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        រដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល (Digital Government) រាន្នួាទីេបងកើ្ម្កេេណ្ឌ  និង យន្តការសម្រាេ់

អនុវ ្្តបសដឋាកិច្ចឌីជីថល, ការបធវើឌីជីថលេូនីយកម្ម និង ការបរៀេចំម្កេេណ្ឌ គ្ិយុ ្្តថ្នា ល និង 

កម្មវិធីគំាម្ទនានាជាបម្ចើន សម្រាេ់ធានាការរកីលូ្ ោស់ននបសដឋាកិច្ចឌីជីថល ។

           ម្កសួងបសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវ្្ថុកម្ថុជា បានអភិវឌ្ឍ និង ដ្ក់ឱ្យអនុវ ្្តតាមម្កសួង-ស្្េ័នរាជរដ្ឋា -

ភិបាល និង ថ្នា ក់បម្កាមជា្ិ ប្រព័ន្ធ្រច ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

( Financial  Management  Information System - FMIS)  ដដលជាម្េព័ន្ធទំបនើេកម្ម, បធវើ

សវ ័យម្េវ ្្តិកម្មរមួេញ្ចចូលគានា នវូម្េ្ិេ ្្តិការហិរញ្ញវ្្ថុ រវាងម្េព័ន្ធថវិកាជាមយួម្េព័ន្ធរ្នាគារជា្ិ បដើម្ី

ធានាម្េសិទ្ធភាព, ្រាល ភាព, គណបនយ្យភាព កនាថុងម្េ្ិេ ្្តិការហិរញ្ញវ ្្ថុស្ធារណៈ និង ការផ្តលប់សវា

ស្ធារណៈ បានឆាេ់រហ័ស, រានម្េសិទ្ធភាព  និង ទាន់បពលបវោ ។ ម្េព័ន្ធទំបនើេកម្មបានអនុវ ្្តសវ ័យ-

ម្េវ ្្តិកម្មរមួេញ្ចចូលគានា នវូ ម្េ្ិេ ្្តិការហិរញ្ញវ្្ថុរវាងម្េព័ន្ធថវិកាជាមយួនឹងម្េព័ន្ធរ្នាគារដដលជាឃ្ល ងំ

ផ្ថុកព័្៌រានសម្រាេ់ការវិភាគម្គេ់ម្ជថុងបម្ជាយ, ជាក់ោក់, រានម្េសិទ្ធភាព និង អាចបជឿទុកចិ្្តបាន ។ 

     រដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល ( Digital government) ជាអនាកេបងកើ្ម្កេេណ្ឌ  និង យន្តការសម្រាេ់អនុវ ្្តបសដឋាកិច្ចឌីជីថល និង ការបធវើឌីជីថលេូ-

នីយកម្មរដឋាបាល ។ ឌីជីថលេូនីយកម្មបៅកនាថុងម្េបទសអភិវឌ្ឍ និង កំពុងអភិវឌ្ឍ បានបម្ជៀ្ចូលបម្រៅបៅកនាថុងស្្េ័នរដឋាទាងំឡាយជាបម្ចើនទសវ្្សរ៍ 

តាមរយៈការបរៀេចំថ្នា ក់ម្កេេណ្ឌ គ្ិយុ ្្ត និង កម្មវិធីគំាម្ទនានាជាបម្ចើនសម្រាេ់ធានាការរកីលូ្ោស់នន រដឋាបាលឌីជីថល និង បសដឋាកិច្ចឌីជីថល ។             
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          េបច្ចកវិទយាឌីជីថល កនាថុងម្កេេណ្ឌ េដិវ ្្តឧសសាហកម្មបានផ្តល់អ ្្ម្េបោជន៍បម្ចើនដល់សង្គម-បសដឋាកិច្ចននម្េជាជា្ិនីមយួៗ, អ ្្ម្េបោជន៍

ទាងំឡាយ មិនអាចទទលួបានបដ្យង្យៗប�ើយ បហើយសង្គមជា្ិនីមយួៗ មិនអាចម្សចូេយកផលម្េបោជន៍ពីេបច្ចកវិទយាឌីជីថលបានភាល មៗដដរ ។ 

រដឋាម្្ចូវសកម្មកនាថុងការម្េបមើល  និង  េុបរសកម្ម កនាថុងការចា្់វិធានការប ល្ើយ្េ នឹងនិនានា ការផ្ល ស់េ្តចូរ, ការវិវឌ្ឍេបច្ចកវិទយា, ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 

និង សង្គម, បហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធ (ទន់ និង រឹង) ការអភិវឌ្ឍម្េព័ន្ធអេ់រំ, ម្េព័ន្ធគំាពារសង្គម និង រចនាសម្័ន្ធស្្េ័នរដឋា សំបៅធានាអ ្្ម្េបោជន៍, 

ការកា្់េន្យផលេ៉ះពាល់អវិជ្ជរានមកបលើជីវភាពម្េជាជន, បសដឋាកិច្ច និង សង្គម ។  

     េច្ចថុេ្ននា, សកលបោកបានបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធទំបនើេកម្ម គ ឺប្រព័ន្ធ្រច ច្េកវិទ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

( Financial Management Information System ) ដដលបធវើសវ ័យម្េវ ្្តិកម្មរមួេញ្ចចូលគានា នវូម្េ្ិេ ្្តិការហិរញ្ញវ ្្ថុ រវាងម្េព័ន្ធថវិកា

