មាតិកា

- I M F ថ្លែងសរស�ើរពីវឌ្ឍនភាពការអនុវត្តគម្រោង
F M I S នៅកម្ពុជា .......................................២
- ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តគម្រោងក្នុង
ឆ្នាំ២០១៦ ..............................................២ -៣
- E U គាំទ្រផែនការសកម្មភាព និងថវិកាទ្រទ្រង់
ការអនុវត្តគម្រោង F M I S ជំហានទី២ ..........៣
- សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការ
អនុវត្តប្រព័ន្ធ F M I S ក្នុងជំហានទី១ .............៣
- ការដាក់អនុវត្តគម្រោង F M I S នៅតាមក្រសួងស្ថា ប័ន...................................................... ៤
- អត្ថន័យនិមិត្តសញ្ញាតំណាងប្រព័ន្ធ F M I S .....៤
-សង្ខេបមុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់................៤
-អគ្គនាយកដ្ឋានកសហវត្រៀមជាស្រេចក្នុងការ
អនុវត្តគម្រោងជំហានទី២ .............................៥.
- មន្ត្រី ១០២រូប ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដា លចំណេះ
ដឹងមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ..............៥
- ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ និងទំនាក់ទំនងមកក្រុម
ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង..............................៦

ឆ្នាំ២០១៦ បានបញ្ច ប់ទៅ ដោយផ្ដល់ផ្លែផ្កានូវភាពជោគជ័យនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហាន

ទី១។ លទ្ធផលមួយនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយយ៉ាងសំខាន់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង
ឈានបន្តទៅកាន់ការអនុវត្តគម្រោងក្នុងជំហានទី២ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ។

ប�ើទោះជាបានឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមរាប់មិនអស់ក្ដី ក្រុមការងារមកពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋាន

ពាក់ព័ន្ធ បានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមា ំ ដែលស្ដែ ងតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាយ៉ាងសកម្មដ�ើម្បី
ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះ ធានាឱ្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដំណ�ើរការទៅមុខដោយរលូន។

ជាលទ្ធផល ដោយយល់ឃ�ើញអំពីតម្រូវការចាំបាច់នៃប្រព័ន្ធ FMIS ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
បានថ្លែងជាសាធារណៈថា

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧តទៅ

ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងក្លា យជាប្រព័ន្ធផ្លូវការតែមួយគត់

ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត

ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង
ឯកឧត្ដម ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ទទួលពានរង្វាន់អាស៊ាន CIO & CSO Awards

FMIS និងជាតំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

ទាំងអស់ ក៏បានទទួលពានរង្វាន់អាស៊ាន CIO & CSO ដែលជាពានរង្វាន់មួយ ផ្ដល់ជន
ូ គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដែលលេចធ្លោ ក្នុងតំបន់អាស៊ី។ ហ�ើយនេះក៏
ជាសញ្ញាមួយទ�ៀត ដែលសបញ្ជាក់អំពីភាពជោគជ័យសម្រាប់គម្រោង FMIS ផងដែរ។

គម្រោង FMIS ជំហានទី១ ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ល�ើអគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋានគន្លឹះ ព្រមទាំងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់

សរុបប្រមាណជាង៤០០នាក់។ ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន១០ ជាជំហានបន្តបន្ទាប់ ដ�ើម្បីឈាន
ដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨ តទៅ នៅក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង១០។

ល�ើសពីនេះ គម្រោង FMIS ត្រូវបានទទួលស្គា ល់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនានា ល�ើវឌ្ឍនភាពការងារ និងសមត្ថភាព ព្រមទាំងផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងរបស់

ប្រព័ន្ធ FMIS។ ស្របគ្នានេះដែរ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សន្យានឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រយ៉ាងសកម្ម ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងថវិកាទ្រទ្រង់ក្នុងការអនុវត្ត
គម្រោងនៅជំហានទី២នេះ។

ឯកឧត្ដម មាស សុខសេនសានថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លមន្ត្រី

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

សកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដា លនៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសរ�ៀបចំតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ FMIS

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១០

១

IMF ថ្លែងសរស�ើរពីវឌ្ឍនភាពការអនុវត្ត គម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា

នៅក្នុងកំឡុងបេសកកម្មរយៈពេលពីរសប្ដា ហ៍នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រតិភូជំនាញមូលនិធិ នៃការអនុវត្តគម្រោង និងអនុសាសន៍ល្អៗមួយចំនួន

រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (International Monetary Fund - IMF) បានថ្លែងសរស�ើរអំពីវឌ្ឍនភាពនៃ ការ- ដែលអាចឱ្យក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងយកមក
អនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)នៅកម្ពុជា។

ពិចារណា ដ�ើម្បីរ�ៀបចំផែនការអនុវត្តគម្រោងក្នុង

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ IMFបានថ្លែងក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ជំហានបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ថា ក្នុង វត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង។
កំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ប្រព័ន្ធ FMIS មិនទាន់មានជារូប-

រាងអ្វីសោះ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០១៦នេះ ប្រព័ន្ធ FMISត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការល�ើមុខងារទាំង៦ នៅ
តាមអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះនានា ក៏ដច
ូ ជាគ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ហ�ើយរបាយការណ៍ដែលទាញចេញ
ពីប្រព័ន្ធទ�ៀតសោតគឺមានភាពសុក្រឹត និងឆាប់រហ័សមិនធ្លា ប់មាន។

ដោយមានការចាប់អារម្មណ៍ល�ើការអនុវត្ត និងដ�ើម្បីផ្ដល់ការជ្រោមជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសល�ើការអនុវត្ត

គម្រោង FMISនៅប្រទេសកម្ពុជា មូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរ
ជាតិបានបញ្ជូ នក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខលួ ្ន ពី Fiscal
Affairs Department (FAD) ឱ្យមកសិក្សាវាយតម្លៃ

លម្អិតស្ដីអំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS និងការអនុវត្ត

ការងារជាក់ស្ដែ ងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី
៣០ ខែវិចឆិកា
្ នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ព្រមទាំងអគ្គ-
មន្ត្រីបេសកកម្ម IMF ថ្លែងសរស�ើរពីដំណ�ើរការអនុវត្តគម្រោងជំហានទី១

នាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋានគន្លឹះកសហវមួយចំនួន។

ក្រុមប្រតិភូ IMF បានជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីមកពីក្រុមផ្សេងៗ នៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

គម្រោង FMIS ដ�ើម្បីពិភាក្សាល�ើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង បញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
គ្រប់គ្រង និងអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ និងអំពីបច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់តែម្ដង។

ជាក់ស្ដែ ង ក្រុមប្រតិភូបានសិក្សាអំពីមុខងារបច្ចេកទេស និងនីតិ វិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដោយ

មានការធ្វើបទបង្ហាញល�ើការអនុវត្តនៅក្នុង FMIS ដោយផ្ទាល់ ពីមន្ត្រីជំនាញផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធរបស់នា-

យកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា។ ក្រុមប្រតិភូ និងក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នាយកដ្ឋានថវិកានីយ-

កម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ក៏បានពិភាក្សាអំពីចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា (Bud-

ថ្នាក់ដឹកនាំគម្រោងជជែកពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងជាមួយ IMF

សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីកា

មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី- ខេត្តចំនួន៥២រូបបានចូលរ

ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដែលរ�ៀ

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច

នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ប្រធានរតនាគារ និងមន្ត្រី

វឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃជាមួយប្រព័ន្ធ

ពេលអនុវត្តការងារអស់រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំកន្លងមក

ជាក់ស្ដែ ង រតនាគារជាច្រើនបានថ្លែងសរស�ើរអំព

get Classification) និង មាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យ (Charts of Account) ដែលកំពុងប្រើប្រាស់

សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ ដែល

ភាក្សា និងផ្ដល់អនុសាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ល�ើកិច្ចការផ្សេងៗទ�ៀតដូចជារបាយកា-

ឡ�ើយ។ ជាឧទាហរណ៍ រតនាគារអាចតាមដានឥណទាន

នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS និងនីតិ វិធីអនុវត្តការងារនៅក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងៗទ�ៀត។ ក្រុមប្រតិភូបានបន្តការងារពិរណ៍ស្ដង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ (IPSAS report) ការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ (Change
Management) និងការងារបណ្ដុះបណ្ដា ល និងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីផងដែរ។

នៅចុងបញ្ច ប់នៃបេសកកម្មសិ ក្សាល�ើកនេះ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានធ្វើរបាយការណ៍ករណីសិក្សា

មួយស្ដីអំពីគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ដែលរួមបញ្ចូ លអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ

២

គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កន្លងមកមន្ត្រីរតនាគារមួយចំនួនពុំធ្លា ប់នឹកស្មា នដល

