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កម្មវិធីប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់នីតិវិធីអនុវត្តការងារ
ចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំបសរុង

បៅបកសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្រុ និង បកសួង្ររិស្្ន ជាផ្លូវការ  

     កាលពីថថងៃ ចន្ទ ៧ បោច នខ អស្តជ ឆ្នា ំ ខាល ចតាវា ស័ក ព.ស. ២៥៦៦ បតតូវនឹងថថងៃេី ១៧ នខ 

តុលា ឆ្នា ំ ២០២២ បកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត រានបរៀ្រចំកម្មវិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់នីតិ

វិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ   FMIS ទាងំបសតងបៅបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត

និង បកសួង្ររិស្ថា នជាផ្តូវការ ” បបកាមអធិ្រតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រ្រស់ ឯកឧត្តមអ ្្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ

អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧ្រនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋមញ្ន្តីបកសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត បដាយរានការអបញរា ើញ

ចូលរមួពីថ្នា ក់ដឹកនំា និង មញ្ន្តីថនបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត, បកសងួ-ស្ថា ្រ័ន និង ថដ្អូភិវឌ្ឍន៍ ។ កម្មវិធីបនឹះប្របពឹត្តបៅបៅេីស្ត ីការបកសងួបសដ្ឋកិច្ច

និងហិរញញាវតថាត និង តាមរយៈប្រព័ន្ធសននាិសិេ្ធវបីដអូ បដាយបប្រើបរាស់កម្មវិធី Zoom ។

     ការប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់នីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ  FMIS ទាងំបសតងបៅបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត និង បកសងួ្ររិស្ថា ន

ជាផ្តូវការ នាបពលបនឹះ្បឺកើតប�ើង្រនា្ទ ្រ់ពីបកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង  FMIS សបបមចរានបជា្ជ័យកនាតងការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសបរា្រ់ការប្រើកផ្តល់ប្រៀវត្ 

និង ចំណាយបលើ្រន្ទតក្រុ ្្គលិកបផ្ងៗនដលរានបោលរ្រ្រកំណត់ចបាស់លាស់ និង នីតិវិធីសបរា្រ់ចំណាយេទូាត់បតង់នដលរានហនិភ័យទា្រ បហើយឯក-

ស្រជាបកដាសស្នា មបតតូវរានកាត់្រនថាយ និង ការបប្រើបរាស់ធនធានរានចំននួតិចជាងមុន ្រ៉ុនន្តប្រក្របដាយប្រសិេ្ធភាពខ្ពស់ និង រហ័សទាន់បពលបវលា ។   

    រានប្រស្សន៍បៅកនាតងកម្មវិធីបនឹះ ឯកឧត្តមអ ្្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រាន្សូ្រជ្រា ក់ថ្ ការនកសបមលួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារ នដល

នឹងបតតូវអនុវត្តទាងំបសតងតាមប្រព័ន្ធ  FMIS នឹងក្ាយជាចលករដ៏សំខាន់កនាតងការជយួពបន្ឿនកម្មវិធីនកេបមង់ហិរញញាវតថាតស្ធារណៈរ្រស់ោជរដា្ឋ ភិរាល

កម្ពតជាឱ្យកាន់នតរានប្រសិេ្ធភាពខ្ពស់ បដាយស្រនតនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS រានផ្តល់អតថាប្របោជន៍ជាបបចើនដូចជា ៖ 

១. កាត់្រនថាយចំណាយរដ្ឋរាលរានមយួចំនួនធំ នដលចំណាយរដ្ឋរាលបផ្ងៗ និង មបធយោរាយបធវាើដំបណើរកនាតងរដា្ឋ ភិរាល រានចំននួ 
    ៥០ ភា្រយ ថនចំណាយសរុ្រប្រចំាឆ្នា ំ

២. រានភាពបលឿន និង រហ័សជាងមុនតំាងពីដំណាក់កាលបសនា ើសុំ រហតូដល់ការេទូាត់អាណត្តិ

៣. រានតរ្ាភាព និង ្ណបនយ្យភាពកនាតងការអនុវត្តថវិកា បដាយអនាកបសនា ើសុំអាចបមើលដឹងស្ថា នភាព ថនការបសនា ើសុំ
     រ្រស់ខ្លួនតាមដំណាក់កាលនីមយួៗ ។ 



២

កម្មវិធី ្រញ្ជ្រា ្រការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS 
ជូនដល់ប្ឹឹះស្្នស្ធារណៈរដ្ឋរាល រដ្ឋរាលបករុង បសរុក ខណ្ឌ

     ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន ស្ហុី្រ រដ្ឋមញ្ន្តីប្រតិភអូមនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋបលខាធិការ និង 

ជាប្រធានបកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង   FMIS  តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមអ ្្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ

អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧ្រនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋមញ្ន្តីបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត រានអបញរា ើញជា្ណៈអធិ្រតី

កនាតងកម្មវិធី “្រញ្ជ្រា ្រការយល់ដឹងស្ត ីពីប្រព័ន្ធ FMIS ” ជនូដល់ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាលចំននួ ៥, 

រដ្ឋរាលបកតងចំននួ ២៨, រដ្ឋរាលបសតកចំននួ ២ និង រដ្ឋរាលខណ្ចំននួ ១៤ បៅសណា្ឋ ោរ ថហោ៉ត ់

រជិីនសុី ភនាំបពញ កាលពីថថងៃ អងា្គ រ ១១ បោច នខ បស្ពណ៍ ឆ្នា ំ ខាល ចតាវា ស័ក ព.ស. ២៥៦៦ បតតូវនឹង

ថថងៃេី ២៣ នខ សីហ ឆ្នា ំ ២០២២ ។ កម្មវិធីបនឹះប្របពឹត្តិបៅោ៉ងរលនូបដាយរានការចលូរមួពីថ្នា ក់-

ដឹកនំា និង មញ្ន្តីអបញរា ើញមកពីប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាលចំនួន ៥ (ោជ្រណ្ិត្យសភាកម្ពតជា,មជ្ឈ-

មណ្ល្រណ្តត ឹះធុរកិច្ចថ្មី “បតបជា ”, មន្ទីរបពេ្យបពឹះអង្គឌងួ, វិេយោស្ថា នបស្វបជាវ និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម

កម្ពតជា និង ប្ឹឹះស្ថា នអង្គរ), រដ្ឋរាលបកតងចំនួន ២៨ បៅេូទាងំប្របេស, រដ្ឋរាលបសតកចំននួ ២ 

ថនបខត្តកណា្ត ល (បសតកខសាច់កណា្ត ល និង បសតកមុខកំពលូ) និង រដ្ឋរាលខណ្ចំននួ ១៤ បៅកនាតង

ោជធានីភនាំបពញ នដលបបោងនឹងបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្តូវការចា្រ់ពីឆ្នា ំ ២០២៣ ។

