មាតិកា
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប

ជំរុញដល់ការររៀបចំរបាយការណ៍.............. ១

កម្ម វិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង នឌិង វគ្គបណត្ត ុះ

បណ្
្ត លអំពីការអនុវត្តនីតឌិ វិធីថ្មី............... ២

ឯកឧត្ត មបណ្ិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ជំរ៊ញដល់ការររៀបចំ

របាយការណ៍ចបាប់ទូទាត់ឱ្យផលិតរចញទាំងសសរុងពីសបព័ន្ធ FMIS
ការររៀបចំរបាយការណ៍ចបាប់្រូទាត់ គឺជ្សកម្មភាពអា្រឌិភាពមួយក្នតងចំរណ្មសកម្មភាពននការ-

ររៀបចំរបាយការណ៍ទាង
ំ អស់ដដលអាចផលឌិតរចញបានពី្បព័ន្ធ FMIS។ ក្នតងន័យរនុះឯកឧត្តមបណ្ឌិត

សភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋរលខាធឌិការ្កសួងរសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត នឌិង ជ្្បធាន្កតមការងារ្គប់្គង

គរ្មាង FMIS បានដឹកនាំកឌិច្ច្បជុំជ្មួយសមាជឌិក សមាជឌិកា នន្កតមការងារ្គប់្គងគរ្មាង FMIS

វគ្គបណ្តតុះបណ្
្ត លជំនាញវិជ្រាជីវៈ

នានថងៃ ពុធ ១៣ រកើត ដខ កត្តឌិក ឆ្្នំ ឆលារូវ ្តីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ្តរូវនឹងនថងៃ្រី ១៧ ដខ វិចឌិកា
្ ឆ្្នំ ២០២១

រេតុអ្ីអ្នករ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS ្តរូវ

ចបាប់្រូទាត់ ។

អ្នករ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS................ ២

រ្បើ្បាស់្បព័ន្ធជំនួយគាំ្្រ................... ៣
រតើ្បព័ន្ធ FMIS នឹងមានការផ្លាស់ប្តរូរអ្ីខលាុះ

រៅរពលព្ងីកការអនុវត្ត...................... ៤
្រំព័រសំនួរ នឌិង ចរមលាើយ........................... ៦

ក្នតងរគាលបំណងពឌិភាកសាអំពីវឌ្ឍនភាពននការផលឌិតរបាយការណ៍រចញពី្បព័ន្ធ FMIS ស្មាប់ការររៀបចំ
មាន្បសាសន៍រៅក្នតងកឌិច្ច្បជុំរនុះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានអំពាវនាវឱ្យ្កតមការងារពាក់ព័ន្ធ

ចូលរួមសេការររៀបចំនូវរបាយការណ៍រនុះឱ្យខានដតបាន រោយរេតុថា បច្ចតប្បន្ន ្កតមការងារមាន
្បព័ន្ធដដលអាចរធ្ើ្រំរនើបកម្ម រេើយអាច្គប់្គង នឌិង ផលឌិត្រឌិន្នន័យមកបានតាមត្មរូវការ ្ពមទាំង

មានអត្្បរោជន៍ រោយជួយកាត់បន្យការពនយារពល នឌិង ការររៀបចំកឌិច្ចការទាំងរនុះរោយនដ ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យក៏បានមាន្បសាសន៍បដន្មរ្រៀតថា “រយើងគួរដតមានការរ្បើ្បាស់ឱ្យកាន់
ដតមាន្បសឌិ្រភា
្ធ ព នឌិង រស្ន ើសុំការចូលរួមឱ្យបានកាន់ដតសកម្មពីអគ្គនាយកោ្ឋនពាក់ព័ន្ធដូចជ្ ៖

អគ្គនាយកោ្ឋនរតនាគារជ្តឌិ អគ្គនាយកោ្ឋនថវិកា អគ្គនាយកោ្ឋនេឌិរញ្ញវត្តថា្នក់រ្កាមជ្តឌិ នឌិង អគ្គ-

នាយកោ្ឋនសេ្បតឌិបត្តឌិការអន្តរជ្តឌិ នឌិង ្គប់្គងបំណល
ុ
រដើម្បីរធ្ើោ៉ាងណ្ឱ្យកឌិច្ចការរនុះអាច
សរ្មចបានរៅក្នតងឆ្្នំ ២០២១ រនុះ ្ពមទាំងចាប់រផ្តើមអនុវត្ត នឌិង រ្បើ្បាស់ស្មាប់ការររៀបចំចបាប់

្រូទាត់ស្មាប់ឆ្្នំ ២០២២ តរៅ រោយមានការរ្បើ្បាស់របាយការណ៍ផលឌិតរចញពី្បព័ន្ធ FMIS
ទាំង្សតងដតម្តង” ។

ឯកឧត្តម វង្ស ប៊ា៊នឥន្ទ្រាវ៊ធ ្បតឌិភូរាជរោ្ឋភឌិបាល្រ្រួលបន្តកជ្អគ្គនាយកននអគ្គនាយកោ្ឋន