ជាមយួនឹងម្េព័ន្ធរ្នាគារជា្ិ កនាថុងទិសបៅធានាម្េសិទ្ធភាព, ្រាល ភាព និង គណបនយ្យភាព កនាថុងម្េ្ិេ្្តិការហិរញ្ញវ្្ថុស្ធារណៈ (ចំណូល-

ចំណាយថវិកាជា្ិ) បហើយក៏ជាឃ្ល ងំផ្ថុកទិននាន័យហិរញ្ញវ្្ថុ សម្រាេ់ការវិភាគម្គេ់ម្ជថុងបម្ជាយ, ឆាេ់រហ័ស, រានម្េសិទ្ធភាព និង អាចបជឿទុកចិ្្តបាន ។

      រដឋាបជាគជ័យកនាថុងម្េព័ន្ធបសដឋាកិច្ចចម្មថុះ ម្្ចូវបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធេបច្ចកវិទយា បដើម្ីផ្ថុកព័្៌រាន, ទិននាន័យ និង ស្ិ្ិ (ពាក់ព័ន្ធកិច្ចការសង្គម-បសដឋាកិច្ច)

សម្រាេ់វិភាគព័្៌រាន, ទិននាន័យ និង សិ្្ិទាងំឡាយ បដើម្ីបរៀេចំបគាលនបោបាយអភិវឌ្ឍ, ផ្តល់បសវាស្ធារណៈ, សម្មេសម្មរួលកិច្ចការបលើកទឹកចិ្្ត

វិស័យឯកជន ម្េកេបដ្យម្េសិទ្ធភាព, ្រាល ភាព និង គណបនយ្យភាព ។

      េច្ចថុេ្ននាភាពរដឋាបជាគជ័យកនាថុងម្េព័ន្ធបសដឋាកិច្ចចម្មថុះ គ ឺរដឋាសកម្មកនាថុងការម្េបមើល និង េុបរសកម្មកនាថុងការចា្់វិធានការប ល្ើយ្េទាន់បពលបវោ

បៅនឹងនិនានា ការដម្េម្េរួល, ការវិវឌ្ឍេបច្ចកវិទយាឌីជីថល បដើម្ី បរៀេចំ, ម្គេ់ម្គង, តាមដ្ន និង ម្្រួ្ពិនិ្្យ ការអនុវ ្្តម្គេ់ការង្រស្្េ័នឱ្យស្ិ្កនាថុង 

ជវភាពននម្េព័ន្ធ្អួង្គដ្មយួ បដ្យឈរបលើបគាលការណ៍ម្េ្ិ្ុល្យការ និង ម្េព័ន្ធបគាល្នមល ដដលរានកិច្ចដំបណើរការម្គេ់ម្ជថុងបម្ជាយ កនាថុងម្គេ់

កិច្ចការផ្គ្់ផ្គង់បសវាស្ធារណៈ, ការគំាម្ទ និង ការសម្មេសម្មរួលនានា ជាមយួនឹងការទទលួេុសម្្ចូវេ្ស់ចំបពាះម្េជាជន (រមួទាងំធុរជន) ម្េកេ

បដ្យចក្ថុវិស័យដឹកនំាដវងឆាងា យ និង ការអភិវឌ្ឍម្េកេបដ្យចីរភាព ដដលរាននី្ិរដឋាជា្្ឹងេនាង ។

ច្រសកកម្មសំខាន់ៗសបមា្រ់បតរីមាសទ្រី៣ រ្រស់ចេខាធិការដ្ឋា នបកថុមការងារប្រ្រ់ប្រង្រចបមាង FMIS

បធវើេច្ចថុេ្ននាភាព និង អភិវឌ្ឍេដន្មបៅកនាថុងម្េព័ន្ធ FMIS នវូរបាយការណ៍ចំណាយថវិកាតាមចំណា្់ថ្នា ក់

រដឋាបាល បសដឋាកិច្ច និង កម្មវិធី 

បធវើការបរៀេចំ និង អភិវឌ្ឍេដន្មរចួរាល់បលើដផនាកេបច្ចកបទសបលើការទទូា្់តាម EFT បៅកនាថុងម្េព័ន្ធ FMIS 

បៅថ្នា ក់មលូដ្ឋា ន ជាមយួនឹងធនាគារពាណិជ្ជមួយេដន្មថ្មី

បរៀេចំរួចរាល់នូវឯកស្រនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រថ្មី តាមម្េព័ន្ធ FMIS រេស់

រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្តទាងំ ២៥ និង អង្គភាពថវិកាថ្នា ក់កណាដា លេដន្មថ្មី 

កំណ្់រចួរាល់នូវប ្្ម ះអនាកបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ FMIS រេស់អង្គភាពថវិកា

អាណាេ័កបផ្រសិទ្ធិបពញបលញេដន្មថ្មី និង រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្តទាងំ ២៥

ដំប�ើងបហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធេបច្ចកវិទយាព័្៌រានសម្រាេ់រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្ត

ទាងំ ២៥ និង អង្គភាពថវិកាអាណាេ័កបផ្រសិទ្ធិេដន្មថ្មី 

(េណាដា ញ WAN/LAN, េណាដា ញអគ្គិសនី និង  Leased Line) 

បធវើេច្ចថុេ្ននាភាព និង អភិវឌ្ឍមុេង្រេដន្មថ្មី ននកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាជំនាន់ទី ២ 

វាយ្នមលការបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ  FMIS បៅម្គេ់អង្គភាពអនុវ្្តគបម្រាង FMIS

ម្្រួ្ពិនិ្្យ និង វាយ្នមល ការអនុវ ្្តនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រថ្មីតាមម្េព័ន្ធ  FMIS