គ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់អង្គភាពចំណាយនៅតាមរាជធាន

ខេត្ត មិនឱ្យមានការខុសឆ្គង ឬការទូទាត់ចំណាយដោយ

ពុំមានឥណទានត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រី

មកពីរាជធានី-ខេត្តនីមួយៗ ក៏បានល�ើកឡ�ើងនៅបញ្

សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រពេញទំហឹងល�ើផែនការសកម្មភាព និងថវិកាទ្រទ្រង់ការអនុវត្ត គម្រោង FMIS ជំហានទី២

មន្ត្រីជំនាញសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាសហភាព រាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបន្តថាក្រសួង-ស្ថា ប័នដែល ព័ត៌មានវិទ្យា ផ្ដោ តសំខាន់ល�ើការផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់-

អឺរ៉ុបគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងល�ើផែនការសកម្មភាព

ត្រូវបានជ្រើសរ�ើសឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMISសម្រាប់ ទងនឹងវឌ្ឍនភាពចុងក្រោយ នៃការដាក់អនុវត្តគម្រោង

និងថវិកាទ្រទ្រង់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅជំហាន ឆ្នាំ២០១៧ គឺជាក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដែលសហភាពអឺរ៉ុប ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទី២ ទោះបីជាផែនការនេះ ម�ើលទៅមានមហិច្ចតា កំពុងសហការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទជា
្ធ មួយ។ ហ�ើយ (FMIS) និងជាពិសេសគឺការបង្ហាញនូវផែនការមេ
ធំយ៉ាងណាក៏ដោយ។

នេះជារ�ឿងល្អមួយសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងក្រោម សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងជំហានទី២ ទៅ

លោក ហ្សាវារ ខាស្ទីយូ-អាល់វ៉ាស្សេ (Javier ការគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុប។

Castillo-Alvarez) ដែលជាអនុព័ន្ធផ្នែកប្រសិទភា
្ធ ព

កាន់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះ ដ�ើម្បីក�ៀរគរការគាំទ្រ និង

លោកបានបញ្ជាក់ថា បន្ថែមពីល�ើជំនយ
ួ ជាមូលនិធិ ទទួលយកនូវធាតុចូលនានាសម្រាប់ជំរុញកែលម្អល�ើ

ជំនយ
ួ ថវិកាគាំទ្រ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា- សហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួយផ្តល់នវូ ជំនយ
ួ បច្ចេកទេស តាម ផែនការមេដែលបានរ�ៀបចំ។
រណៈ នៃទីស្នាក់ការប្រតិភូនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំព្រះ រយៈបេសកកម្មក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់អនុសាសន៍

ល�ើការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ដ�ើម្បីជំរុញ
នូវប្រសិទភា
្ធ ព និងភាពជោគជ័យតាមផែនការដែល
បានគ្រោងទុក។

ការល�ើកឡ�ើងទាំងនេះត្រូវធ្វើឡ�ើង នៅរស�ៀលថ្ងៃ

ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុម
ក្រុមការងារម្រោងធ្វើបទបង្ហាញពីផែនការអនុវត្តគម្រោងជំហានទី២ទៅសហភាពអឺរ៉ុប

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់នាយកដ្ឋាន

អនុប្រធានប្រចាំការគម្រោង FMIS ពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជំនាញសហភាពអឺរ៉ុប

ការពិនិត្យល�ើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងជំហានទី១

រួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការពិនិត្យល�ើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត ប្រឈមសេសសល់នានា ដែលរតនាគាររបស់ខលួ ្នបាន

ៀបចំឡ�ើងដោយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់ ជួបប្រទះផ្ទាល់ ដ�ើម្បីឱ្យក្រុមការងារជួយសម្រួល និង

ច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។

ដោះស្រាយទាន់ពេលវេលា ទាំងក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេស

្ត្រីបង្គោ លដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានល�ើកឡ�ើងអំពី និងនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ។
FMIS និងបញ្ហាប្រឈមដែលជួបប្រទះផ្ទាល់ក្នុងកំឡុង

កនេះ ក៏ដច
ូ ជាសំណូមពរមួយចំនួនផងដែរ។

ពី

សិក្ខាសាលាល�ើកនេះដ�ើរតួនាទីជាវេទិកាដ៏សំខាន់

មួយសម្រាប់ឱ្យគ្រប់ភាគីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុម

ល

ការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដ�ើម្បីពិភាក្សាទាញយកធាតុចូលបន្ថែម និងដោះស្រាយ
បញ្ហារួមគ្នា ត្រៀមសម្រាប់ការបន្តអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅឆ្នាំ២០១៧ ឱ្យកាន់តែមាន