រតនាគារជ្តឌិ បានគាំ្្រនូវ្បសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រោយឯកឧត្តមបានមាន្បសាសន៍
ថា “រៅរពលដដលមាន្បព័ន្ធ អ្ីដដលរយើងចង់បានរនាុះគឺរបាយការណ៍រនុះរេើយ ដដលជ្គុណ-

្បរោជន៍ស្មាប់សា្ប័នរ្បើ្បាស់ ” ។ ឯកឧត្តម្បតឌិភូក៏បានបដន្មថា បច្ចតប្បន្ន របាយការណ៍ រស្ ើរដត

១០០% រេើយដដលសរ្មចបានទាក់្រងនឹងដផ្នកចំណូល ចំដណកឯដផ្នកចំណ្យ គឺរៅមានចំណច
ុ

មួយចំនួនដដល្តរូវមានការដកស្មរួល ជ្ពឌិរសសទាក់្រងរៅនឹងចលនាឥណទានដដលទាមទារឱ្យ
អគ្គនាយកោ្ឋនពាក់ព័ន្ធ យកចឌិត្ត្រុកោក់ នឌិង ត្មរូវឱ្យមានការចូលរួម រដើម្បីរផ្ៀងផ្្ត់្រឌិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ

នឌិង ការដដលអាចយកមករ្បើ្បាស់បាន រ្ពាុះ្រឌិន្នន័យដដលមានក្នតង្បព័ន្ធ គួរដតយកមករ្បើ្បាស់

រដើម្បីជ្គុណ្បរោជន៍ រោយមឌិនចាំបាច់ក្នតងការររៀបចំតារាងពីខាងរ្រៅរ្រៀតរនាុះរ្រ រពាលគឺអាច

១

ផលឌិតរចញពី្បព័ន្ធដតម្តង ។ ្រន្ឹមនឹងរនុះ ឯកឧត្តម្បតឌិភូ ក៏បានរកាតសររសើរដល់្កតមការងារពាក់ព័ន្ធដដលបានដុតនដដុតរជើងក្នតងការររៀបចំ
កឌិច្ចការទាំងអស់រនុះ ។

គួរបជ្រាក់ផងដដរថា របាយការណ៍ដដលពាក់ព័ន្ធស្មាប់ការ្រូទាត់ មានចំនួន ១៨ របាយការណ៍ ដដលក្នតងរនាុះមានរបាយការណ៍ចំនួន ១១

ដដលសរ្មចបាន ១០០% នឌិង មានរបាយការណ៍ចំនួន ៧ រ្រៀតដដលសរ្មចបានចំនួន ៥០% នឌិង ស្ ឌិតក្នតងការបន្តរលើការអភឌិវឌ្ឍ នឌិង ្តរូវមាន
ការចូលរួម្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង ផ្តល់រោបល់ពីអគ្គនាយកោ្ឋនពាក់ព័ន្ធ ។

កម្ម វិធីបន្ជ្
ជា បការយល់ដឹង និង វគ្គ បណ្តរុុះបណ្
្ត លអំពី “ការអន៊វត្ត

នីតិ វិធីថ្មនី នការរធវ ើសវ័យសបវត្តក
ិ ម្មទិន្នន័យពីសបព័ន្ធ PRIS មកសបព័ន្ធ FMIS”
ត ការងារ
កាលពីនថងៃ្ពេស្បត្តិ៍ ១៤ ររាច ដខ អស្តជ ឆ្្នំ ឆលារូវ ្តីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ្តរូវនឹងនថងៃ្រី ០៤ ដខ វិចឌិកា
្ ឆ្្នំ ២០២១ រលខាធឌិការោ្ឋន្កម

្គប់្គងគរ្មាង FMIS បានររៀបចំកម្ម វិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងតាមរយៈ្បព័ន្ធសន្នឌិសី្រ វីរដអូស្តីពី “ការអនុវត្តនីតឌិ វិធីថ្មីននការរធ្ើស្័យ្បវត្តឌិកម្ម

្រឌិន្នន័យពី្បព័ន្ធបរច្ចក វិ្រយាព័ត៌មាន្គប់្គង្រឌិន្នន័យរបៀវត្មញ្ន្តីរាជការសុី វិល ( PRIS ) មក្បព័ន្ធបរច្ចក វិ្រយាព័ត៌មានស្មាប់ការ្គប់្គង

េឌិរញ្ញវត្តសាធារណៈ ( FMIS) ជូន្កសួង-សា្ប័នចំនួន ០៦” រួមមាន ៖

រ្កាមការសេការពី្កសួងមុខងារសាធារណៈ នឌិង អគ្គនាយកោ្ឋនពាក់ព័ន្ធនន្កសួងរសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្តរួមជ្មួយនឹង្កតមបរច្ចករ្រស

FMIS បានសឌិកសានីតឌិ វិធីលម្ឌិត រេូតឈានដល់ការោក់ឱ្យដំរណើរការជ្ផលារូវការនូវការរធ្ើសនា្ធនកម្មនន្បព័ន្ធ PRIS នឌិង ្បព័ន្ធ FMIS បាន