បលើការទទូា្់ចំណាយបេៀវ្្ស និង ការទទូា្់ម្្ង់ដដលរានហានិភ័យ

កនាថុងកម្មិ្ទី ១ បៅកនាថុងម្កសួង-ស្្េ័នចំនួន ៧ 

សិកសា និង វិភាគបលើនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រេច្ចថុេ្ននា សម្រាេ់ការបរៀេចំនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រថ្មីតាមម្េព័ន្ធ 

FMISបលើការធានាចំណាយ និង ទទូា្់ចំណាយថវិកានានា ដដលរានហានិភ័យកនាថុងកម្មិ្ទី ២ ។

ម្េភព៖ េណ្ឌ ិ្សភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊រី្រ, ទស្សនៈបសដឋាកិច្ចវិទូ និង វិទយាស្សស្ត បសដឋាកិច្ច (រាជធានីភនាំបពញ ២០២១) 



៣

បធវើេច្ចថុេ្ននាភាព និង អភិវឌ្ឍេដន្មបៅកនាថុងម្េព័ន្ធ FMIS នវូរបាយការណ៍ចំណាយថវិកាតាមចំណា្់ថ្នា ក់

រដឋាបាល បសដឋាកិច្ច និង កម្មវិធី 

បធវើការបរៀេចំ និង អភិវឌ្ឍេដន្មរចួរាល់បលើដផនាកេបច្ចកបទសបលើការទទូា្់តាម EFT បៅកនាថុងម្េព័ន្ធ FMIS 

បៅថ្នា ក់មលូដ្ឋា ន ជាមយួនឹងធនាគារពាណិជ្ជមួយេដន្មថ្មី

កំណ្់រចួរាល់នូវប ្្ម ះអនាកបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ FMIS រេស់អង្គភាពថវិកា

អាណាេ័កបផ្រសិទ្ធិបពញបលញេដន្មថ្មី និង រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្តទាងំ ២៥

ដំប�ើងបហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធេបច្ចកវិទយាព័្៌រានសម្រាេ់រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្ត

ទាងំ ២៥ និង អង្គភាពថវិកាអាណាេ័កបផ្រសិទ្ធិេដន្មថ្មី 

(េណាដា ញ WAN/LAN, េណាដា ញអគ្គិសនី និង  Leased Line) 

បធវើេច្ចថុេ្ននាភាព និង អភិវឌ្ឍមុេង្រេដន្មថ្មី ននកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាជំនាន់ទី ២ 

វាយ្នមលការបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ  FMIS បៅម្គេ់អង្គភាពអនុវ្្តគបម្រាង FMIS

ម្្រួ្ពិនិ្្យ និង វាយ្នមល ការអនុវ ្្តនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រថ្មីតាមម្េព័ន្ធ  FMIS

បលើការទទូា្់ចំណាយបេៀវ្្ស និង ការទទូា្់ម្្ង់ដដលរានហានិភ័យ

កនាថុងកម្មិ្ទី ១ បៅកនាថុងម្កសួង-ស្្េ័នចំនួន ៧ 

សិកសា និង វិភាគបលើនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រេច្ចថុេ្ននា សម្រាេ់ការបរៀេចំនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រថ្មីតាមម្េព័ន្ធ 

FMISបលើការធានាចំណាយ និង ទទូា្់ចំណាយថវិកានានា ដដលរានហានិភ័យកនាថុងកម្មិ្ទី ២ ។

ការដ្ក់ឱ្យអន៊វត្ត្រចបមាង FMIS ចៅរដឋាបាេរាជធានរី-ចេត្តទាងំ ២៥

     ម្សេតាមចក្ថុវិស័យដ៏ដវងឆាងា យរេស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជាបៅបលើការង្រដកទម្មង់ការម្គេ់ម្គង

ហិរញ្ញវ្្ថុស្ធារណៈ ម្កសងួបសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវ្្ថុដដលជាបសនាធិការកនាថុងការដឹកនំាការង្រដកទម្មង់

បនះ បាននិងកំពុងេន្តបបាះជំហានបៅមុេឥ្ឈេ់ឈរ រហូ្ មកដល់េច្ចថុេ្ននា ការង្រដកទម្មង់

្នដល់ដំណាក់កាលទី ៤ គ ឺ  គណបនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម (២០២១ -២០២៥) ។  ទន្ឹមនឹងបនះ 

ម្េព័ន្ធេបច្ចកវិទយាព័្៌រានសម្រាេ់ការម្គេ់ម្គងហិរញ្ញវ្្ថុស្ធារណៈ ( FMIS) ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល

កម្ថុជាទទលួស្្គ ល់ថ្ជា្្ឹងេនាងដ៏សំខាន់រេស់កម្មវិធីដកទម្មង់ហិរញ្ញវ្្ថុស្ធារណៈ ក៏បានេន្តពម្ងីក

វិស្លភាពរេស់េលរួនដល់ជំហានទី៣  (២០២១ -២០២៥) បនះផងដដរ ។  តាមរយៈយុទ្ធស្សស្ត

ដដលរានភាពម្េទាក់ម្កឡាគានា បនះ និង បម្កាយទទលួបានការឯកភាពដ៏េ្ង់េ្ស់ពីឯកឧ ្្តមអគ្គេណ្ឌ ិ្សភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធម៊នរីរ័ត្ន ឧេនាយករដឋាមសន្តី

