មាតិកា

- ឯ.ឧ. ហ
៊ា ន សាហ៊ីប៖ ប្រព័ន្ធ FMISនឹងនាំមកនូវ
ការផ្លាស់ប្ដូរ .................................................២
- កម្រងរូបភាពក្នុងពិធីដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង
FMIS ជំហានទី ២ ជាផ្លូវការ .........................២
- អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប៖គម្រោង FMISនឹងផ្ដល់
មូលដ្ឋា នក្នុងការធ្វើទំន�ើបកម្មការគ្រប់គ្រង ....៣
- ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង
គម្រោង FMISក្នុងការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង........៣
- ការទូទាត់រហ័សក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ..................៤
- សង្ខេបមុខងារគណនីត្រូវទារ ........................៤
- ចំណច
ុ គួរចងចាំពេលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
FMIS ........................................................៤
- ក្រសួងចំនន
ួ ១០ ចូលរួមសិក្ខា សាលាស្តីអំពីការគ្រប់ 
គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ និងនីតិ វិធីអនុវត្តស្តង់ដារ ................៥
- វគ្គបណ្តុះបណ្តា លបំប៉នពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ .......៥
- ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ .....................................៦

គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឬគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ជំហាន

ទី២ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ដ�ើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទៅ

ដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រព័ន្ធរម
ួ ជាក់លាក់មយ
ួ ក្នុងការកត់ត្រា
ប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយជោគជ័យ

ក្នុងជំហានទី១ នៅអគ្គនាយកដ្ឋា នគន្លឹះៗ និងគ្រប់រតនាគាររាជធានី -ខេត្ត របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ តាំងពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ មក។

ពិធីដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង

FMISជំហានទី២នេះត្រូវបាន

ប្រារព្ធឡ�ើង ក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប

រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុម
ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធ
ព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ដែលជាតំណាងដ៏
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមពិធីដាក់អនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២

ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួង-ស្ថាប័ន
តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត និងសមាជិក សមាជិកា
នៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី១ និងជ
 ំហានទី២ សរុបប្រមាណ ៣០០នាក់។

សម្រាប់ជំហានទី២ ឆ្នាំ២០១៧នេះ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងដាក់ឱ្យក្រសួងចំនួន១០ ប្រើប្រាស់សាកល្បង ដោយចាប់ផ្ដើម

ពីក្រសួងចំនួន ០៥ ដំបូងគឺ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, ក្រសួងសុខាភិបាល,
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និ ងក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដា លវិជ្ជាជីវៈ។ ចំ ណែកក្រសួងចំនួន ០៥
ដែលនឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប ន្ទាប់ ទ�ៀតគឺ ក្រសួងបរិស្ថា ន, ក្រសួងកិច្ច ការនារី, ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, ក្រសួង
ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម។

គួរបញ្ជាក់ថា ការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ខាងល�ើ គឺគ្រោងនឹងបញ្ច ប់

នៅចុងឆ្នាំ២០១៧ ហ�ើយគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដ�ើមឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១១

១

ឯកឧត្ត មបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប៖ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរ
“ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរ” ឯក-

នឹងផ្តល់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប បានមានប្រសាសន៍

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តយកចិត្តទុក

ក្នុងពិធីដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMISជំហានទី២ ជា

ដាក់ក្នុងការពង្រឹងបន្ថែម ល�ើការអនុវត្តគម្រោង FMIS

សណ្ឋា គារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២២ ខែ

លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធសមាហរណកម្មទំន�ើបស្របតាម

ផ្លូវការនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលរ�ៀបចំឡ�ើងនៅ

ជាជំហានៗ ដ�ើម្បីធានាឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ ដែលមាន

កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។

ឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រព័ន្ធ FMIS នឹង

ស្ត ង់ដា រនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរ ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែល
បណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប ថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២