រជ្គជ័យ្សបតាមដផនការសកម្មភាពននការអនុវត្តគរ្មាង FMIS ស្មាប់ឆ្្នំ ២០២១ ។ បនា្ប់ពីររៀបចំកម្ម វិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងរៅកាន់
ថា្នក់ដឹកនាំ នឌិង មញ្ន្តី្រ្រួលបន្តករលើការងារថវិកា នឌិង េឌិរញ្ញវត្តរួចមក រលខាធឌិការោ្ឋន្កតមការងារ្គប់្គងគរ្មាង FMIS ក៏បានររៀបចំជូន
វគ្គបណ្តតុះបណ្
្ត លស្ត ីពីការអនុវត្តននស្ ័យ្បវត្តឌិកម្ម្រឌិន្នន័យពី ្បព័ន្ធបរច្ចក វិ្រយាព័ត៌មាន្គប់្គង្រឌិន្នន័យរបៀវត្មញ្ន្តីរាជការសុី វិល (PRIS) មក
្បព័ន្ធបរច្ចក វិ្រយាព័ត៌មានស្មាប់ការ្គប់្គងេឌិរញ្ញវត្តសាធារណៈ (FMIS) ជូនអ្នករ្បើ្បាស់កាលពីនថងៃ្រី ០៥ ដខ វិចឌិកា
្ ឆ្្នំ ២០២១ រនាុះផងដដរ ។

អត្ សបរោជន៍ ននការរធវ ើសទ្្ធនកម្មរវាងសបព័ន្ធ PRIS និង សបព័ន្ធ FMIS សសមាប់អ្នករសបើសបាស់

វគ្គ បណ្តរុុះបណ្
្ត លជំទ្ញវិជ្ជាជីវៈអ្នករសបើសបាស់ សបព័ន្ធបរចចេ ក វិទយា
ព័ត៌មានសសមាប់ការសគប់សគងហិរញ្ញវត្រុ សាធារណៈ ( FMIS)

ឈានចូលដល់្តីមាស្រី៣ ននការអនុវត្តគរ្មាង FMIS ស្មាប់ជំហាន្រី៣ ក្នតងឆ្្នំ ២០២១

រលខាធឌិការោ្ឋន្កតមការងារ្គប់្គងគរ្មាង FMISបានររៀបចំវគ្គបណត្ត ុះបណ្
្ត លវិជ្រាជីវៈរលើ

ការ្គប់្គងេឌិរញ្ញវត្តសាធារណៈតាម្បព័ន្ធ FMIS ជូនរដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្តទាង
ំ ២៥ នឌិង
អង្គភាពថវិកាអាណ្ប័ករផ្រសឌិ្រឌិរ្ធ ពញរលញបដន្មថ្មី នន្កសួងរសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្តរួុមមាន ៖

២

អង្គភាពថវិកាអាណ្ប័ករផ្រសឌិ្រឌិរ្ធ ពញរលញបដន្មថ្មីទាង
ំ ១០ ខាងរលើ នឹង្តរូវោក់ឱ្យដំរណើរការជ្ផលារូវការរៅរដើមឆ្្នំ ២០២២ ខាងមុខ ។ ស្មាប់

វគ្គបណ្តតុះបណ្
្ត លរនុះររៀបចំរ�ើងតាមរយៈ្បព័ន្ធសឌិកសាពីចមាងៃយ ( UEF E-Learning System) ចាប់ពីនថងៃ្រី ១០ ដខ វិចឌិកា
្ ឆ្្នំ ២០២១ដល់

នថងៃ្រី ០៨ ដខ ធ្នរូ ឆ្្នំ ២០២១ ដដលមានសឌិកាខាកាមចូលរួមពីរដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្តទាង
ំ ២៥ ចំនួន ២០៨រូប (ក្នតងរនាុះមាន្សីចំនួន ៧៣រូប នឌិង ្បតស
ចំនួន ១៣៥រូប) នឌិង អង្គភាពថវិកាអាណ្ប័ករផ្រសឌិ្រឌិរ្ធ ពញរលញបដន្មថ្មី ចំនួន ៥៤រូប (ក្នតងរនាុះមាន្សីចំនួន ១៦រូប នឌិង ្បតសចំនួន ៣៦រូប) ។

រដើម្បីបំរពញលកខាខណ្កាលាយជ្អ្នករ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMISបានរពញរលញ សឌិកាខាកាមមា្នក់ៗត្មរូវឱ្យយកចឌិត្ត្រុកោក់ចូលរួមឱ្យបានជ្ប់លាប់

នឌិង ចាំបាច់្តរូវ្ប�ងឱ្យជ្ប់រដើម្បីបញ្ច ប់វគ្គនីមួយៗ ។ វគ្គបណ្តតុះបណ្
្ត លរនុះបានបញ្ច ប់រោយរលូន រេើយបនា្ប់ពីបញ្ច ប់ សឌិកាខាកាមទាំងអស់ អាច
មានសមត្ភាព្គប់្គាន់ក្នតងការរ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ

FMIS នារដើមឆ្្នំ ២០២២ ខាងមុខ ស្មាប់ចុុះ្បតឌិបត្តឌិការផ្្ល់បានរោយ្រំនុកចឌិត្ត

ក្នតងការអនុវត្តថ វិកា នឌិង េឌិរញ្ញវត្តតាម្បព័ន្ធ FMIS្បកបរោយ្បសឌិ្រភា
្ធ ពខ្ពស់ ។