រដឋាមសន្តីម្កសួងបសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវ្្ថុ បៅបលើ“ដផនការពម្ងីកការអនុវ ្្តគបម្រាង FMIS ជំហានទី៣” ម្កថុមការង្រម្គេ់ម្គងគបម្រាង FMIS បានបរៀេចំ

អនុវ ្្តនវូដផនការសកម្មភាពជាេន្តេន្ាេ់ ។ ជាក់ដស្តង នានថងាទី ២២ ដេ បមស្ ឆានា ំ ២០២១ កម្មវិធី “ការេសជ្្ជ េការយល់ដឹងអំពីម្េព័ន្ធ  FMIS  

ជនូថ្នា ក់ដឹកនំា និង មសន្តីននរដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្តទាងំ ២៥” ម្្ចូវបានបរៀេចំប�ើង បម្កាមកិច្ចដឹកនំារេស់ឯកឧ ្្តមេណ្ឌ ិ្សភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊រី្រ 

រដឋាបលខាធិការម្កសងួបសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវ្្ថុ និង ជាម្េធានម្កថុមការង្រម្គេ់ម្គងគបម្រាង  FMIS ។ កម្មវិធីម្្ចូវបានបរៀេចំប�ើងជាមយួបគាលេំណង

សំខាន់ៗដដលរានដចូជា េសជ្្ជ េព័្៌រានេឋមបៅកាន់រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្តទាងំ ២៥ ស្ត ីពីម្េព័ន្ធ  FMIS ម្ពមទាងំបសនា ើឱ្យរានការបរៀេចំជាម្កថុម-

ការង្រអនុវ ្្តគបម្រាង   FMIS បដើម្ីសម្មេសម្មរួលបលើការង្រម្គេ់ម្គងការផ្ល ស់េ្តចូរកនាថុងការផ្សពវផសាយេន្ត, ជំរុញឱ្យរានការគំាម្ទ និង ការបេ្តជាញា ចិ្្តេ្ស់

កនាថុងការចលូរមួអនុវ ្្តការង្រគបម្រាងបដើម្ីទទលួបាននវូម្េសិទ្ធភាព និង ម្េសិទ្ធផលជាអ្ិេររាពីម្េព័ន្ធ  FMIS ។ ម្កថុមការង្រអនុវ ្្តគបម្រាង 

FMIS បៅតាមរដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្ត នឹងេន្តសម្មេសម្មរួលជាមយួម្កថុមការង្រម្គេ់ម្គងគបម្រាង  FMIS ននម្កសងួបសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវ្្ថុ កនាថុងការសិកសា

អំពីនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រនាបពលេច្ចថុេ្ននា បហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធដផនាកេបច្ចកវិទយាព័្៌រាន និង ការកំណ្់ប ្្ម ះអនាកបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ បដើម្ីជាមលូដ្ឋា ន

សម្រាេ់ការបរៀេចំ និង ការអភិវឌ្ឍម្េព័ន្ធ  FMIS ប ល្ើយ្េបៅនឹង្ម្មចូវការជាក់ដស្តងសម្រាេ់ការម្គេ់ម្គង និង អនុវ ្្តថវិកា និង ហិរញ្ញវ្្ថុ រេស់

រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្ត និង មិនបជៀសឆាងា យពីឧ ្្តររានុវ ្្តន៍រេស់ម្េព័ន្ធ  FMIS ម្ពមទាងំម្សេតាមយុទ្ធស្សស្ត ននការដកសម្មរួលនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រ ។

ឯកឧ ្្តមេណ្ឌ ិ្សភាចារ្យ  ហ៊ា ន សាហ៊រី្រ បានដថលងអំណរគុណចំបពាះគណៈអភិបាលរាជធានី-បេ ្្ត និង មសន្តីបម្កាមឱវាទ ដដលបានចូលរមួោ៉ង

សកម្មកនាថុងការទទួលយកការដ្ក់ឱ្យអនុវ ្្តនវូគបម្រាង FMIS ដថមទាងំបានផ្តល់អនុស្សន៍ដល់រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្ត មិនឱ្យរានការម្ពរួយបារម្ភ

ចំបពាះការផ្ល ស់េ្តចូរបនះ បម្ពាះថ្ម្េព័ន្ធ FMISម្្ចូវបានដ្ក់ឱ្យអនុវ ្្តបៅកាន់ការដ្ឋា នជាបម្ចើនរចួមកបហើយ ដូបចនាះចំបពាះការលំបាក ចបនាល ះេវះខា្ 

ផលេ៉ះពាល់ទាងំឡាយម្្ចូវបានម្គេ់ម្គង និង ដកសម្មរួលបានម្េបសើរបហើយ ។ រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្តទាងំអស់ ក៏រានស្្េ័នដដលរានេទពិបស្ធន៍

កនាថុងការបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ FMIS ដចូជាមនី្របសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវ្្ថុ និង រ្នាគាររាជធានី-បេ ្្ត បៅជិ្េលរួនដដរ ដដលអាចដសវងរកការពិភាកសា

បៅបពលជេួឧេសគ្គបផ្សងៗបាន ។

យេ់ដឹងអំពរីប្រព័ន្ធជំនួយគាបំទ្  PK-The Helper

PK-The Helper ជាម្េព័ន្ធជំនយួគំាម្ទ ដដលទទលួនវូរាល់ម្គេ់ េជ្ហា  /

សំបណើ /សំណូមពរ  រេស់អនាកបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ  FMIS ម្ពមទាងំបធវើការ