     រានប្រស្សន៍បៅកនាតងកម្មវិធីបនឹះ ឯកឧត្តម្រណិ្តសភាចារ្យ រដ្ឋមញ្ន្តីប្រតិភអូមនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋបលខាធិការ រាន្សូរបំលចអំពីផលប្របោជន៍

ឥត្ណនារ្រស់ប្រព័ន្ធ  FMIS សបរា្រ់ប្របេសកម្ពតជា ជារមួ និង ផ្តល់ផលប្របោជន៍ជាបបចើនបដាយន�កសបរា្រ់អនាកបប្រើបរាស់ផ្្ទ ល់ ។ អនាកបប្រើបរាស់

ប្រព័ន្ធ  FMIS នឹងេេលួរានអតថាប្របោជន៍ដូចជា ៖

 ១. ផ្ដល់នវូព័ត៌រានហិរញញាវតថាត និង ព័ត៌រានថនការអនុវត្តថវិការានរហ័ស និង បបចើនេបមង់ ទាងំសបងខេ្រ និង លម្ិត ទាងំថ្នា ក់ជាតិ និង ថ្នា ក់បបកាមជាត ិ

ទាងំកបមិតបកសងួ-ស្ថា ្រ័ន និង កបមិតអង្គភាពថវិកា ទាងំតាមវិស័យ និង តាមរាតិកាថវិកា នដលផ្ដល់នវូមលូដា្ឋ នោ៉ងចបាស់លាស់សបរា្រ់ថ្នា ក់ដឹកនំា

បធវាើការវិភា្ឈានដល់ការបធវាើបសចក្តីសបបមចចិត្តរានទាន់បពលបវលាប្រក្របដាយេំនុកចិត្ត ។

២.  ពបងឹងរាននវូ្ណបនយ្យភាព តរ្ាភាព និង ភាពជារា្ច ស់ថនការអនុវត្តថវិកាតាមរយៈប្រតិ្រត្តិការ និង រហំរូការងារបៅកនាតងប្រព័ន្ធ ចា្រ់ពីការ្របងកើត-

រហតូដល់្រញ្ច្រ់ប្រតិ្រត្តិការនីមយួៗ នដលរានការកត់បតា និង តាមដានចបាស់លាស់ផសារភារា ្រ់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបតលួតពិនិត្យបតឹមបតតូវតាម្ន្ង

សវនកម្ម និង កាត់្រនថាយរាននវូវ្រ្បធម៌ថនការបចាេប្រកាន់ោនា  ឬ ចង្តលដាក់ោនា  ។

     ឯកឧត្តមអ ្្គ្រណ្ិតសភាចារ្យ រាន្សូ្រជ្រា ក់្រននថាមបេៀតថ្ ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ 

FMIS ទាងំបសតង នឹងនប្រក្ាយប្រព័ន្ធ  FMIS ជាមជ្ឈមណ្លេិននាន័យព័ត៌រានហិរញញាវតថាតស្តង់ដាររ្រស់

រដ្ឋ សបរា្រ់្រំបពញតបមតូវការជនូថ្នា ក់ដឹកនំាប្្រ់លំដា្រ់ថ្នា ក់ បដើម្បីបធវាើការវិភា្ និង បរៀ្រចំបោល

នបោរាយ កនាតងការ្របបមើប្របោជន៍ដល់ស្ធារណៈជន ។  

     ្រួ្រជ្រា ក់ជនូថ្ ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីទាងំបសតងតាមប្រព័ន្ធ FMIS ្ជឺាការកាត់តបមឹមជំហន 

ថននីតិវិធីការងារខាងបបរៅប្រព័ន្ធ  FMIS និង ការកាត់្រនថាយឯកស្រជាបកដាស ឱ្យរានជាអតិ-

្ររិរា ឬ ទាងំបសតង បស្រតាមនីតិវិធីន្រ្រឧត្តរានុវត្តន៍ នដលកំពុងអនុវត្តបៅប្របេសបជឿនបលឿន

នានាបលើសកលបលាកបដាយបតតូវកំណត់បថរបវលាចបាស់លាស់កនាតងការអនុវត្តការងារបៅដំណាក់កាល

នីមយួៗ ពីដំណាក់កាលចា្រ់បផ្តើមរហតូដល់ដំណាក់កាលចុងបបកាយថននីតិវិធីអនុវត្តការងារ ។

     ្បបរាង FMIS រានឆ្ងកាត់បដាយបជា្ជ័យ ២ ជំហនរចួមករហតូមកដល់បពលបនឹះ្បបរាង FMIS រាននិងកំពុងអនុវត្តជំហនេី៣ នដល

បបោងនឹង្រញ្ច្រ់បៅឆ្នា ំ ២០២៥  ។  សបរា្រ់ការអនុវត្ត្បបរាង  FMIS បៅជំហនេី៣ បនឹះ ប្រព័ន្ធ FMIS រានដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់បៅការដា្ឋ នសរុ្រ

ចំនួន ១៥៨ ការដា្ឋ ន និង រានអនាកបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធចំននួ ២១៨៩ នាក់, កនាតងបនាឹះរាន អង្គភាពេេលួ្រន្ទតកហិរញញាវតថាតថនបកសងួ-ស្ថា ្រ័នចំននួ ៣៧, 

អ ្្គនាយកដា្ឋ ន្នឹ្ឹះៗថនបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាតចំនួន ៨, អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិបពញបលញថ្នា ក់កណា្ត លចំននួ ២៤, រតនាោរ

ោជធានី-បខត្តទាងំ ២៥, មន្ទីរបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាតោជធានី-បខត្តទាងំ ២៥, បពមទាងំរដ្ឋរាលោជធានី-បខត្តទាងំ ២៥ ។ បកតមការងារប្្រ់ប្ង

្បបរាង FMIS បបោងនឹង្រន្តពបងីកការដា្ឋ នដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ្រននថាមបេៀតបៅដល់រដ្ឋរាលបកតង/បសតក/ខណ្ចំននួ ៤៤ សបរា្រ់

រដ្ឋរាលថ្នា ក់បបកាមជាតិ និង ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាលចំនួន ៣០ សបរា្រ់ថ្នា ក់ជាតិ ។



៣

៣. ផ្តល់ជាថ្នា លឌីជីថលមយួកនាតងការតបមង់េិសការងារតាមន្រ្រឌីជីថលនដលនឹងកាត់្រនថាយការបប្រើបរាស់ឯកស្រជាបកដាស និង កាត់្រនថាយ

ជំហន និង ភាពរវល់បៅកនាតងការងារស្ទលួ នោនា  នដលនឹង្របងកើនរាននវូផលិតភាពការងារ្រននថាមមយួចំននួបេៀតដល់ស្ថា ្រ័ន បពមទាងំរានចលូរមួ