រដើម្បីឱ្យ្កតមការងារ្បព័ន្ធ FMISជួយស្មបស្មរួល
រោុះ្សាយនូវរាល់បជ្ហា ដដលអ្នករ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ
FMIS ជួប្ប្រុះក្នតងរពលរ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ្បកប

រោយ្បសឌិ្រភា
្ធ ព នឌិង ទាន់រពលរវលា

រាល់ សំរណើ / បជ្ហា / សំណូមពរនានារបស់

អ្នករ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS ្តរូវបានកត់្តា្រុក
រាល់ សំរណើ / បជ្ហា / សំណូមពររបស់អ្នករ្បើ្បាស់

នឹង្តរូវដបងដចករៅតាមក្មឌិតផលប៉ាុះពាល់ នឌិង អា្រឌិភាព៖

ធានាបាននូវសុវត្ឌិភាពខ្ពស់រលើ
ការរ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS

អ្នករ្បើ្បាស់អាចតាមោនសា្នភាពននសំរណើ / បជ្ហា /
សំណូមពរ រោយផ្្ល់តាមរយៈសារជូនដំណឹងតាម
រតរ�្កាម

សំរណើ / បជ្ហា / សំណូមពរ ្តរូវបានបញរារូ នរៅដល់្កតម

ការងារជំនាញ្បព័ន្ធ FMIS រោយស្ ័យ្បវត្តឌិ

ក្មឌិត្សាល (រយៈរពល ២០ នថងៃ)
ក្មឌិតមធ្យម (រយៈរពល ៧ នថងៃ)

ក្មឌិតធងៃន់ធរងៃ (រយៈរពល ២ នថងៃ)

ក្មឌិតធងៃន់ធរងៃ ខាលាំង (រយៈរពល ៤ រមា៉ា ង)
អ្នករ្បើ្បាស់អាចចូលរមើលក្មងសំណួរ
ដតងសួរ “FAQ” ដដលពុំចាំបាច់រង់ចាំ

ការគាំ្្រផ្្ល់ព្ី កតមការងារបរច្ចករ្រស ។

៣

រោងតាមយុ្រសា
្ធ ញ្ស្ត ននការដក្រ្មង់ថ វិការដ្ឋបាលថា្នក់រ្កាមជ្តឌិឆ្្នំ ២០១៩-២០២៥ ដដលមាន្រឌិសរៅដក្រ្មង់តាមអភឌិ្កមដដលមានលកខាណៈ សាមញ្ញ

្រន់ភលាន់ នឌិង តមាលាភាព រោយ្តរូវផ្តល់ឆនា្នុសឌិ្រឌិ្ធ នឌិង គណរនយ្យភាពដល់រដ្ឋបាលថា្នក់រ្កាមជ្តឌិនីមយ
ួ ៗ នឌិង ដផ្ករលើដផនការព្ងីកការអនុវត្តគរ្មាង្បព័ន្ធ

FMIS ជំហាន្រី៣ ឆ្្នំ២០២១-២០២៥ រនុះ នីតឌិ វិធីននការអនុវត្តថ វិកានឹង្តរូវបានរធ្ើ្រំរនើបកម្ម នឌិង ពរនលាឿនដថមរ្រៀតតាមរយៈការរលើកកម្ពស់ការអនុវត្ត្បព័ន្ធ

បរច្ចក វិ្រយាព័ត៌មាន ។ ក្នតងដំណ្ក់កាលអន្តរកាលននការោក់ឱ្យរ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS មឌិនទាន់ដល់អង្គភាពថា្នក់រ្កាមជ្តឌិ រដ្ឋបាល្កតង/្សតក/ខណ្ នឌិង
រដ្ឋបាលឃុំ/សងាកាត់ មន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្តរាជធានី-រខត្ត ពឌិតជ្្តរូវរដើរតួនា្រី នឌិង ចូលរួមោ៉ាងសំខាន់ក្នតងការជួយស្មរួល នឌិង ពរនលាឿនដល់ការអនុវត្តថ វិកា

នឌិង កឌិច្ចល្រ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលថា្នក់រ្កាមជ្តឌិឱ្យសរ្មចរគាលរៅរោយរជ្គជ័យក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ្បកបរោយ្បសឌិ្រភា
្ធ ព តមាលាភាព នឌិង គណរនយ្យភាព ។

រោយដ�ក ថា្នក់ដឹកនាំ នឌិង មញ្ន្តី ននរដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្តទាង
ំ ២៥ បាន្រ្រួលវគ្គបណ្តតុះបណ្
្ត លវិជ្រាជីវៈរលើការ្គប់្គងេឌិរញ្ញវត្តសាធារណៈតាម្បព័ន្ធ FMIS
កាលពីនថងៃ្រី ១០ ដខ វិចឌិកា
្ ឆ្្នំ ២០២១ ដល់នថងៃ្រី ៧ ដខ ធ្នរូ ឆ្្នំ ២០២១ ដដលក្នតងរនាុះមានសឌិកាខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ២០៨ រូប តាមរយៈ្បព័ន្ធសឌិកសាពីចមាងៃយ