នឹងធានាបាននូវប្រសិទភា
្ធ ព គណនេយ្យភាព តម្លា ភាព

នាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួន ល�ើនីតិ វិធីអនុវត្ត ឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័ននូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា កាត់បន្ថយ និង ការគាំ ទ្រ ពីគ្រប់ ដៃ គូ ពាក់ព័ន្ធ ស្របតាមដំណាក់កាល
ការងារ និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់មន្រ្តីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ឯកសារ តាមដាន នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន។ ហ�ើយដ�ើម្បីធានាបាននូវ ការអនុវត្តថ វិកាមានភាពងាយស្រួល និងអនុវត្តថ វិកា របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។
ភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគម្រោង យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃ កម្ម វិធីបានដោយរលូន។
ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ គឺពិតជាពុំអាចខ្វះបាននូវ

ជាងនេះទៅទ�ៀតប្រព័ន្ធ FMISនឹងបង្កើនប្រសិទ-្ធ

ូ ជាអ្នកប្រើប្រាស់
ចំណច
ុ មួយចំនួនដូចជាការគាំទ្រពីថ្នាក់ដឹកនាំ ការកែ- ភាពការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ ក៏ដច

សម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធមុខងារ និងតួនាទី ការបណ្តុះ- ក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ ដោយប្រព័ន្ធអាចជួយ
បណ្តា ល និងការឆ្លងឱ្យផុតពីដំណាក់កាលអន្តរកាល។ កាត់បន្ថយនូវកំហុសឆ្គងអចេតនាក្នុងការងារបញ្ចូ ល

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងមានភាពងាយ ប្រតិបត្តិការ ហ�ើយក៏ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការ

ស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់ក្រសួង- ទាញរបាយការណ៍ដ�ើម្បីពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្ត
ស្ថាប័ន និងអាចពន្លឿនការផ្តល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចល�ើ ថវិកាផងដែរ។ ល�ើសពីនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏នឹងមាន
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថ វិការបស់អង្គភាពថវិកា។ កាលានុវត្តភាពក្នុងការទទួលបាននូវជំនាញថ្មីប្រកប

ឯកឧត្តមក៏បានបន្ថែមថា ការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងផ្ដល់ ដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តា លដែល

២

គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គ រដ្ឋទត
ូ សហភាពអឺរ៉ុប៖ គម្រោង FMIS នឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការធ្វ ើទំន�ើបកម្មការគ្រប់គ្រង
ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហ

ភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា បានចូលរួមអបអរសាទរដល់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង

FMIS ជំហានទី២ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ
២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

“ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឧបករណ៍មួយដ៏ចំាបាច់ក្នុងការសម្រេច ត្រឹមត្រូវ ដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ពីតម្លា ភាព និងគណឱ្យបាននូវគោលដៅដ៏ធំនេះ។ ជាក់ស្តែ ងណាស់

នេយ្យភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា។

ិ យាដ៏រឹងមា ំនេះ។”
ប្រសិនប�ើគ្មា នប្រព័ន្ធព័ត៌មានវទ្

ភាពជោគជ័យនៃការដាក់អនុវត្តគម្រោងជំហានទី២

ឯកឧត្តមក៏បា នបញ្ជាក់ ទៅកាន់ក្រសួង -ស្ថាប័នថា

គោលដៅដ៏ធំនេះមិនអាចសម្រេចបាននោះទេ

ទាមទារការចូលរួមសហការពីសំណាក់ក្រសួង-

ក្នុងពិធីនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានល�ើកឡ�ើងថា

ស្ថាប័ ន ការបណ្តុះបណ្តា លសមត្ថភាព និងការ-

វិនិយោគល�ើពេលវេលា និងធនធាន។ សហភាព

សមិទ្ធិផលក្នុងការអនុវត្តគម្រោងជំហានទី១ នៅ
អគ្គនាយកដ្ឋា នគន្លឹះៗ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត

អឺរ៉ុបក៏ល�ើកទឹកចិត្តដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្នុងការ

ទទួលយកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោង

របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុង

ការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការរ�ៀបចំ

នៅតាមស្ថាប័នរបស់ខលួ ្នដោយការទទួលខុសត្រូវ។

របាយការណ៍បានទាន់ពេលវេលា។ ឯកឧត្តមបាន ឯកឧត្ដម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត George Edgar ថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ដោយឡែកដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
បន្ថែមថា រចនាសម្ព័ន្ធស្នូលរបស់ប្រព័ន្ធត្រូវបានកំណត់