ល់

ប្រសិទភា
្ធ ព។

ន

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងម�ើលឃ�ើញពីការលំបាកផ្សេងៗ ព្រមទាំងកោតសរស�ើរ

នី-

ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងល�ើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរតនាគារទាំងអស់បន្តស្វែ ងយល់ និង

យ

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISដែលជាមធ្យោបាយមួយមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការជំរុញ និងគាំទ្រ
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

្ត្រី

ញ្ហា

ប្រធានរតនាគារខេត្តដែលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោង FMIS

ប្រធានរតនាគាររាជធានី-ខេត្តបានផ្ដល់នវូ ធាតុចល
ូ សំខាន់ៗសម្រាប់ការរ�ៀបចំអនុវត្តគម្រោងជំហានទី២

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១០

៣

ផលប្រយោជន៍មយ
ួ ចំនួនដែលក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
នឹងទទួលបានពេលមានប្រព័ន្ធ FMIS បានពេញលេញមានដូចជា៖

-ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថា ប័ន និងភាពជាម្ចា ស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថ វិកា

-តាមដានការអនុវត្តថ វិកា និងឥណទានថវិកាបានកាន់តែមានប្រសិទភា
្ធ ពជាងមុន ទាំងថវិកាថ្នាក់ក្រសួង
ថ្នាក់មន្ទីរ និងអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្រោមឱវាទ

-ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យឡ�ើង វិញនូវលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយនីតិ វិធីអនុវត្តការងារមួយចំនួន ដែលនាំឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថ វិកា

-មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាដែល
មានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ

-កាត់បន្ថយការចំណាយល�ើសម្ភារៈការិយាល័យ ដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឯកសារក្រដាសស្នាម
បន្តិចម្ដងៗ

-តាមដាននូវដំណ�ើរការនៃការអនុវត្តថ វិកាតាមរយៈលំហូរការងារក្នុងប្រព័ន្ធ

-កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិ វិធីនីមយ
ួ ៗ។

ការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្រសួងចំនួន
៥ដំបូងជាមុនសិន ហ�ើយប្រសិនប�ើទទួលជោគជ័យទ�ើប
បន្តទៅក្រសួង៥ទ�ៀតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ។

៤

គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គ នាយកដ្ឋានគន្លឹះនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមខ្ន
លួ រួចជាស្រេចក្នុងការបន្ត អនុវត្ត គម្រោងជំហានទី២

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំដោយ

បានសង្កត់ធ្ងន់ល�ើការបណ្ដុះបណ្ដា ល

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ

និងជ្រើសតាំងគ្រូឧទ្ទេស ដែលអាច

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុម

បណ្តុះបណ្តា ល ឬធ្វើបទបង្ហាញពីការ-

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានប�ើកកិច្ចប្រជុំ
ពិភាក្សាមួយ

ដ�ើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព

ងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈដែលមានផ្នែកថវិកាកម្ម វិធី

ក៏

ដូចជាទាញយកធាតុចូលបន្ថែម ពីអគ្គនាយកដ្ឋាន និង

និងប្រព័ន្ធ FMIS ប្រចាំក្រសួងសម្រាប់

អ្នកពាក់ព័ន្ធគន្លឹះនានា និងដ�ើម្បីរ�ៀបចំសមាសភាព
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្មី ជាការត្រៀមខ្លួនពង្រីក

ជួយសម្រួល

និងដោះស្រាយបញ្ហា

នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារ

សកម្មភាពប្រជុំពិភាក្សាល�ើផែនការអនុវត្តគម្រោងជំហានទី២

ការអនុវត្តគម្រោងក្នុងជំហានទី២ ទៅតាមក្រសួង- ឯកឧត្ដមបានជំរុញឱ្យមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅល�ើ ប្រចាំថ្ងៃល�ើប្រព័ន្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមការងារនឹង

ស្ថា ប័ន កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ នីតិ វិធីអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន ធ្វើការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមល�ើបញ្ហានេះ មុននឹង
ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ទាំងអ ស់ទុកជាមុន ដ�ើម្បីធានាឱ្យលំហូរការងារក្នុង ឈានដល់ការស្ន ើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី

ក្រោយពីបានម�ើលឃ�ើញអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការ ប្រព័ន្ធនឹងធ្វើឡ�ើងដោយរលូន។

អនុវត្តគម្រោង និងផែនការនៃការអនុវត្តក្នុងជំហាន

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អូ ន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋ មន្ត្រី រដ្ឋ-

ដោយឡែក ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ទី២ ឯកឧត្ដម ញឹម ខេមរា អគ្គនាយករងនៃអគ្គ- អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានថ្លែង

ជាចុងបញ្ច ប់ អង្គប្រជុំបានពិភាក្សា ល�ើការរ�ៀបចំ

នាយកដ្ឋានថវិកា បានបង្ហាញពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ ចំណាប់អារម្មណ៍ ល�ើការបន្តពង្រឹងការប្រើប្រាស់ រចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង សារជាថ្មី
អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ក្នុ ងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងជំហានទី១ នៅតាមរតនាគារ ដោយធ្វើការកែសម្រួលសមាសភាពសមាជិកក្រុមការ-

តាមរយៈការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសដ�ើម្បីធ្វើ រាជធានី-ខេត្ត និងអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះកសហវ ដ�ើម្បី ងារ និងឱ្យកាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការ-

ការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារជំនាញរបស់ រក្សាភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដំណាក់- ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា សំដៅជំរុញការអនុ វ ត្ត
នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងក្រសួង-ស្ថា ប័នដែល កាលអន្តរកម្មឈានទៅរកភាពជាម្ចា ស់នៃប្រព័ន្ធ។
នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត

ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប

គម្រោងជំហានទី២ ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។

មន្ត្រី ១០២រូប ទទួលការបណ្ដុះបណ្
ដាលអំពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ
មន្ត្រីមកពីមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី- ឥតឈប់ឈរនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាក់ស្ដែ ងតែម្ដង។ ប្រាស់ ។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត គោលបំណងនៃវគ្គ

ខេត្ត ទាំង២៥ ចំនួន១០២នាក់ បានចូលរួមក្នុងវគ្គ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លល�ើកនេះបានធ្វើឡ�ើងជាពីរ បណ្ដុះបណ្ដា លនេះក៏ជាជំហានបឋមមួយដ�ើម្បីឱ្យ

បណ្ដុះបណ្ដា លអំពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននៃការប្រើ- ដំណាក់កាល ដែលក្នុងដំ ណា ក់ កា លនីមយ
ួ ៗមាន មន្ត្រីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចមុនពេលដែលប្រព័ន្ធព័ត៌-

ប្រាស់កុំព្យូទ័រ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១១ សិក្ខាកាមចូលរួមប្រមាណ៥០នាក់។ មន្ត្រីដែលជា មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) នឹង
ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៦ នៅឯទីស្ដីការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច គ្រូបណ្ដុះបណ្ដា ល នៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបាន ត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ។
និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ផ្ដោ តសំខាន់ ល�ើ ជំនាញមូលដ្ឋាននៃ ការប្រើប្រាស់

គួរបញ្ជាក់ថា មន្ត្រីនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឯកឧត្ដម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការ អ៊ី ន ធ�ើណេត និ ង សារអេឡិកត្រូនិក (Internet & មួយចំនួនបានបង្ហាញអំពីការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លា ំ ង

នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ e-mail)ការថែទាំកុំព្យូទ័រ (Maintainance)ព្រមទាំង ចំពោះការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS ប�ើទោះបីជា

បានថ្លែងក្នុងការសំណេះសំណាលមុនការចាប់ផ្ដើម ប្រព័ ន្ធ ប្រ តិបត្តិការកុំព្យូទ័រ (Windows) និងកម្ម វិធី ការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់អំពីគម្រោង មិនទាន់បាន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លថា ការបណ្ដុះបណ្ដា លល�ើកនេះ កា រិយា ល័ យនានា (Microsoft Offices) ក្នុងវគ្គ ធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងស្ថា ប័នរបស់គាត់នៅឡ�ើយក្ដី។ ក្រុម
មិនត្រឹមតែផ្ដល់ឱ្យមន្ត្រី នូវចំណេះដឹងបន្ថែមដ�ើម្បី បណ្ដុះបណ្ដា លល�ើកនេះ។
យកទៅអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង នឹងបន្តសិក្សា និងអនុវត្ត