កនាតងការផ្្ស់្រ្តតូរមយួនដលរានឧត្តមប្របោជន៍សបរា្រ់ប្របេស ។

៤. ផ្ដល់ការបតលួតពិនិត្យឥណទានថវិកាបដាយសវា ័យប្រវត្តិបៅតាមចំណាត់់ថ្នា ក់ថវិកា និង រានកាត់្រនថាយនវូកបមិតស្មត្ស្្ម ញថនការ្ណនា ឬ កត់បតា

បផ្ងៗ ដចូជា ការអនុវត្តថវិកានដលរានបបចើនចំណាត់ថ្នា ក់ ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី និង ការពបងីកអង្គភាពថវិកា ជាបដើម និង ផ្ដល់ភាពងាយបសលួល

កនាតងការនសវាងរកេិននាន័យ និង ប្រតិ្រត្តិការមកវិញ ។

៥. ផ្ដល់នវូឱកាសសបរា្រ់ការអភិវឌ្ឍសមតថាភាពរ្រស់មញ្ន្តី ពីបបពាឹះការចលូរមួអនុវត្តនវូប្រព័ន្ធ្របច្ចកវិេយោព័ត៌រាន ្តឺបមតូវឱ្យរានការអភិវឌ្ឍ

សមតថាភាពរ្រស់មញ្ន្តីពាក់ព័ន្ធជានិច្ច កនាតងបនាឹះបកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង FMIS នឹងរានបរៀ្រចំជាវ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លសបរា្រ់ការដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់

នាដំណាក់កាលដំ្រងូ បពមទាងំរានជាវ ្្គ្រំ្រ៉នជា្រន្ត្រនា្ទ ្រ់ បពមទាងំរានការោំបេជាប្រចំាតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនយួោំបេ PK-The Helper បដាយ

មិនេុកបចាលអនាកបប្រើបរាស់បនាឹះប�ើយ ។

្រនា្ទ ្រ់ពី្បបរាង FMIS រានឆ្ងកាត់បដាយបជា្ជ័យ ២ ជំហនរចួមក រហតូមកដល់បពលបនឹះ ្បបរាង FMIS រាននិងកំពុង
អនុវត្តជំហនេី៣ នដលបបោងនឹង្រញ្ច្រ់បៅឆ្នា ំ ២០២៥ ។ សបរា្រ់ការអនុវត្ត្បបរាង FMIS បៅជំហនេី៣ បនឹះ ប្រព័ន្ធ FMIS
រានដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់បៅការដា្ឋ នសរុ្រចំននួ ១៥៨ ការដា្ឋ ន និង រានអនាកបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធចំននួ ២១៨៩ នាក់,កនាតងបនាឹះរានអង្គភាព
េេលួ្រន្ទតកហិរញញាវតថាតថនបកសងួ-ស្ថា ្រ័នចំននួ ៣៧, អ ្្គនាយកដា្ឋ ន្នឹ្ឹះៗថនបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាតចំននួ ៨, អង្គភាពថវិកា

អាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិបពញបលញថ្នា ក់កណា្ត លចំននួ ២៤, រតនាោរោជធានី-បខត្តទាងំ ២៥, មន្ទីរបសដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញញាវតថាតោជធានី-បខត្តទាងំ ២៥, បពមទាងំរដ្ឋរាលោជធានី-បខត្តទាងំ ២៥ ។ បកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង 
FMIS បបោងនឹង្រន្តពបងីកការដា្ឋ នដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ  FMIS ្រននថាមបេៀតបៅដលរ់ដ្ឋរាលបកតង/បសតក/
ខណ្ចំននួ ៤៤ សបរា្រ់រដ្ឋរាលថ្នា ក់បបកាមជាតិ និង ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាលចំននួ ៣០ សបរា្រ់ថ្នា ក់ជាតិ ។

     ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ រដ្ឋមញ្ន្តីប្រតិភអូមនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋបលខាធិការ ក៏រាន្សូ្រជ្រា ក់្រននថាមថ្

ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងនំាយកនវូរប្រៀ្ររ្រ្រការងារថ្មី បហើយការផ្្ស់្រ្តតូររប្រៀ្ររ្រ្របធវាើការតាមប្រព័ន្ធស្តង់ដារ

ការងារថ្មីបនឹះ តបមតូវឱ្យថ្នា ក់ដឹកនំា និង មញ្ន្តីអនុវត្តប្រព័ន្ធ  FMIS បបតៀមខ្លួនេេលួយក និង សបម្រតាមការ-

ផ្្ស់្រ្តតូរ កនាតងន័យលំរាកមុន បសណកុបបកាយ បដាយបហតុថ្ ប្រព័ន្ធ្ជឺាឧ្រករណ៍សវា ័យប្រវត្តិកម្មនដលនឹង

ជយួផ្ដល់នវូមលូដា្ឋ ន និង ថ្មពលសបរា្រ់ការនកសបមលួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារ សំបៅការបធវាើសវា ័យប្រវត្តិកម្ម

ការងារ កាន់នតប្របសើរជាងមុន ដចូជាការបរៀ្រចំររាយការណ៍ ការវិភា្ព័ត៌រានបផ្ងៗ និង ការនកសបមលួល

នីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធទាងំបសតង បដាយមិនរានចោចរឯកស្រជាបកដាសបៅខាងបបរៅប្រព័ន្ធ 

នដលកន្ងមក្រងកឱ្យរានភាពយតឺោ៉វ ដចូជាតបមតូវឱ្យរានការជ្ួរផ្្ទ ល់ នដល្រងកឱ្យរានការចំណាយ

បពលបវលា ថវិកា បពមទាងំហនិភ័យបផ្ងៗកនាតងការបធវាើដំបណើរជាបដើម ។

    ្រនា្ទ ្រ់ពីរានចលូរួមកម្មវិធី្រញ្ជ្រា ្រការយល់ដឹងស្ត ីពីប្រព័ន្ធ FMIS ថ្នា ក់ដឹកនំា និង មញ្ន្តីថនប្ឹឹះស្ថា ន

ស្ធារណៈរដ្ឋរាលចំននួ ៥ និង រដ្ឋរាលបកតង/បសតក/ខណ្ ចំននួ ៤៤ រានេេលួចំបណឹះដឹងថ្មីៗ និង ចំណចុ

្នឹ្ឹះសំខាន់ៗពីការអនុវត្ត្បបរាង  FMIS និង សជ្ញា ណថនប្រព័ន្ធ FMIS បពមទាងំរានដឹងពីការបបតៀម

ខ្លួនកនាតងការចលូរមួអនុវត្ត្បបរាង FMIS បដើម្បី្រន្តយកបៅសបម្រសបមលួលពិភាកសាថផ្ទកនាតងតាមអង្គភាព និង

ស្ថា ្រ័ននីមួយៗ្រននថាមបេៀត ។ ថ្នា ក់ដឹកនំា និង មញ្ន្តីទាងំអស់រានចលូរមួោ៉ងផុសផុលកនាតងការសរួសំណួរ