បដ្ះម្ស្យម្េកេបដ្យម្េសិទ្ធភាព និង ការទទួលេុសម្្ចូវេ្ស់ ម្សេបៅ

តាមកម្មិ្ និង ស្្នភាពននេជ្ហា ដដលអនាកបម្េើម្បាស់ជេួម្េទះ ។



៤

បដើម្ីចលូបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ       PK-The Helper អនាកបម្េើម្បាស់្ម្មចូវឱ្យរាន

 Username និង ពាក្យសរាងា ្់ មុននឹងអាចបម្េើម្បាស់បាន េន្ាេ់មក

អនាកបម្េើម្បាស់ម្្ចូវបេើកកម្មវិធី  Web Browser ណាមយួ 

(ឧទាហរណ៍៖ Google Chrome, Safari, FireFox។ល។ ) 

បហើយចូលបៅកាន់អាសយដ្ឋា ន ៖ https://helpdesk.mef.gov.kh 

ការ្រចងកើតសំ្រ៊បត 

ការេបងកើ្សំេុម្្បៅកនាថុងម្េព័ន្ធជំនយួគំាម្ទ គឺបដើម្ីដ្ក់េញ្ជចូលនវូេជ្ហា  ឬ សំបណើសុំដកដម្េរេស់អនាកបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ  FMIS បដើម្ីឱ្យ

ម្កថុមការង្រពិនិ្្យ និង បដ្ះម្ស្យនវូេជ្ហា  ឬ សំបណើដកដម្េបផ្សងៗ ឱ្យបានទាន់បពលបវោ និង រានម្េសិទ្ធភាពេ្ស់ 

បដើម្ីេបងកើ្សំេុម្្បាន សូមអនាកបម្េើម្បាស់ចលូបៅកាន់ ម្េបភទសំេុម្្ >សំេុម្្ >េបងកើ្ ។

១.

២.

ការសសវែងរកសំ្៊របតសដេបាន្រចងកើត និង តាមដ្នស្ានភាព

បម្កាយបពលសំេុម្្ េជ្ហា  /សំបណើ/សំណូមពរ ម្្ចូវបានេបងកើ្ អនាកបម្េើម្បាស់ អាចតាមដ្ននវូការបដ្ះម្ស្យបដ្យម្កថុមការង្រម្េព័ន្ធ 

និង ទទលួបានការបដ្ះម្ស្យឱ្យបានទាន់បពលបវោ និង សម្មេសម្មរួលការង្រឱ្យកាន់ដ្រានម្េសិទ្ធភាព

បដើម្ីដសវងរកសំេុម្្ដដលបានេបងកើ្ និង តាមដ្នស្្នភាពសំេុម្្បានអនាកបម្េើម្បាស់ម្្ចូវចលូតាមម្ចក ម្េបភទសំេុម្្ >សំេុម្្ ។

១.

២.

កនាថុងករណីអនាកបម្េើម្បាស់ពុំអាចេបងកើ្សំេុម្្ /មិនអាចតាមដ្នស្្នភាពសំេុម្្ ឬ រានេជ្ហា ទាក់ទងនិងម្េព័ន្ធ  PK-The Helper 

អនាកបម្េើម្បាស់អាចបធវើការទាក់ទងមកកាន់ម្កថុមការង្រជំនយួគំាម្ទតាមរយៈបលេទរូស័ព្ ០២៣ ៤៣០ ០៦៣ និង ០៨៧ ៨២២ ២៤៩ ។

     បេសកកម្មបលើកទី ១១ រេស់មលូនិធិរេូិយវ្្ថុអន្តរជា្ិ សម្រាេ់ការគំាម្ទដល់ការអនុវ ្្តគបម្រាង

ម្េព័ន្ធេបច្ចកវិទយាព័្៌រានសម្រាេ់ការម្គេ់ម្គងហិរញ្ញវ្្ថុស្ធារណៈ (FMIS) បៅកម្ថុជា បាន

ម្េម្ពឹ ្្តិបៅកនាថុងបពលបវោដ៏សំខាន់មយួ ដដល “ដផនការពម្ងីកការអនុវ ្្តគបម្រាង FMIS 

ជំហានទី ២” ម្្ចូវបានេញ្ចេ់ជាស្្ពរ និង ចាេ់បផ្តើមអនុវ ្្តជាផលចូវការនវូ “ដផនការពម្ងីកការអនុវ ្្ត

គបម្រាង FMIS ជំហានទី ៣” ។ បេសកកម្មបនះ ម្្ចូវបានដឹកនំាបដ្យបោកម្សី  Delphine 

Moretti និង សហការ ីគបឺោក Kris Kauffmann ទីម្េឹកសា IMF ជយួគំាម្ទដល់គបម្រាង 

FMIS រមួជាមយួនឹងបោក  Yasuhisa Ojima ម្េធានស្្ន្ំណាង  IMF ម្េចំាបៅកម្ថុជា ។ 

្ំណាងមលូនិធិរេូិយវ្្ថុអន្តរជា្ិ បានយល់ដឹងអំពីដផនទីចង្ថុលផលចូវសម្រាេ់ជំហានទី ៣ ននការ-

ពម្ងីកវិស្លភាពម្េព័ន្ធ   FMIS តាមរយៈការបធវើេទេង្ហា ញរេស់បលខាធិការដ្ឋា នម្កថុមការង្រ

ម្គេ់ម្គងគបម្រាង  FMIS និង ការជេួពិភាកសាការង្រជាមយួអគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ ដដលជា្-ួ