ឯកឧត្ត ម ក៏បានបន្ថែមផងដែរថា ប្រព័ន្ធ FMIS ដ�ើម្បីគាំទ្ររាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុងការពង្រឹងការកែទម្រង់

រួចជាស្រេចនៅក្នុងជំហានទី១ ហ�ើយមានការរំពឹង ផ្តល់នវូ អត្ថប្រយោជន៍យ៉ា ងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ
្ធ ពដែល ជាពិសេសនៅក្នុង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
ថាការដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅជំហានទី២នេះនឹង ធ្វើការ មូលនិធិសាធារណៈឱ្យកាន់តែមានប្រសិទភា
កសាងបន្ថែមពីល�ើលទ្ធផលកាលពីជំហានមុន ហ�ើយ ក្នុងនោះរួមមានការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនៃការគ្រប់គ្រង

ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ នឹងត្រូវធ្វើ

នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងរដ្ឋបាល សាច់ប្រាក់ និងការកែលម្អការរ�ៀបចំផែនការថវិកា

ដោយឡែក ការអនុវត្តគម្រោងក្នុងជំហានទី១

វានឹងផ្តល់ជាមូលដ្ឋា នគ្រឹះសម្រាប់ការធ្វើទំន�ើបកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ការពង្រឹងដល់ការត្រួតពិនិត្យ
សាធារណៈទូទៅដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន។

នៅពេលអនាគតព្រមទាំងអាចផ្តល់នូវរបាយការណ៍

ឡ�ើងក្រោមជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។

ត្រូវបានគាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោក។

ការត្រៀមខ្ន
លួ រួចជាស្រេចរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងការពង្រីកការអនុវត្ត គម្រោង
លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រសួងនីមួយៗ

ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរួមមានក្រុមការងារវិភាគធុរកិច្ច ក្រុមការងារហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធុ

ដ�ើម្បីគូសលំហូរការងារនោះ យកមក

ព័ត៌មានវិទ្យា និងទូរគមនាគមន៍ ក្រុមការងារបណ្ដុះបណ្ដា ល និងកសាងសមត្ថភាព ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលំហូរការងារក្នុង
និង ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការពង្រីកការ ប្រព័ន្ធ និងអភិវឌ្ឍជានីតិ វិធីអនុវត្ត
អនុវត្តគ
 ម្រោងទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដ�ើម្បីធានាការអនុវត្តគម្រោងជំហាន
ទី២ ធ្វើឡ�ើងដោយជោគជ័យតាមការរំពឹងទុក។

ដ�ើម្បីសម្រួលការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងបានបង្កើត

ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដ�ើម្បីធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទង

ស្ត ង់ដារមួយសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារក៏ត្រៀមរ�ៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លជូនដល់អ្នក

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទៅតាមមុខងារ នីមួយៗ ដ�ើម្បីឱ្យមន្រ្តីមានលទ្ធភាពខ្ពស់ អាច

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាន។ ដោយឡែក សម្រាប់ក្រុមការងារហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និង

ជាមួយលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង។ ក្នុងនោះដែរក្រុមការងារគ្រប់ សុវត្ថិភាពព័ត៌មានវិទ្យា ក៏បានត្រៀមខ្លួនផងដែរ ក្នុងការចុះទៅសិក្សាម�ើលពី
គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ បានបញ្ច ប់ធ្វើការបញ្ជ្រាប ការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMISទៅកាន់
ក្រសួងទាំង១០ ព្រមទាំងបានផ្ដលវ់ គ្គបណ្ដុះ

បណ្ដា លស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និង
នីតិ វិធីអនុវត្តការងារជូន ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

ការផ្លាស់ប្ដូរ និងនីតិ វិធីអនុវត្តការងារនៅតាម

ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០។ ចំណែកក្រុមការងារ
វិភាគធុរកិច្ច បានចុះទៅសិក្សាពីនីតិ វិធីអនុវត្ត