និង  ការសំណូមពរបផ្ងៗដល់បកតមការងារ  បដើម្បីជយួបដាឹះបស្យប្រក្របដាយប្រសិេ្ធភាព និង រាន

ការបពញចិត្តចំបពាឹះការបរៀ្រចំកម្មវិធីបនឹះ បដាយអាចេេួលរាននវូចំបណឹះដឹងថ្មីៗ និង អតថាប្របោជន៍ថន

ការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ 



៤

កិច្ចពិភាកសាអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំបសរុងរវាង 
ឯកឧត្តម្រណ្ឌ ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន ស្ហុី្រ និង ជំនាញការ IMF

     កាលពីបពឹកថថងៃ ចន្ទ ៧ បកើត នខ កត្តិក ឆ្នា ំ ខាល ចតាវា ស័ក ព.ស. ២៥៦៦ បតតូវនឹងថថងៃេី ៣១ នខ

តុលា ឆ្នា ំ ២០២២ បៅេីស្ត ីការបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន ស្ហុី្រ

រដ្ឋមញ្ន្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋបលខាធិការបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត និងជាប្រធានបកតម

ការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង  FMIS រានេេលួជ្ួរជាមយួជំនាញការេីប្រឹកសាមលូនិធិរ្ូរិយវតថាតអន្តរជាតិ 

(IMF) នដលដឹកនំាបដាយបលាកបសី Delphine Moretti េីប្រឹកសានផនាកហិរញញាវតថាតស្ធារណៈ 

ថនមូលនិធិរ្ូរិយវតថាតអន្តរជាតិថ្នា ក់តំ្រន់ប្រចំាអាសុីអាប ន្ាយ៍ និង រានការចលូរមួពី បលាក Suhas 

Joshi េីប្រឹកសាថ្នា ក់តំ្រន់ថនមលូនិធិរ្ូរិយវតថាតអន្តរជាតិនផនាករតនាោរ, បលាក Kris Kauffmann 

អនាកជំនាញការរ្រស់មលូនិធិរ្ូរិយវតថាតអន្តរជាតិ និង ឯកឧត្តម មន្ត បរាថ្្ន  អ ្្គបលខាធិការរង និងជា

អនុប្រធានប្រចំាការបកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង FMIS ។

     ប្រសកកម្មរ្រស់មលូនិធិរ្ូរិយវតថាតអន្តរជាតិបលើកេី ១៣ បនឹះ បដើម្បីផ្តល់ជំនយួ្របច្ចកបេសោំបេ

ដល់ដំបណើរការអនុវត្ត្បបរាង FMIS ពិបសសបផ្្ត តបៅបលើការនកសបមលួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាម

ប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំបសតង, ការពយោករណ៍ស្ច់បរាក់ និង ររាយការណ៍នដលផលិតបចញពីប្រព័ន្ធ 

FMIS ។ នថ្ងកនាតងជំន្ួរបនឹះ ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ រដ្ឋមញ្ន្តីប្រតិភអូមនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋបលខា-

ធិការ ជបរា្រជនូភា្ីមលូនិធិរ្ូរិយវតថាតអន្តរជាតិពី ្រច្ចត្រ្បននាភាពនដលបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត 

រានដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់នីតិវិធីអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំបសតង សបរា្រ់បកសងួ

បសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត និង បកសងួ្ររិស្ថា ន បបកាមអធិ្រតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រ្រស់ ឯកឧត្តមអ ្្គ្រណិ្តសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧ្រនាយករដ្ឋមញ្ន្តី 

រដ្ឋមញ្ន្តីបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត កាលពីពាក់កណា្ត លនខ តុលា ឆ្នា ំ ២០២២ ថ្មីៗបនឹះ នដលរាន្រងាហា ញពីឆន្ទៈរ្រស់ោជរដា្ឋ ភិរាល និង ថ្នា ក់ដឹកនំា

បកសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត បៅបលើការនកលម្្ុណភាពបសវាស្ធារណៈកនាតងបក្រខណ្កម្មវិធីនកេបមង់ការប្្រ់ប្ងហិរញញាវតថាតស្ធារណៈឱ្យេេលួ

រានសមិេ្ធផលជា្រន្ត្រនា្ទ ្រ់តាមនផនការ និង បោលបៅ ។

     ជាការបឆ្ើយត្រ តំណាង IMF រានេេលួយកអនុស្សន៍ល្ៗពី ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ រដ្ឋមញ្ន្តីប្រតិភអូមនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋបលខាធិការ 

កនាតងការពិនិត្យវាយតថម្បលើការអនវុត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ  FMIS ទាងំបសតង, ការផ្ដល់អនុស្សន៍បលើនីតិវិធី្រុបរប្រទាន, ការសិកសាវាយ-

តថម្បលើការងារពយោករណ៍ស្ច់បរាក់រ្រស់ោជរដា្ឋ ភិរាល ។ បលើសពីបនឹះបេៀត IMF ក៏រានបសនា ើសុំចលូរមួកនាតងការផ្ដល់ជាធាតុចលូបលើការអភិវឌ្ឍ និង

ការអនុវត្តមុខងារប្្រ់ប្ងបេព្យសម្បត្តិរដ្ឋជនូបកសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត្រននថាមបេៀតសបរា្រ់ឆ្នា ំ ២០២៣ ។

     ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ រដ្ឋមញ្ន្តីប្រតិភអូមនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋបលខាធិការ ក៏រាននថ្ងអំណរ្ុណដល់មលូនិធិរ្ូរិយវតថាតអន្តរជាតិនដលនតងនត

ជយួោំបេដល់ការអនុវត្ត្បបរាង FMIS និង រានផ្្ត បំផញើដល់បកតមប្រសកកម្មកនាតងការនសវាងយល់ពីការយល់ប�ើញ, កបមិតថនការប្រ្ដជាញ ចិត្ត និង ការបបតៀម

ខ្លួនរចួជាបបសចរ្រស់បកសួង-ស្ថា ្រ័នបលើការអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំបសតង ។

វ ្្គ្រណ្តរុ ឹះ្រណា្ត ល្រំ្រ៉ន្រនន្មស្តីពី ្នឹ្ឹះថ្មី្រនន្មបលើការបប្រើបរាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS និង ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំបសរុង 

     វ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត ល្រំ្រ៉ន្រននថាមស្ត ីពី “្នឹ្ឹះថ្មី្រននថាមបលើការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង ការអនុវត្ត

នីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំបសតង ” បតតូវរានបរៀ្រចំបដាយបលខាធិការដា្ឋ នបកតមការងារប្្រ់ប្ង

្បបរាង FMIS ជនូដល់ថ្នា ក់ដឹកនំា និង មញ្ន្តីថនបកសងួ-ស្ថា ្រ័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរ

សិេ្ធិបពញបលញបៅថ្នា ក់កណា្ត ល, មន្ទីរបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត, រតនាោរ និង រដ្ឋរាលោជធានី-បខត្ត 

នដលរាននិងកំពុងបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ វ ្្គ្រណ្ដត ឹះ្រណា្ដ ល្រំ្រ៉ន្រននថាមបនឹះបតតូវរានបរៀ្រចំ

តាមរយៈប្រព័ន្ធសននាិសីេវបីដអ ូបដាយបប្រើបរាស់កម្មវិធី  Zoom និង រានសិកាខេ កាមចលូរមួសរុ្រចំននួ 

៦២៩ រ្ូរ កនាតងបនាឹះរានញ្ស្ត ីចំនួន ២៨២ រូ្រ បដាយរានប្របពឹត្តបៅចា្រ់ពីថថងៃេី ២៦ នខ កកកដា ឆ្នា ំ 

២០២២ ដល់ ថថងៃេី ១០ នខ សីហ ឆ្នា ំ ២០២២ បលើមុខវិជារា ចំនួន ១១ រានដចូជា ៖ 



៥

     បលខាធិការដា្ឋ នបកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង FMIS រានបរៀ្រចំវ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លបលើប្្រ់មុខសជ្ញា ចំណាយថវិកាចរន្ត តាមប្រព័ន្ធ 

FMIS ទាងំបសតង  នផ្កតាមនីតិវិធីតបមង់េិសថ្មី ជនូថ្នា ក់ដឹកនំា  និង  មញ្ន្តី កនាតងបក្រខណ្បកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត និង បកសងួ្ររិស្ថា ន ។ 

វ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លបនឹះ រានប្របពឹត្តិបៅបៅថថងៃេី ១៩ នខ កជ្ញា  ឆ្នា ំ ២០២២ ដល់ ថថងៃេី ២១ នខ កជ្ញា  ឆ្នា ំ ២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធសននាិសីេវបីដអូ

បដាយបប្រើបរាស់កម្មវិធី Zoom បលើមុខវិជារា  ៖ នផនាកធានាចំណាយ និង នផនាកអាណត្តិេូទាត់ អនាក្របងកើតប្រតិ្រត្តិការ, អនាកបតលួតពិនិត្យ និង អនាកអនុម័ត  

(ដំណាក់កាលអាណា្រ័ក)  និង  បតលួតពិនិត្យ និង អនុម័តប្រតិ្រត្តិការធានាចំណាយ  និង  អាណត្តិេូទាត់ (ដំណាក់កាលអភិរាលហិរញញាវតថាត) និង 

អនាកបតលួតពិនិត្យ និង អនុម័តប្រតិ្រត្តិការអាណត្តិេូទាត់ (ដំណាក់កាល្ណបនយ្យករស្ធារណៈ) បៅថថងៃេី ២២ នខ កជ្ញា  ឆ្នា ំ ២០២២ ដល់ ថថងៃេី 

២៣ នខ កជ្ញា  ឆ្នា ំ ២០២២ បដាយផ្្ទ ល់បៅ អោរ � ថនេីស្ត ីការបកសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត បលើមុខវិជារា  ៖ អនាកអនុម័តប្រតិ្រត្តិការធានាចំណា

យ និង អាណត្តិេទូាត់ (ដំណាក់កាលអភិរាលហិរញញាវតថាត) កនាតងកបមិតអ ្្គនាយក និង អនាកបតលួតពិនិត្យ និង អនាកអនុម័ត (ដំណាក់កាលអាណា្រ័ក) 

កនាតងកបមិតថ្នា ក់ដឹកនំាកំពលូ ។ វ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លបនឹះ បផ្្ត តបៅបលើខឹ្មស្របៅកនាតងបសចក្តីនណនំា រមួរានជំហនថនការ្របងកើតប្រតិ្រត្តិការ, 

បតលួតពិនិត្យ និង អនុម័តប្រតិ្រត្តិការចំណាយថវិកាចរន្ត ។

១. ប្រព័ន្ធជំនួយគាបំ្រ PK-The Helper                                           

២. ការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បលើការប្្រ់ប្ង្ណនី FMIS

៣. ្នឹ្ឹះថ្មីៗ និង ដំបណាឹះបស្យបផសេងៗក្នរុងការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS         

៤. បគាលការណ៍សុវត្ិភាពននការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សបមា្រអ់្នកបប្រើបរាស់ (End Users) 

៥. មុខងារវិភាជន៍ថវិកា           ៦. មុខងារការ្រិញ               

៧. មុខងារ្ណនីបតលូវសង         ៨. មុខងារ្ណនីបតលូវទារ       

៩. មុខងារបសៀវបៅធំ               ១០. មុខងារប្្រ់ប្ងស្ច់បរាក់ 

១១. មុខងារល្រ្ធកម្មបពញបលញ ។

ជាមយួោនា បនឹះនដរ សិកាខេ កាមក៏រានបធវាើការវាយតថម្បលើការយល់ដឹង, ការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ   FMIS និង ្រជ្ហា ប្រឈមបផ្ងៗ បដើម្បីបកតមការងារបរៀ្រចំ

វ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លេេលួរាននវូធាតុចលូ្រននថាមដ៏រានស្រៈសំខាន់ បដើម្បីបធវាើ្រច្ចត្រ្បននាភាពបលើប្រព័ន្ធ FMIS ក៏ដចូជានកលម្វ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លបផ្ងៗ

បេៀតនាថថងៃអនា្ត ។

ល្រ្ធផលននវ ្្គ្រណ្តរុ ឹះ្រណា្ត ល

     ថ្នា ក់ដឹកនំា និង មញ្ន្តីថនបកសួង-ស្ថា ្រ័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិបពញបលញបៅថ្នា ក់កណា្ត ល, មន្ទីរបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត, 

រតនាោរ និង រដ្ឋរាលោជធានី-បខត្ត េេលួរានចំបណឹះដឹងថ្មីៗ អំពីចំណចុ្ន្ឹឹះសំខាន់ៗពីការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នដលអាចជយួសបមលួល

ដល់ការចុឹះប្រតិ្រត្តិការ ការបប្រើបរាស់មុខងារថ្មីរ្រស់ប្រព័ន្ធ និង រានយល់ពីស្រៈប្របោជន៍ថនការទាញយកររាយការណ៍បចញពីប្រព័ន្ធ FMIS 

មកបប្រើបរាស់តាមតបមតូវការជាក់នស្តង ។ កនាតងបនឹះនដរ សិកាខេ កាមទាងំអស់រានចលូរមួោ៉ងផុសផុលកនាតងការស្កសរួសំណួរ និង ការសំណូមពរបផ្ងៗ