( E-Learning System) របស់សាកលវិ្រយាល័យរសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត នឌិង ការរ្បើ្បាស់កម្ម វិធី Zoom ។ ជ្ល្រ្ធផល្រ្រួលបាន រដ្ឋបាលរាជធានីរខត្តទាង
ំ ២៥ បានដស្ ងយល់បដន្មអំពីលំេូរការងារ នឌិង ការអនុវត្តរលើការរ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS បនា្ប់ពីបានយល់បដន្មរលើលំេូរនីតឌិ វិធីអនុវត្តការងាររបស់

រដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្ត រៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS រួចរាល់ នឌិង ក៏ដូចជ្ការោក់ឱ្យអនុវត្តបដន្មរៅ្បព័ន្ធ FMIS ជូនដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្ត ដដលជ្អ្នក្រ្រួល
បន្តកចុុះ្បតឌិបត្តឌិការេឌិរញ្ញវត្តរបស់ខរួ លាន នឌិង អង្គភាពរ្កាមឱវា្រ ស្មាប់ឆ្្នំ ២០២២ ខាងមុខរនុះ ។

រដើម្បីបំរពញបដន្ម នឌិង ការបជ្រាក់ចបាស់ពីតួនា្រី នឌិង សឌិ្រឌិរ្ធ បស់អ្នករ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS រួមមានរដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្ត មន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត នឌិង

រតនាគាររាជធានី-រខត្ត ក្នតងការអនុវត្ត្បព័ន្ធ ្បកបរោយ្បសឌិ្រភា
្ធ ព តមាលាភាព នឌិង គណរនយ្យភាព ្កសួងរសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត សូមរធ្ើការដណនាំនវូ លំេរូ
នីតឌិ វិធីអនុវត្តការងារក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ដូចតរៅ ៖

្រ្រួលបន្តកជ្អ្នកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង
អនុម័តសរ្មចរលើ្បតឌិបត្តឌិការនឌិយ័តភាពឥណ-

ទាននផ្ក្នតង របស់ខរួ លានរៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។
មយា៉ា ង វិញរ្រៀត ្តរូវររៀបចំ បរងកាើត នឌិង ដកត្មរូវ
តារាងរជរារ្រយ្យបុររ្បទាន

្តរួតពឌិនឌិត្យ

្រ្រួលបន្តកជ្អ្នកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័ត

្រ្រួលបន្តកជ្អ្នកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័ត

របស់មន្ីរជំនាញ, រដ្ឋបាល្កតង -្សតករៅក្នតង្បព័ន្ធ

បរងកាើត នឌិង ដកត្មរូវតារាងរជរារ្រយ្យបុររ្បទាន

សរ្មចរលើ្បតឌិបត្តឌិការនឌិយ័តភាពឥណទាននផ្កតង
្ន

FMIS ។ បដន្មពីរនុះ មន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត

នឌិង

្តរូវររៀបចំបរងកាើត នឌិង ដកត្មរូវតារាងរជរារ្រយ្យបុររ្បទាន

្បតឌិបត្តឌិការរៅមន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត នឌិង

នឌិង អនុម័តរៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS មុននឹងបញរារូ នបន្ត

អនុម័តរៅក្នតង្បព័ន្ធ FMISមុននឹងបញរារូ នបន្ត

រតនាគាររាជធានី-រខត្តរដើម្បីពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័ត

សរ្មចក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

របស់មន្ីរជំនាញ នឌិង រដ្ឋបាលខណ្្ពមទាំង្តរួតពឌិនឌិត្យ
្បតឌិបត្តឌិការរៅរតនាគាររាជធានី-រខត្ត រដើម្បីពឌិនឌិត្យ នឌិង
អនុម័តសរ្មចក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

ការនឌិយ័តភាពឥណទាននផ្ក្នតង ៖ Internal Budget Transfer
រជរារ្រយ្យបុររ្បទាន ៖ Petty Cash Budget Transfer

សរ្មចរលើ្បតឌិបត្តឌិការនឌិយ័តភាពឥណទាននផ្ក្នតង

របស់រដ្ឋបាលឃុំ-សងាកាត់ នឌិង ររៀបចំបរងកាើត នឌិង
ដកត្មរូវតារាងរជរារ្រយ្យបុររ្បទាន របស់រដ្ឋបាល
្កតង-្សតក រៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។ រោយដ�ក

រតនាគាររាជធានី-រខត្ត មានតួនា្រី្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង

អនុម័តសរ្មច្បតឌិបត្តឌិការននការររៀបចំបរងកាើត នឌិង
ដកត្មរូវតារាងរជរារ្រយ្យបុររ្បទានរបស់មន្ីរជំនាញ

នឌិង រដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្ត នឌិង រដ្ឋបាលខណ្ បនា្ប់

ពីមន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត បាន្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង
អនុម័តក្នតង្បព័ន្ធ FMIS រួចរាល់ ។

្រ្រួលបន្តកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តរលើ្បតឌិបត្តឌិការ