អង្គសំខាន់កនាថុងការជំរុញភាពបជាគជ័យសម្រាេ់ការអនុវ ្្តដផនទីចង្ថុលផលចូវបនះ ។ 

     ្ំណាងមលូនិធិរេូិយវ ្្ថុអន្តរជា្ិបានគសូេជ្្ជ ក់ថ្ ការដកសម្មរួលនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រ  និង

ការបធវើ វិបស្ធនកម្មលិេិ្េទដ្ឋា នគ្ិយុ ្្តិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ដដលទាមទារឱ្យរានការចលូរមួ

ោ៉ងជិ្សនា ិទ្ធពីអង្គភាពជំនាញ និង ការអនុវ ្្តសកម្មភាពម្គេ់ម្គងការផ្ល ស់េ្តចូរ គចំឺាបាច់ម្្ចូវដ្

រានការយកចិ ្្តទុកដ្ក់េ្ស់េំផុ្ ។ ការម្គេ់ម្គងហានិភ័យបៅដ្ជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ដដលមិន

អាចបមើលរលំងបាន គកឺារទេ់ស្ក ្់នវូការបរៀេចំ និង អភិវឌ្ឍនវូម្េព័ន្ធបផ្សងបម្រៅពីម្េព័ន្ធ 

FMIS ដដលនំាឱ្យរដ្ឋា ភិបាលរានម្េព័ន្ធបម្ចើនមិនរានលក្ណៈសរាហរណកម្ម និង កាល យជា

េន្ថុកការង្រដល់អនាកបម្េើម្បាស់កនាថុងការក្់ម្តាទិននាន័យដដដលបម្ចើនដង ។ ជាមយួគានា បនះផងដដរ 

ការដថរកសាឱ្យបាននវូធនធានមនុស្ស សម្រាេ់ការអនុវ ្្តគបម្រាង FMIS ជំហានទី៣ ក៏ជាកតា្ត

ដដលអាចកំណ្់នូវភាពបជាគជ័យ ។

មេូនិធិរូ្រិយវត្ថុអន្តរជាត ិ (IMF)  ្ង្ថុេ្រងាហា ញ្ំណ៊្សំខាន់
សដេបតរូវការ ការយក្ិត្តទ្៊កដ្ក់ពរីប្រ្រ់ភា្ររីពាក់ព័ន្ធ្ំចពាះ្រចបមាង FMIS



៥

    

     ម្កថុមបេសកកម្មធនាគារពិភពបោក ( WB) ដដលដឹកនំាបដ្យ បោក  Serdar Yilmaz និង 

បោកេណ្ឌ ិ្ ស ូ ស៊េ្រ៊ា៊នចធឿន បដ្យរានការចលូរមួពី្ំណាងនដគអូភិវឌ្ឍន៍ជាបម្ចើនបទៀ្ 

រមួរាន ៖ បោក Javier CASTILLO-ALVAREZ ្ំណាងសភាពអរឺ៉ុេ, បោក Anthony Samson 

្ំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អូសស្្ត លីមកពីនាយកដ្ឋា នកិច្ចការេរបទសនិងពាណិជ្ជកម្មអូសស្្ត លី, 

បោក  ផ្ថុង ពិសិដឋា, បោក  Paul Tambunan និង បោក  Muki Adinugroho ទីម្េឹកសារេស់

ធនាគារពិភពបោក បានសហការជាមយួបលខាធិការដ្ឋា នម្កថុមការង្រម្គេ់ម្គងគបម្រាង FMIS 

បដើម្ីជេួពិភាកសាផ្្ល់ជាមយួថ្នា ក់ដឹកនំា និង មសន្តីេបច្ចកបទសបៅម្កសងួចំននួ ៤ រមួរាន ៖ 

ច្រសកកម្មរ្រស់ធនាគារពិភពចោកគាបំទ្ដេ់ការអន៊វត្ត្រចបមាង FMIS

រមួនឹង អគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធននម្កសួងបសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវ្្ថុ តាមរយៈម្េព័ន្ធសននាិសីទវបីដអូ កនាថុងការផ្តល់ជំនយួេបច្ចកបទសគំាម្ទដល់យន្តការ

ម្្រួ្ពិនិ្្យ      និង     វាយ្នមលបលើការអនុវ ្្តនី្ិវិធីអនុវ ្្តការង្រថ្មីតាមម្េព័ន្ធ      FMIS ទាងំម្សថុង    និង  ការបរៀេចំដផនការយុទ្ធស្សស្ត ម្គេ់ម្គងការផ្ល ស់េដាចូរ

និង ម្បាម្ស័យទាក់ទង (Change Management and Communication) កនាថុងម្កេេណ្ឌ កម្មវិធីកំដណទម្មង់ហិរញ្ញវ្្ថុស្ធារណៈបៅកម្ថុជា

ដដលបេសកកម្មបនាះបានបធវើប�ើងកាលពីនថងាទី ១៩ ដេ បមស្ ឆានា ំ ២០២១ រហូ្ ដល់ នថងាទី ០៦ ដេ ឧសភា ឆានា ំ ២០២១ ។ 

     ម្កថុមបេសកកម្មធនាគារពិភពបោក  (WB) បានវាយ្នមលេ្ស់បលើការអនុវ ្្តម្េព័ន្ធ  FMIS  រេស់ម្កថុមការង្រម្គេ់ម្គងគបម្រាង  FMIS ដដលរាន

