតកិចចេសៃយាជាមួយ្កតមហ៊ុៃឈ្ុះការមែញនថលា 
ៃិង្គប់្គងការ្បគល់ទទួលទំៃិញ ឬ មសវាកម្ម) ។

១.
២.
៣.

៤.