ដល់បកតមការងាបដើម្បីជយួបដាឹះបស្យប្រក្របដាយប្រសិេ្ធភាព បពមទាងំរានការបពញចិត្តចំបពាឹះការបរៀ្រចំវ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត ល្រំ្រ៉ន្រននថាម បដាយ

អាចេេលួរាននវូចំបណឹះដឹងថ្មីៗ និង ្រច្ចត្រ្បននាភាពថនមុខងាររ្រស់ប្រព័ន្ធ  FMIS និង អាចនចករំនលកចំបណឹះដឹងថ្មីៗទាងំបនាឹះជនូបៅអនាកបប្រើបរាស់

បផ្ងបេៀតកនាតងបកសងួ-ស្ថា ្រ័នរ្រស់ខ្លួន ។  តាមរយៈកម្មវិធីវ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត ល្រំ្រ៉ន្រននថាមបនឹះផងនដរក៏រានផ្ដល់ជាធាតុចលូដ៏សំខាន់្រំផុត សបរា្រ់

បកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង FMIS នដលរានដឹងពីសុខេុកខេផ្្ទ ល់រ្រស់អនាកបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ និង អាចេេលួរាននវូតបមតូវការ្រននថាមបលើមុខងារ

រ្រស់ប្រព័ន្ធ បដើម្បីជាឱកាសសបរា្រ់បកតមការងារបធវាើការអភិវឌ្ឍមុខងារប្រព័ន្ធ្រននថាមផងនដរ ។

វ ្្គ្រណ្តរុ ឹះ្រណា្ត លបលើប្្រ់មុខសជ្្ញ ចំណាយចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាងំបសរុង នផអែកតាមនីតិវិធីតបមង់្រិសថ្មី 
ជូនអ្នកបប្រើបរាស់ក្នរុងបក្រខណ្ឌ បកសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្រុ និង បកសួង្ររិស្្ន



៦

     បលខាធិការដា្ឋ នបកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង  FMIS រានបរៀ្រចំវ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លស្ត ីពី 

“ការប្្រ់ប្ងការផ្្ស់្រ្តតូរ ” ជនូមញ្ន្តីប្្រ់ប្ងការផ្្ស់្រ្តតូរថនអង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិបពញ-

បលញ និង ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាលសរុ្រចំនួន ២៩ រ្ូរ កនាតងបនាឹះ បសី្តរានចំនួន ១១ រ្ូរ ។ 

វ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លបនឹះ រានប្របពឹត្តិបៅបៅថថងៃ សុបក ៥ បកើត នខ អស្តជ ឆ្នា ំ ខាល ចតាវា ស័ក ព.ស.  

២៥៦៦ បតតូវនឹងថថងៃេី ៣០ នខ កជ្ញា  ឆ្នា ំ ២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធសននាិសីេវបីដអូបដាយបប្រើបរាស់

កម្មវិធី   Zoom ។  អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិបពញបលញ  និង ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាល

នដលចូលរមួវ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លរមួរាន ៖ 

                 ល្រ្ធផលននវ ្្គ្រណ្តរុ ឹះ្រណា្ត លនននីតិវិធីថ្មីបនឹះមានដូចជា ៖

-  យល់ដឹងអំពីរំហរូនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មី បលើប្្រ់មុខសជ្ញា ចំណាយថវិកាចរន្ត 

-  យល់ដឹងអំពីជំហន និង តនួាេីកនាតងការ្របងកើតប្រតិ្រត្តិការ, បតលួតពិនិត្យ 

   និង អនុម័ត បៅដំណាក់កាលអាណា្រ័ក ដំណាក់កាលអភិរាលហិរញញាវតថាត

   និង ្ណបនយ្យករស្ធារណៈ យល់ដឹងអំពីអតថាប្របោជន៍ ថន

   ការបប្រើបរាស់នីតិវិធីថ្មីបលើប្្រ់មុខសជ្ញា ចំណាយថវិកាចរន្ត ។

-  អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ នថន្ណៈករា្ម ធិការជាតិប្រយុេ្ធប្រឆំ្ងអំបពើជញួដរូមនុស្ (្.ជ.្រ.ជ)

-  អង្គភាពសវនកម្មថផ្ទកនាតង ថនអាជាញ ធរបសវាហិរញញាវតថាតមិននមនធនាោរ

-  អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ ន ថន្ណៈករា្ម ធិការជាតិសុវតថិាភាពចោចរណ៍ផ្តូវបោក

-  អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ នថន្ណៈកម្មការប្្រ់ប្ងនល្បងពាណិជរាកម្មកម្ពតជា      

-  និយ័តករ្ររធនរាលកិច្ច        -  និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវតថាតនិង្រជ្្ច  ំ   

-  និយ័តករធានាោ៉ា្រ់រងកម្ពតជា       

-  អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ នអាជាញ ធរបសវាហិរញញាវតថាតមិននមនធនាោរ

-  អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ នអាជាញ ធរជាតិប្រយុេ្ធប្រឆំ្ងបប្ឿងបញៀន 

-  ្ណៈករា្ម ធិការជាតិប្រយុេ្ធប្រឆំ្ងទារុណកម្ម

-  ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាលោជ្រណិ្ត្យសភាកម្ពតជា

-  ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាលវិេយោស្ថា នបស្វបជាវ  និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពតជា

-  មជ្ឈមណ្ល្រណ្ដត ឹះធុរកិច្ចថ្មី “បតបជា ”      

-  ប្ឹឹះស្ថា នអង្គរ ។

     វ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លស្ត ីពី “ការប្្រ់ប្ងការផ្្ស់្រ្តតូរ ”បនឹះ បផ្្ត តបៅបលើការនចករនំលកនវូ្រេពិបស្ធន៍ និង ចំបណឹះដឹងបលើការអនុវត្តសកម្មភាព

ប្្រ់ប្ងការផ្្ស់្រ្តតូរបៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិបពញបលញ និង ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាល ឱ្យយល់ដឹងកាន់នតសុីជបបរៅបៅបលើ

នផនការ និង យុេ្ធស្ញ្ស្ត  រមួជាមួយនឹងតនួាេី និង ភារកិច្ច រ្រស់បកតមការងារប្្រ់ប្ងការផ្្ស់្រ្តតូរបៅតាម្រណា្ត អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិ

បពញបលញ និង ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាល ។ បលើសពីបនាឹះ្រននថាមបេៀត សិកាខេ កាមរាននឈវាងយល់ពី្រេពិបស្ធន៍ល្ៗ នដលប្តូឧបេ្ទសរានដកបសង់

បចញពីការសិកសារ្រស់អនាកជំនាញការប្្រ់ប្ងការផ្្ស់្រ្តតូរ  បដើម្បីជាឯកស្រជំនយួស្្ម រតី  និង ជាមលូដា្ឋ នបៅកនាតងការអនុវត្តវិធីស្ញ្ស្ត ប្្រ់ប្ង