លោកស្រី ចាប សុវណ្
ណា រ៉ា អនុប្រធាននាយក- ផែនការយុទសាស្ត្រ
្ធ
របស់ខលួ ្ន ធានាការអនុវត្តគម្រោង

បានបង្ហាញពីចេតនាយកចិត្តទុកដាក់ល�ើការអភិវឌ្ឍ ដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ទទួលបន្ទុកក្នុងរ�ៀបចំការបណ្ដុះ- ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងធ្វើឡ�ើងប្រកបដោយចីរភាព និង
សមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ ឱ្យសមស្របទៅនឹងការវិវត្ដ ប ណ្ដា ល នេះ បា នល�ើកឡ�ើងថា មន្ត្រីដែលចូលរួមនឹង ប្រសិទភា
្ធ ព។
នានានៅក្នុងសង្គមផងដែរ ជាពិសេសការប្រែប្រួល ទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមល�ើជំនាញកុំព្យូទ័រ
ដែលអាចឱ្យគាត់យកចំណេះដឹង
ទាំងនេះទៅអនុវត្តនៅកន្លែងការងាររ�ៀងៗខ្លួនក្នុងគោលដៅបន្ត

ពង្រឹងសមិទផ
្ធ លការងារដោយ

ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍អំពី
មន្ត្រីនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាកំពុងផ្ទេរចំណេះដឹងដល់មន្ត្រីមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

បច្ចេកវិទ្យាមានស្រាប់ទៅប្រើ-

មន្ត្រីនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ក្រោយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា ល

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១០

៥

ថាមពលអនុស្សាវរីយ៍
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និងមានឱកាសទទួល

បានធនាគារថាមពល (PowerBank)
អនុស្សាវរីយ៍ ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រង
គម្រោង ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ
សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

១.ត�ើអ្នកណាខ្លះនឹងទទួលបានផល

ប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS?

សូមរ�ៀបរាប់អំពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់
អ្នកពាក់ព័ន្ធទាង
ំ នោះដោយសង្ខេប។

២. ដ�ើម្បីឱ្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS

អនុវត្តទៅបានប្រកបដោយភាពជោគជ័យ
ហ�ើយអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដច
ូ ដែល
បានរ�ៀបរាប់ក្នុងចម្លើយនៃសំណួរទីមួយ
ត�ើមន្ត្រីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ និង

មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវទាំងអស់ ត្រូវចូលរួម
ដោយរប�ៀបណា?

សូមផ្ញើចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរខាងល�ើដោយភ្ជាប់ជា
មួយ ឈ្មោះ តួនាទី ស្ថា ប័ន និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមក អ៊ីមែល៖ oeu_vearyda@mef.gov.kh
ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងសំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួមក្នុង
ការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍
សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០០៩

លោក សុខា ថុនា មន្រ្តីរតនាគារខេត្ត កណ្
ដាល

សំណួរ និងចម្លើយសម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រលេខ០០៩ ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ គឺ៖

សំណួរទី១៖ ត�ើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លដល់មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តជុំទី៣ ផ្ដោ តសំខាន់ល�ើអ្វី?

ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

ចម្លើយទី១៖ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លនេះផ្ដោ តសំខាន់ល�ើមុខងារ៥នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS និងចំណេះដឹងបន្ថែម
ល�ើមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យ និងលេខនាដែលប្រើប្រាស់នៅតាមរតនាគារ។

សំណួរទី២៖ សូមរ�ៀបរាប់ ពីមុខងារវិភាជន៍ថ វិកា និងសារៈប្រយោជន៍ដែលមុខងារអាចផ្តល់ឱ្យអ្នក?

ចម្លើយទី២៖ ជាមុខងារមួយក្នុងចំណោមមុខងារទាំង៦នៃប្រព័ន្ធ FMIS មុខងារវិភាជន៍ថ វិកាជាមុខងារមួយ

សម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូ លថវិកាអនុម័តដោយសភាទៅក្នុងប្រព័ន្ធ ដ�ើម្បីឱ្យអ្នកអនុវត្តថ វិកាអាចធ្វើ

និយ័ត ផ្ទេរ កែតម្រូវ និងបន្ថែមឥណទានជាដ�ើម។ បន្ថែមពីល�ើនេះមុខងារនេះអនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រី
ទាញយករបាយការណ៍ស្ថា នភាពថវិកា និងរបាយការណ៍ទិនានុប្បវត្តិលម្អិតបានផងដែរ។

៦

គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សូមអរគុណ