- ្រ្រួលបន្តកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តរលើ្បតឌិបត្តឌិការ

្រ្រួលបន្តកកត់្តា ្តរួត-

ធានាចំណ្យមឌិនដមនកឌិច្ចល្រ្ធកម្ម

ចំណ្យមឌិនដមនកឌិច្ចល្រ្ធកម្ម ( PO-GEN) នឌិង បុររ្បទាន ( PO-

្បតឌិបត្តឌិការរស្ន ើសុំធានាចំ-

រស្ន ើសុំធានាចំណ្យកឌិច្ចល្រ្ធកម្ម ( Requisition ) នឌិង

( PO-GEN) នឌិង

បុររ្បទាន ( PO-ADV) របស់ខរួ លានរៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS

៤

រស្ន ើសុំធានាចំណ្យកឌិច្ចល្រ្ធកម្ម ( Requisition ) នឌិង ធានា
ADV) របស់មន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត នឌិង ្គប់មន្ីរ

ពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តរលើ

ណ្យមឌិនដមនកឌិច្ចល្រ្ធកម្ម

ចំន៊ច ២.១ មានតរៅទំព័រ

៥

មុននឹងបញរារូ នបន្ត្បតឌិបត្តឌិការរៅមន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញ-

វត្តរាជធានី-រខត្ត រដើម្បីពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តសរ្មចក្នតង
្បព័ន្ធ FMIS ។

រផ្ងៗរ្រៀត ។

( PO-GEN)

ធានាចំណ្យកឌិច្ចល្រ្ធកម្ម ( Requisition) របស់្កតង-្សតក ។

្កតង-្សតក ។

- ្រ្រួលបន្តកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តរលើ្បតឌិបត្តឌិការរស្ន ើសុំ

នឌិង បុររ-

្បទាន ( PO-ADV)របស់

្រ្រួលបន្តកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តរលើ្បតឌិបត្តឌិការ

- ្រ្រួលបន្តកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តរលើ្បតឌិបត្តឌិការកឌិច្ចល្រ្ធកម្មសាធារណៈ ( PO-

( PO-GRN) របស់ខរួ លានរៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។ ក្នតងករណី

រផ្ងៗរ្រៀត ។ ក្នតងករណីរលើសឌិ្រឌិស
្ធ រ្មច ្តរូវបញរារូ នបន្តរៅអគ្គនាយកោ្ឋនល្រ្ធកម្មសាធារណៈ

កឌិច្ចល្រ្ធកម្មសាធារណៈ ( PO-P2P) នឌិង កឌិច្ច្បគល់្រ្រួល
រលើសសឌិ្រឌិស
្ធ រ្មច ្តរូវបញរារូ នបន្តរៅ អគ្គនាយកោ្ឋនល្រ្ធកម្ម

សាធារណៈ នន្កសួងរសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្តរដើម្បីពឌិនឌិត្យ នឌិង
អនុម័តសរ្មចក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

P2P) នឌិង កឌិច្ច្បគល់្រ្រួល ( PO-GRN) របស់មន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត នឌិង ្គប់មន្ីរ

នន្កសួងរសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្តរដើម្បីពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តសរ្មចក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

- ្រ្រួលបន្តកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័ត្គប់្បតឌិបត្តឌិការកឌិច្ចល្រ្ធកម្មសាធារណៈ

( PO-P2P) នឌិង កឌិច្ច្បគល់្រ្រួល ( PO-GRN) របស់្កតង-្សតក ។

្រ្រួលបន្តកជ្អ្នកកត់្តា ្តរួត-

្រ្រួលបន្តកជ្អ្នកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័ត

្រ្រួលបន្តកជ្អ្នកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តសរ្មចរលើ

ការចំណ្យអាណត្តឌិរបើក្បាក់

ជំនាញ នឌិង រដ្ឋបាលខណ្ រៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS

រដ្ឋបាល្កតង-្សតក-ខណ្ នឌិង រដ្ឋបាលឃុំ-សងាកាត់ រៅក្នតង្បព័ន្ធ

រខត្ត រដើម្បីពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តសរ្មចក្នតង្បព័ន្ធ

នឌិង អនុម័តសរ្មចរលើ្បតឌិបត្តឌិការចំណ្យអាណត្តឌិរបើក្បាក់របស់

ពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តរលើ្បតឌិបត្តឌិ

រលើ្បតឌិបត្តឌិការចំណ្យអាណត្តឌិរបើក្បាក់របស់មន្ីរ

របស់ខរួ លានរៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS

មុននឹងបញរារូ នបន្ត្បតឌិបត្តឌិការរៅរតនាគាររាជធានី-

រៅមន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត

FMIS ។ ជ្មួយគា្នរនុះផងដដរ មន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិង-

មុននឹងបញរារូ នបន្ត្បតឌិបត្តឌិការ

រាជធានី-រខត្ត រដើម្បីពឌិនឌិត្យ នឌិង
អនុម័តក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