ការផ្្ស់្រ្តតូរ ។ វ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លបនឹះរានផ្តល់ដល់សិកាខេ កាមបពារបពញបដាយចំបណឹះដឹង និង យល់ដឹងកាន់នតចបាស់អំពីអតថាប្របោជន៍ថនការប្្រ់ប្ង

ការផ្្ស់្រ្តតូរ, យល់ដឹងអំពីតនួាេី និង ភារកិច្ចរ្រស់បកតមការងារប្្រ់ប្ងការផ្្ស់្រ្តតូររានកាន់នតចបាស់ជាងមុន និង យល់ដឹងអំពីព័ត៌រាន និង ចលូរមួ

ផ្ពវាផសាយពីសកម្មភាពប្្រ់ប្ងការផ្្ស់្រ្តតូរបៅកាន់អនាកពាក់ព័ន្ធ្រន្ត ។ 

វ ្្គ្រណ្តរុ ឹះ្រណា្ត លស្តីពី ការប្្រ់ប្ងការផ្្ស់្រ្តលូរ



៧

    ការពបងីកវិស្លភាពថនការអនុវត្ត្បបរាង FMIS បៅការដា្ឋ នថ្មីបតតូវរាន្ិត្រូោ៉ងម៉ត់ចត់ និង ប្រក្របដាយភាពបរាកដនិយម ។ ជាក់នស្ដង

បកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង FMIS បបកាមការដឹកនំារ្រស់ ឯកឧត្តម្រណ្ិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន ស្ហុី្រ រដ្ឋមញ្ន្តីប្រតិភអូមនាយករដ្ឋមញ្ន្តី រដ្ឋបលខា-

ធិការបកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត និងជាប្រធានបកតមការងារអនុវត្ត្បបរាង  FMIS រានបបតៀមខ្លួនរចួោល់តាមរយ:ការស្ទង់មតិ, ការ្រញ្ជ្រា ្រ

ការយល់ដឹង, ការចុឹះសិកសាពីនិតិវិធីអនុវត្តការងារ្រច្ចត្រ្បននា, ការកំណត់អត្តសជ្ញា ណអនាកបប្រើបរាស់, ការសិកសាបបោង្្រង់េីតំាងការដា្ឋ ន និង 

អនាកបប្រើបរាស់ និង ការ្រណ្ដត ឹះ្រណា្ដ លជនូអនាកបប្រើបរាស់ជាបដើម ។ មុននឹងក្ាយជាអនាកបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បពញបលញ ថ្នា ក់ដឹកនំា និង មញ្ន្តី

ពាក់ព័ន្ធបៅតាមអង្គភាពនីមយួៗ បតលូវប វ្េ ងយល់អំពី្រិដ្ឋភាព្របូៅបៅក្នរុងប្រព័ន្ធឱ្យរានចបាស់ ជាមុនសិន  បដើម្បីឈានចលូដល់ការកំណត់

អត្តសជ្ញា ណអនាកបប្រើបរាស់ឱ្យសមបស្រតាមតនួាេី និង ភារកិច្ចេេលួខុសបតតូវរ្រស់អនាកនដលបតតូវបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ ។ ការកំណត់អត្តសជ្ញា ណ

អនាកបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ  FMIS ជាចំណចុដ៏សំខាន់នដលជាមូលដា្ឋ នបៅកនាតងការបរៀ្រចំ្រំពាក់ឧ្រករណ៍បហដា្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធជនូអនាកបប្រើបរាស់ឱ្យរាន

បតឹមបតតូវបស្រតាមេីតំាងជាក់នស្តង ក៏ដចូជាផ្តល់ភាពងាយបសលួលដល់ការបរៀ្រចំ និង ផ្តល់ជនូវ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លឱ្យចំបោលបៅ ជាពិបសសថ្នា ក់-

     បស្រតាមនផនការសកម្មភាពកនាតងការអនុវត្ត្បបរាង FMIS ជំហនេី៣ កនាតងបនាឹះការពបងីក

វិស្លភាពថនការអនុវត្ត្បបរាង  FMIS កាន់នតបរាឹះជំហនបៅមុខមិនោថយ នដលប្រព័ន្ធ FMIS

នឹងក្ាយជាប្រព័ន្ធេំបនើ្រកម្មជួយសបមលួលដល់ថ្នា ក់ដឹកនំា និង មញ្ន្តីអនុវត្តថវិកា និង ហិរញញាវតថាត ទាងំ

ថ្នា ក់ជាតិ និង ថ្នា ក់បបកាមជាតិ ។ ្រច្ចត្រ្បននាអង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិបពញបលញថ្មីរមួរាន ៖

ការ្រំពាក់ឧ្រករណ៍្របច្ចកប្រសប្រព័ន្ធ FMIS បៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផទេរសិ្រ្ធិបពញបលញថ្មី 
សបមា្រ់បកសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្រុ និង បកសួងមហនផទេ

អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ នថន្ណៈករា្ម ធិការជាតិប្រយុេ្ធប្រឆំ្ងអំបពើជញួដរូមនុស្  (្.ជ.្រ.ជ)

អង្គភាពសវនកម្មថផ្ទកនាតង ថនអាជាញ ធរបសវាហិរញញាវតថាតមិននមនធនាោរ

អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ ន ថន្ណៈករា្ម ធិការជាតិសុវតថិាភាពចោចរណ៍ផ្តូវបោក

អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ ន្ណៈកម្មការប្្រ់ប្ងនល្បងពាណិជរាកម្មកម្ពតជា

និយ័តករ្ររធនរាលកិច្ច

និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវតថាតនិង្រជ្្ច ំ

និយ័តករធានាោ៉ា្រ់រងកម្ពតជា

អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ នអាជាញ ធរបសវាហិរញញាវតថាតមិននមនធនាោរ

អ ្្គបលខាធិការដា្ឋ នអាជាញ ធរជាតិប្រយុេ្ធប្រឆំ្ងបប្ឿងបញៀន

្ណៈករា្ម ធិការជាតិប្រយុេ្ធប្រឆំ្ងទារុណកម្ម
      អង្គភាពថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិបពញបលញថ្មីបតតូវរានបបតៀមលកខេណៈរចួជាបបសចកនាតងការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ  FMIS ជាផ្តូវការបៅបដើមឆ្នា ំ ២០២៣

ខាងមុខ ។ បកតមបហដា្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ  FMIS រានសហការជាមយួអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និង រាន្រញ្ច្រ់ការដំប�ើងឧ្រករណ៍្របច្ចកបេសជនូអង្គភាព

ថវិកាអាណា្រ័កបផ្ទរសិេ្ធិបពញបលញកនាតងបក្រខណ្បកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត និង បកសងួមហថផ្ទរចួោល់ជាស្ថា ពរ និង រានធានានវូសុវតថិាភាព្របច្ចក-