ឯកឧ ្្តមេណ្ឌ ិ្សភាចារ្យ  ហ៊ា ន សាហ៊រី្រ  ជាម្េធាន ជាពិបសសការអនុវ ្្តនវូនី្ិវិធីថ្មីតាមម្េព័ន្ធ  FMISទាងំម្សថុង ដដលជំនាញការធនាគារពិភព-
បោកបានសិកសាប�ើញថ្ បានផ្តល់នវូការេបងកើនម្េសិទ្ធភាពការង្រ, ការពបនលឿនបពលបវោននការបធវើម្េ្ិេ ្្តិការបៅកនាថុងម្េព័ន្ធឱ្យកាន់ដ្រាន

ភាពរហ័ស និង ង្យម្សរួលជាងមុន ជាពិបសសការអនុវ ្្តនវូនី្ិវិធីថ្មីតាមម្េព័ន្ធ   FMIS ទាងំម្សថុង បានជយួសម្មរួលដល់ការង្រម្េចំានថងា រេស់

ថ្នា ក់ដឹកនំា និង  មសន្តីដដលទទលួេន្ថុកថវិកា និង ហិរញ្ញវ ្្ថុបៅកនាថុងការបេើកផ្តល់ម្បាក់បេៀវ្្សជនូមសន្តីរាជការបៅតាមម្កសងួ-ស្្េ័ន និង ការទទូា្់

ចំណាយដដលរានហានិភ័យទាេបៅកាន់នដគូផ្គ្់ផ្គង់ បានទាន់សភាពការណ៍ និង ្ ម្មចូវការ ។ ទនឹ្មនឹងបនាះ ម្កថុមបេសកកម្មធនាគារពិភពបោក 

ក៏បានបកា្សរបសើរដល់ការអនុវ ្្តបានោ៉ងល្ សម្រាេ់សកម្មភាពម្គេ់ម្គងការផ្ល ស់េ្តចូររេស់បលខាធិការដ្ឋា នម្កថុមការង្រម្គេ់ម្គងគបម្រាង   FMIS

ជាមយួម្កសងួ-ស្្េ័ន ជាពិបសសការម្បាម្ស័យទាក់ទងដដលបានជយួជំរុញដល់ការដកទម្មង់ការម្គេ់ម្គងហិរញ្ញវ្្ថុស្ធារណៈ ដដលរានម្េព័ន្ធ                  

.FMIS ជា្្ឹងេនាងដ៏សំខាន់ ឱ្យកាន់ដ្ដំបណើរការោ៉ងរលនូ ។ េដន្មពីបនាះ ម្កថុមជំនាញការបេសកកម្មធនាគារពិភពបោក ក៏បានេន្តសហការ

ោ៉ងជិ្សនា ិទ្ធិជាមយួម្កថុមការង្រេបច្ចកបទស ននបលខាធិការដ្ឋា នម្កថុមការង្រម្គេ់ម្គងគបម្រាង  FMIS កនាថុងការវិភាគបថរបវោននម្េ្ិេ ្្តិការបផ្សង

បទៀ្ បដើម្ីបម្គាងបរៀេចំសម្រាេ់ការដ្ក់ឱ្យអនុវ្្តនវូនី្ិវិធីថ្មី តាមម្េព័ន្ធ  FMISជាេន្តបទៀ្ ។

      សមិទ្ធផលបជាគជ័យបនះ បានមកពីការេិ្េំម្េឹងដម្េង និង ការជំរុញពីថ្នា ក់ដឹកនំាម្គេ់ជាន់

ថ្នា ក់ រមួជាមយួនឹងការសហការចលូរមួពីេណា្ត ម្កសងួ-ស្្េ័នកនាថុងការបេ្តជាញា ជយួគំាម្ទដល់

កម្មវិធីដកទម្មង់ការម្គេ់ម្គងហិរញ្ញវ្្ថុស្ធារណៈ ក៏ដចូជាការជំរុញការេបម្មើបសវាស្ធាណៈ

បៅកាន់ស្ធារណជនឱ្យបានល្ម្េបសើរ  និង ម្េកេបដ្យម្េសិទ្ធភាពេ្ស់ ។  ជាពិបសស

ការចលូរមួចំដណកពីនដគអូភិវឌ្ឍន៍ដចូជា ធនាគារពិភពបោក និង សហភាពអរឺ៉ុេ ដដលដ្ងដ្

ផ្តល់ការគំាម្ទ និង ជំនយួេបច្ចកបទសដល់បលខាធិការដ្ឋា នម្កថុមការង្រម្គេ់ម្គងគបម្រាង  FMIS

ឱ្យសបម្មចបាននូវភាពបជាគជ័យននគបម្រាងបនះ និង បានផ្តល់ជនូនវូអ ្្ម្េបោជន៍

ជាបម្ចើនជនូអនាកបម្េើម្បាស់ ។



សម្រាេ់ព័្៌រានេដន្ម និង សំណូមពរបផ្សងៗ
សូមចលូបៅកាន់បគហទំព័រ ឬទំព័រេណាដា ញសង្គម 

រេស់គបម្រាង FMIS៖

៦

សំណួរ និង ្ចម្ើយ

សមូអ្រ អរសាទ្រ្ំចពាះអ្នកឈ្ន ះរងាវែ ន់អន៊សសាវរីយ៍
    សមូអេអរស្ទរចំបពាះអនាកដដលបានប ល្ើយសំណួរម្្ឹមម្្ចូវបៅកនាថុងម្ពឹ ្្តិេម្្ព័្៌រានបលេ០២៦