្បតឌិបត្តឌិការរស្ន ើសុំបុររ្បទានរបស់មន្ីរជំនាញ, រដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្ត,
FMIS ។ មយា៉ា ង វិញរ្រៀត រតនាគារ្រ្រួលបន្តកជ្អ្នកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ
រដ្ឋបាល្កតង-្សតក នឌិង រដ្ឋបាលឃុំ-សងាកាត់ រៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

េឌិរញ្ញវត្ត មានតួនា្រី្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តរលើ

រោយដ�ក រតនាគារមានតួនា្រីជ្គណរនយ្យករ ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង

រាជធានី-រខត្ត រៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS រួចបញរារូ នបន្ត

ជំនាញ, រដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្ត, រដ្ឋបាលខណ្ រៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS

្បតឌិបត្តឌិការចំណ្យអាណត្តឌិរបើក្បាក់របស់រដ្ឋបាល

្បតឌិបត្តឌិការរៅរតនាគាររាជធានី- រខត្តរដើម្បីពឌិនឌិត្យ
នឌិង អនុម័តសរ្មចក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

អនុម័តសរ្មចរលើ្បតឌិបត្តឌិការចំណ្យអាណត្តឌិរបើក្បាក់របស់មន្ីរ
បនា្ប់ពីមន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត បាន្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តក្នតង
្បព័ន្ធ FMIS រួចរាល់ ។

្រ្រួលបន្តកជ្អ្នកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តរលើ

្រ្រួលបន្តកជ្អ្នកកត់្តា ្តរួតពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តសរ្មចរលើ្បតឌិបត្តឌិការបរងកាើតធាតុរង់ចាំ នឌិង

សលាកប្តបង់ចំណូល របស់ខរួ លានរៅក្នតង្បព័ន្ធ FMIS

FMIS ។ រោយដ�ក ស្មាប់្បតឌិបត្តឌិការរផ្រសលាកប្តបង់ចំណូល របស់មន្ីរជំនាញ ្តរូវបាន

្បតឌិបត្តឌិការបរងកាើតធាតុរង់ចាំ ( Pending Item) នឌិង
មុននឹងបញរារូ នបន្ត្បតឌិបត្តឌិការរៅរតនាគាររាជធានី-រខត្ត
រដើម្បីពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តសរ្មចក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

សលាកប្តបង់ចំណូល របស់រដ្ឋបាល្កតង-្សតក-ខណ្ នឌិង រដ្ឋបាលឃុំ-សងាកាត់រៅក្នតង្បព័ន្ធ

ទាញរោយស្ ័យ្បវត្តឌិតាមរយៈសនា្ធនកម្ម្រឌិន្នន័យរវាង្បព័ន្ធ NRMIS នឌិង បញរារូ នមករតនាគារ
រាជធានី-រខត្ត រដើម្បីពឌិនឌិត្យ នឌិង អនុម័តសរ្មចក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

ក្នតងរនាុះផងដដរ ស្មាប់មុខងារ្គប់្គងសាច់្បាក់ ( Cash Management Module) នឌិង មុខងាររសៀវរៅធំ ( General Ledger Module)

្តរូវរកសាដដដលនូវការអនុវត្តស្មាប់ការកត់្តា្បតឌិបត្តឌិការ នឌិង អនុម័តរោយរតនាគាររាជធានី-រខត្ត ។

ស្មាប់្រឌិន្នន័យក្នតងឆ្្នំសាររពើពន្ធ ២០២១ អ្នករ្បើ្បាស់្តរូវអនុវត្តដូចខាងរ្កាម ៖

១. បញ្ច ប់ការកត់្តា្បតឌិបត្តឌិការេឌិរញ្ញវត្តដដលរៅសល់ ្សបតាមការ្រ្រួលខុស្តរូវ នឌិង
តួនា្រីភារកឌិច្ចខរួ លាន ក្នតង្បព័ន្ធ FMIS រៅ្តឹមនថងៃ្រី ៣១ ដខ ធ្នរូ ឆ្្នំ ២០២១ ជ្កំេឌិត ។

២. ករណី្បតឌិបត្តឌិការេឌិរញ្ញវត្តដដលរៅសល់ ្តរូវបញរារូ នមកអ្នករ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS ថ្មី

្សបតាមតួនា្រី នឌិង ការងារ្រ្រួលបន្តកក្នតង្បព័ន្ធ FMIS ។

៣. បន្តសេការ នឌិង សរ្មចបញ្ច ប់្បតឌិបត្តឌិការដដលរៅសល់
រវាងអង្គភាពសាមីជ្មួយអ្នករ្បើ្បាស់្បព័ន្ធ FMIS ។

៥

សំណួរ និង ចរមលើយ
បរងកាើនថាមពលដផ្នកចំរណុះដឹងអំពី

្បព័ន្ធ FMIS នឌិង មានឱកាស្រ្រួលបាន
ធនាគារថាមពល (PowerBank)

ពី្កតមការងារ្គប់្គងគរ្មាង FMIS
រោយ្គាន់ដតចូលរួមរឆលាើយសំណួរ

សូមរផញើ ចរមលាើយ្តឹម្តរូវ ននសំណួរទាំងពីររៅខាងរឆ្ងរោយភារាប់ជ្មួយ

ងាយៗឱ្យបាន្តឹម្តរូវ

រឈា្មុះ តួនា្រី សា្ប័ន នឌិង រលខ្រូរសព្្រំនាក់្រំនង

របស់រលាកអ្នកមកអុីដមល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
ម៊ននថងៃទី ២៨ នែ ក៊ម្ៈ ឆ្្ន ំ ២០២២។