វេិយោជនូអនាកបប្រើបរាស់នាបពលខាងមុខ ។ បដាយន�ក្រនា្ទ ្រ់ពីការដំប�ើងឧ្រករណ៍្របច្ចកបេសរានច្រ់រចួោល់ អនាកបប្រើបរាស់ទាងំអស់បតតូវបបតៀមខ្លួន

ចូលរមួវ ្្គ្រណ្តត ឹះ្រណា្ត លស្ត ីពីការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នដលនឹងេេួលរានចំបណឹះដឹងកនាតងការបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធប្រក្របដាយេំនួលខុសបតតូវ ។ 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ដឹកនំា និង មញ្ន្តីនដលជាអនាកបបតៀមខ្លួនបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធ  FMIS ចំា-

រាច់បតតូវ្រំបពញោល់លកខេខណ្សិកសានដលបលខាធិការដា្ឋ នបកតមកាងារ

ប្្រ់ប្ង្បបរាង     FMIS   រានកំណត់ មុននឹងអាចក្ាយជាអនាកបប្រើបរាស់

ប្រព័ន្ធរាន សិកាខេ កាមបតតូវេេលួស្្គ ល់ និង រានវិជ្ញា ្រន្របត្រជ្រា ក់

ការសិកសាពិតបរាកដនមន ។



សបមា្រ់ព័ត៌មាន្រនន្ម និង សំណូមពរបផសេងៗ
សមូចលូបៅកាន់ប្ហ្រំព័រ ឬ 

្រំព័រ្រណាដា ញសង្គម រ្រស់្បបមាង FMIS ៖

៨

សំណួរ និង ចបម្ើយ

សមូអ្រ អរស្្ររចំបពាឹះអ្នក ្្ន ឹះរងាវេ ន់អនុសសាវរីយ៍
    សមូអ្រអរស្េរចំបពាឹះអនាកនដលរានបឆ្ើយសំណួរបតឹមបតតូវបៅកនាតងបពឹត្តិ្របតព័ត៌រានបលខ ០៣១

្របងកើនថ្មពលនផនាកចំបណឹះដឹងអំពី
ប្រព័ន្ធ FMIS និង រានឱកាសេេួលរាន

 ធនាោរថ្មពល ( PowerBank)
ពីបកតមការងារប្្រ់ប្ង្បបរាង FMIS

បដាយបោន់នតចូលរមួបឆ្ើយសំណួរ
ងាយៗឱ្យរានបតឹ  មបតតូវ ។

បកតមការងារបលើកេឹកចិត្តមញ្ន្តីមកពីប្្រ់បកសងួ-ស្ថា ្រ័ន និង មន្ទីរបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវតថាត, រតនាោរ 
បពមទាងំរដ្ឋរាលោជធានី-បខត្ត ឱ្យចូលរមួកនាតងការបឆ្ើយសំណួរបនឹះប្្រ់ៗោនា  ។ 

បឈា្ម ឹះអនាកនដលឈនាឹះរងាវា ន់នឹងបតតូវប្រកាសបៅបលើ បពឹត្តិ្របតព័ត៌រានបលខបបកាយ ។

សូមបផញើ ចបម្ើយបតឹមបតតូវ ថនសំណួរទាងំពីរបៅខាងបឆវាងបដាយភារា ្រ់ជាមយួ
បឈា្ម ឹះ តនួាេី ស្ថា ្រ័ន និង បលខេរូសព្ទេំនាក់េំនង

 រ្រស់បលាកអនាកមកអុីនមល ៖  chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យរាន
មុននថងៃ្រី ៣១ នខ មករា  ឆ្្ន  ំ២០២៣។

ឬ្រំនាក់្រំនងបដាយផ្ទេ ល់បៅកាន់

FMIS Cambodia

កជ្ញា  ប្ឿន សុម៉ាល័យ

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

សបរា្រ់ការអនុវត្ត្បបរាង FMIS បៅ
ជំហនេី៣ បនឹះ បតើប្រព័ន្ធ FMIS

រានដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់បៅការដា្ឋ នសរុ្រចំននួ 
្រ៉ុនា្ម ន ?  ការដា្ឋ នណាខ្ឹះ ? និងរាន

អនាកបប្រើបរាស់ប្រព័ន្ធសរុ្រចំននួ្រ៉ុនា្ម ននាក់ ?

សបមា្រ់ព័ត៌មានបផសេងៗ

បោកបសី ហ៊ាួ ្ឹមលីកា 

១

បតើបលាកអនាក្រួបបតៀមខ្លួនដចូបម្តចខ្ឹះ
មុននឹងក្ាយជាអនាកបប្រើបរាស់

ប្រព័ន្ធ FMIS ?
បតើប្រព័ន្ធឯកស្រឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់្រី១ បតលូវរានប្រកាសដាក់ឱ្យ

បប្រើបរាស់ជាផ្លូវការបៅរដ្ឋរាលបសរុក និង រដ្ឋរាលឃុំបៅនថងៃនខឆ្្ន ណំា ?

ចបម្ើយ ៖ ប្រព័ន្ធឯកស្រឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់េី១ បតតូវរានប្រកាសដាក់ឱ្យបប្រើបរាស់  

ជាផ្តូវការបៅរដ្ឋរាលបសតក និង រដ្ឋរាល�ុំបៅ បពឹកនថងៃ ពុធ ១១ បកើត នខ ពិស្ខ ឆ្្ន  ំខាល 

ចតាវេ ស័ក ព.ស. ២៥៦៦ បតលូវនឹងនថងៃ្រី ១១ នខ ឧសភា ឆ្្ន  ំ២០២២ ។  

សំណួរ្រី ១

សំណួរ្រី ២

ចបម្ើយ ៖ ប្ឹឹះស្ថា នស្ធារណៈរដ្ឋរាលនដលបតតូវរានបបជើសបរសីឱ្យអនុវត្ត្បបរាង FMIS 

បៅកនាតងឆ្នា ំ ២០២៣ រានចំននួ ៤ រមួរាន ៖

     ១. រាជ្រណ្ឌ ិត្យសភាកម្រុជា

     ២. មជ្ឈមណ្ឌ ល្រណ្តរុ ឹះធុរកិច្ចថ្មី “បតបជា”

     ៣. វិ្រយាស្្នបស្វបជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្រុជា

     ៤. ប្ឹឹះស្្នអង្គរ ។

មញ្ន្តីននរតនាគារបខត្តបកបចឹះ

 បោក អុល បម៉ងឡាង  មញ្ន្តីជា្រ់កិច្ចសនយា ននបកសួងនរែ និងថ្មពល

២
បតើប្ឹឹះស្្នស្ធារណៈរដ្ឋរាលណាខឹ្ះ បតលូវរានបបជើសបរីសឱ្យអនុវត្ត

្បបមាង FMIS បៅក្នរុងឆ្្ន  ំ២០២៣ ?