េបងកើនថ្មពលដផនាកចំបណះដឹងអំពី
ម្េព័ន្ធ FMIS និង រានឱកាសទទួលបាន

 ធនាគារថ្មពល (PowerBank)
ពីម្កថុមការង្រម្គេ់ម្គងគបម្រាង FMIS

បដ្យម្គាន់ដ្ចូលរមួប ល្ើយសំណួរ
ង្យៗឱ្យបានម្្ឹ  មម្្ចូវ

ម្កថុមការង្របលើកទឹកចិ ្្តមសន្តីមកពីម្គេ់ម្កសងួ-ស្្េ័ន និង មន្ីរបសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវ ្្ថុ, រ្នាគារ ម្ពមទាងំ
រដឋាបាលរាជធានី-បេ ្្ត ឱ្យចូលរមួកនាថុងការប ល្ើយសំណួរបនះម្គេ់ៗគានា  ។ 

ប ្្ម ះអនាកដដលឈនាះរង្វ ន់នឹងម្្ចូវម្េកាសបៅបលើ ម្ពឹ ្្តិេម្្ព័្៌រានបលេបម្កាយ ។

សូមបផញាើ ចបមលើយម្្ឹមម្្ចូវ ននសំណួរទាងំពីរបៅខាងប វ្ងបដ្យភា្ជ េ់ជាមយួ
ប ្្ម ះ ្នួាទី ស្្េ័ន និង បលេទរូស័ព្ទំនាក់ទំនង

 រេស់បោកអនាកមកអុីដមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
ម៊នថ ង្ៃទ្រី ៣០ សេ សរីហ  ឆ្្ន  ំ២០២១ ។

ឬទ្ំនាក់ទ្ំនងចដ្យផ្ទា េ់ចៅកាន់

បគហទំព័រគបម្រាង FMIS

http://fmis.mef.gov.kh

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

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA

កជ្្ញ  ចឈឿន ស៊មា៉ា េ័យ

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

១.បៅបពលដដលអនាកបម្េើម្បាស់ម្េព័ន្ធ FMIS 
រានេជ្ហា  ម្្ចូវទាក់ទងបៅម្កថុមជំនយួគំាម្ទ 

PK-The Helperោ៉ងដូចបម្តច ? ចរូបរៀេរាេ់
ពីរបេៀេេបងកើ្សំបណើបៅកនាថុងម្េព័ន្ធជំនយួ

គំាម្ទ PK-The Helper?

សបមា្រ់ព័ត៌មានចផសេងៗ

 ច ្្ម ះ  ចោក ចសន សិទ្្ធិថា    អន៊ប្រធានការិយាេ័យ
                                        ថនមនទារីរចសដឋាកិ ច្េនិងហិរញ្ញវត្ថុចេត្តសក្រ                                   

១

២.ប្ើម្េព័ន្ធ FMIS រានប ្្ម ះបពញ
ជាបេមរៈភាស្ោ៉ងដូចបម្តច ?

ចតើជំហនទ្រី ៣ ថនការអន៊វត្ត្រចបមាង  FMIS ចា្រ់ចផ្តើមពរីឆ្្ន ណំា?
មានទ្ិសចៅយា៉ា ងដូ្ ចម្ត្?

ច ្្ម ះ ចោក អ៊ិន ស៊ផ្ន      មនន្តរី ថនបកសួងសរែ និងថាមពេ 

ចបមលើយ៖ ជំហានទី៣ ននការអនុវ ្្តគបម្រាង FMIS ចាេ់បផ្តើមពីឆានា ំ ២០២១ ដល់ឆានា ំ២០២៥ ។
            រានទិសបៅដចូខាងបម្កាម៖
ពម្ងឹង៖
     សវ ័យម្េវ ្្តិកម្មម្េ្ិេ ្្តិការហិរញ្ញវ ្្ថុ
     តាមម្េព័ន្ធ FMIS
     គុណភាពរបាយការណ៍ និង សនា្ធ នកម្ម
     សុវ្ិ្ភាព និង សម្្ភាពមជ្ឈមណ្ឌ លទិននាន័យ

២ ្រូចរៀ្ររា្រ់អត្ប្រចយាជន៍ថនការចធវែើសវែ័យប្រវត្តិកម្មទ្ិន្នន័យ
រវាងប្រព័ន្ធ  FMIS និង ប្រព័ន្ធ  PRIS ?

ចបមលើយ៖ អ ្្ម្េបោជន៍ននការបធវើសវ ័យម្េវ ្្តិកម្មទិននាន័យរវាងម្េព័ន្ធ FMIS និងម្េព័ន្ធ  PRISរានដចូជា៖
     កា្់េន្យកំហុស ្្គងដល់អនាកបម្េើម្បាស់
     រានភាពរហ័ស បដ្យអនាកបម្េើម្បាស់នឹងចំណាយបពលបវោ្ិចជាងមុនកនាថុងការវាយេញ្ចចូលទិននាន័យ
     អាណ ្្តិបេៀវ្្សកនាថុងម្េព័ន្ធ FMIS
     េបងកើននវូម្េសិទ្ធភាព និង ភាពទាន់បពលបវោកនាថុងការបេើកផ្តល់បេៀវ្្សជនូមសន្តីរាជការសុីវិល ។

ពម្ងីក៖
     ១៤៨ ការដ្ឋា នេដន្មថ្មី និង អង្គភាពថវិកា
     អាណាេ័កបផ្រសិទ្ធិបៅថ្នា ក់កណា្ត លថ្មី    
     ដដលរានអនាកបម្េើម្បាស់សរុេ ១៩០០ នាក់
     អភិវឌ្ឍមុេង្រេដន្មថ្មីចំនួន ២ (AM & IM)
     ដ្ក់ឱ្យអនុវ ្្តមុេង្រថ្មី  BP & PR ។