សំនួរទី ១

្កតមការងាររលើក្រឹកចឌិត្តមញ្ន្តម
ី កពី្គប់្កសួង-សា្ប័ន នឌិង មន្ីររសដ្ឋកឌិច្ចនឌិងេឌិរញ្ញវត្ត, រតនាគារ ្ពមទាំង

នឌិង ្បព័ន្ធ FMIS បានផ្តល់អត្្បរោជន៍

រឈា្មុះអ្នកដដលឈ្ន ុះរងា្ន់នឹង្តរូវ្បកាសរៅរលើ ្ពឹត្តឌិប្តព័ត៌មានរលខរ្កាយ។

រតើការរធ្ើសនា្ធនកម្មរវាង្បព័ន្ធ PRIS

រដ្ឋបាលរាជធានី-រខត្ត ឱ្យចូលរួមក្នតងការរឆលាើយសំណួររនុះ្គប់ៗគា្ន។

អ្ីខលាុះដល់្កសួង-សា្ប័ន ?

សូមអបអរសាទរចំរោុះអ្នកឈ្ន ុះរង្វន់អន៊សសាវរីយ៍

សូមអបអរសា្ររចំរពាុះអ្នកដដលបានរឆលាើយសំណួរ្តឹម្តរូវរៅក្នតង្ពឹត្តឌិប្តព័ត៌មានរលខ០២៨

សំនួរទី ២

រតើមុខងារល្រ្ធកម្មរពញរលញ នឹង្តរូវោក់
ឱ្យរ្បើ្បាស់ជ្ផលារូវការរៅកាន់
្កសួង-សា្ប័នចំនួនប៉ាុនា្មន ?

សសមាប់ព័ត៌មានរផ្សងៗ
សសមាប់ព័ត៌មានបនន្ ម និង សំណូមពររផ្សងៗ
សូមចូលរៅកាន់រគហទំព័រ ឬ

ទំព័របណ្
ដា ញសង្គម របស់គរសមាង FMIS ៖

១

រ្្មុះ កជ្្ញ យឹម សតយា

មន្ន្ត ីកា រិោល័យថវិកាថ្្នក់ជ្តិនិងសរ៊ប

រ្
្ម ុះ រោក ឈួម ចាន់ឌីម

មន្ន្ត ីកិចចេសនយានផ្នកអភិវឌ្ឍកម្ម វិធីរៅទ្យកោឋានបរចចេ ក-

ននរតទ្គាររែត្ត កំពត

វិទយាព័ត៌មាន ននអគ្គ ទ្យកោឋានសទព្យសម្បត្តរិ ដឋា

រតើគរសមាង FMIS ចូលរួមចំនណកក្នរុងការរលើកកម្ពស់
អភិបាលកិចចេល្អោ៉ាងដូចរម្តចែលុះ ?

ចរមលើយ៖ គរ្មាង FMISចូលរួមចំដណក ក្នតងការរលើកកម្ពស់អភឌិបាលកឌិច្ចល្រោយ ្បព័ន្ធ

FMIS បានរធ្ើស្័យ្បវត្តឌិកម្មរលើការ្គប់្គង នឌិង ្តរួតពឌិនឌិត្យថវិការេូតដល់ក្មឌិតចរងាកាមដដល

មានលកខាណៈស្មត គសា្មញ នឌិង សាំញត ំ រេើយរលើសពីរនុះរៅរ្រៀត្បព័ន្ធ FMIS អាចផលឌិត

របាយការណ៍តាមោនថវិកាដល់ក្មឌិតចរងាកាមសកម្មភាពស្មាប់ថា្នក់ដឹកនាំរធ្ើការវិភាគរដើម្បី

រធ្ើការសរ្មចចឌិត្តរផ្ងៗជ្ពឌិរសសជួយឱ្យការអនុវត្តថ វិកាទាំងរៅថា្នក់ជ្តឌិ នឌិង ថា្នក់រ្កាមជ្តឌិ

FMIS Cambodia

កាន់ដតមាន្កឌិត្យ្កមវិន័យថវិកា នឌិង ចាយចំរគាលរៅក្នតងរគាលបំណងរលើកកម្ពស់គុណភាព នឌិង

្បសឌិ្រភា
្ធ ពននការផ្ដល់រសវាសាធារណៈ នឌិង អភឌិវឌ្ឍន៍មូលោ្ឋន ។

ឬទំទ្ក់ទំនងរោយផ្រាល់រៅកាន់

កជ្្ញ រឈឿន ស៊មា៉ាល័យ

២

រតើសបព័ន្ធផ្សពវផសាយសង្គមរបស់គរសមាង FMIS មានអវីែុះល ?

ចរមលើយ៖ ្បព័ន្ធផ្ព្ផសាយសង្គមរបស់គរ្មាង FMIS មានដូចជ្ ៖

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

៦