ទីតាំងដែលត្រូវដាក់ខ្សែបណ្ដា ញប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍បច្ចេកទេស និង
ដំឡ�ើងប្រព័ន្ធ ដាក់ឱ
 ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ។
ដ�ើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីគម្រោង FMIS
សូមចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់គម្រោង
តាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

FMIS Cambodia
www.facebook.com/fmis.khmer

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១១

៣

ការទូទាត់រហ័សក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (Express Payment)
ក្នុងគោលបំណងកែលម្អ និងពន្លឿនដល់ដំណ�ើរការបោះពុម្ពមូលប្បទានបត្រ ឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងរហ័សទាន់ពេលវេលា

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា បានបន្ថែមលក្ខណៈបច្ចេកទេសថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ដែលមានឈ្មោះថា “ការទូទាត់រហ័ស
(Express Payment)” ។

លក្ខណៈថ្មីនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ធ្វើការទូទាត់តាមតម្រូវការដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណ�ើរការខួបទូទាត់ (Pay Cycle) និងមិន

តម្រូវឱ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌកាលវិភាគ និងទាមទារឱ្យមានការអនុម័តជាដ�ើម។ Express Payment គឺដំណ�ើរការនៅល�ើទំព័រអាណត្តិផ្ទាល់
តែម្តង ដែលអាចកាត់បន្ថយដំណ�ើរការស្មុ គស្មា ញ និងចំណេញពេលវេលា។

ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កន្លងមក រាល់ការបោះពុម្ពមូលប្បទានបត្រ (Cheque)ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយមន្ត្រីកាន់មុខងារគណនីត្រូវសង

(Payable Officer) ហ�ើយរាល់ការបោះពុម្ពមូលប្បទានបត្រ ប្រព័ន្ធតម្រូវឱ្យដំណ�ើរការខួបទូទាត់ (Pay Cycle) ដោយមុខងារនេះអនុញ្ញាត

ឱ្យធ្វើការបោះពុម្ពមូលប្បទានប័ត្រសម្រាប់អាណត្តិច្រើនក្នុងពេលតែមួយ និងអាចសរុបការទូទាត់អាណត្តិចំនួនច្រើនល�ើមូលប្បទានបត្រ
តែមួយចំពោះអាណត្តិទូទាត់ជន
ូ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដូចគ្នា។

សង្ខេបមុខងារគណនីត្រូវទារ
មុខងារគណនីត្រូវទារគឺជាមុខងារមួយក្នុងចំណោមមុខងារទាំង៦ ដែលមានក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ មុខងារនេះ ប្រើប្រាស់សម្រាប់កត់ត្រាចំណូលទៅក្នុងគណនី

ចំណូលថវិកាជាតិ និងផ្តោ តសំខាន់ទៅល�ើ៖
- ការកក់ត្រាចំណូលបណ្តោះអាសន្នផ្សេងៗ

- ផ្ទេរចំណូលបណ្តោះអាសន្នឆ្លងអង្គភាព និងផ្ទេរក្នុងអង្គភាពរវាងអតិថិជនពីរផ្សេងគ្នា
- កត់ត្រាបង្វែរចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

- អាចទាញរបាយការណ៍ចំណូលរួមទូទាង
ំ ប្រទេស ឬតាមអង្គភាពនីមួយៗតាមតម្រូវការ
- អាចទាញជារបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូ លក្នុងប្រព័ន្ធ។

មុខងារនេះអាចធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ ASYCUDA និង DMFASដោយទាញយករបាយការណ៍ព
 ី

ចំណូលគ
 យ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលអាចកាត់បន្ថយកំហុស និងការ
ចំណាយពេលវេលាល�ើដោយការបញ្ចូ លទិន្នន័យដោយដៃ។

៤

គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្រសួងចំនួន១០ ចូលរួមសិក្ខា សាលាស្ដីអំពី “ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ និងការរ�ៀបចំនីតិ វិធីអនុវត្ត ស្តង់ដារ”

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, ក្រសួង

ប្រមាណជា ៦៥ រូប បានចូលរួមសិក្ខា សាលាស្ដីអំពី

ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងក្រសួង

“ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ និងការរ�ៀបចំនីតិ វិធីអនុវត្ត

ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាមន៍។

ស្ត ង់ដារ ”ដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដោយក្រុមការងារគ្រប់-

ការអនុវត្តគ ម្រោង FMIS គឺជា

ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់

គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
នៅថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧។

នៅក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមសិក្ខា សាលា សិក្ខា កាមចូលរួម

បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងារគ្រប់គ្រង

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅ
កិច្ចពិភាក្សាបញ្ចេញមតិរបស់មន្ត្រី និងថ្នាក់ដឹកនាំមកពីក្រសួងផ្សេងៗល�ើការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ

កម្ពុ ជា ដែលទាមទារការចូលរួម និង
ការប្ដេជ្ញារបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់

ការផ្លាស់ប្ដូរ ជាពិសេសការផ្លាស់ប្ដូរនានាទាក់ទងនឹង ផ្លាស់ប្តូរឯកសារ និងជំរុញការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តការងារឈានឆ្ពោះទៅរកភាព

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងអស់ដ�ើម្បីធានាថា អ្នកពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់មានការ- កាន់តែល្អប្រស�ើរឡ�ើង នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

នៅកម្ពុជា ដែលនឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ យល់ដឹងស្ម ើគ្នាអំពីមូលហេតុដែលតម្រូវឱ្យមានការ- ធារណៈ ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលទី៣ គឺការផ្សារ
សាធារណៈនៅកម្ពុជា ក៏ដច
ូ ជាការពង្រឹងការអនុវត្ត ផ្លាស់ប្ដូរ និងយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនជាឧបសគ្គ ភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និងបន្តទៅដំថវិកា និងការងារហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលរារាំងដល់ការកែទម្រង់ទៅរកភាពល្អប្រស�ើរ ណាក់កាលទី៤បន្តទ�ៀត។
ផងដែរ។

ជាក់ស្ដែ ង ការងារកែទម្រង់ទាង
ំ អស់តែងតែមាន

នោះឡ�ើយ។

ក្រសួងទាំង ១០ ដែលចូលរួមក្នុងសិក្ខា សាលា

ការផ្លាស់ប្ដូរ ដូច្នេះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ នេះមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងអប់រំ
នៃក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមក្រសួង យុវជន និងកីឡា, ក្រសួងសុខាភិបាល, ក្រសួងកសិកម្ម

ទាំង១០ នឹងដ�ើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្ដូរ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះ
ទាំ ងឡាយ តាមរយៈការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង ការ- បណ្ដា លវិជ្ជាជីវៈ, ក្រសួងកិច្ចការនារី, ក្រសួងបរិស្ថា ន,

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងប្រៃសនីយ៍បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងសិក្ខា សាលា

វគ្គ បណ្តុះបណ្
តា លបំប៉នពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត
ស្ថាប័នរ បស់គាត់ផ្ទាល់។

នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លនេះ មន្ត្រីទទួលបាន

ជាក់ស្ដែ ងរបស់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តជានិច្ច។

វគ្គបណ្តុះបណ្តា លបំប៉នល�ើកនេះ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើង

នូវស៊ីឌី (CD) មួយដែលមានផ្ទុកមេរ�ៀនទាក់ទងនឹង ដោយកំណត់នូវបញ្ហាច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់

ការចុះប្រតិបត្តិការទាំងអស់ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដែល ប្រព័ន្ធ FMIS។ គ្រូបង្គោ លក៏បានធ្វើការដោះស្រាយ
អាចឱ្យមន្ត្រីយកទៅម�ើលប្រសិនប�ើនៅមានចំណច
ុ នូវកង្វល់ និងឧបសគ្គជាក់ស្តែ ងដែលមន្រ្តីជួបប្រទះ
ណាមួយដែលនៅមានសភាពស្រពេចស្រពិល។
អ្នកស្រី ចាប សុវណ្
ណា រ៉ា បង្ហាញឯកសារជំនយ
ួ ស្មា រតីដែលមន្ត្រីអាចយកទៅសិក្សាបន្ថែម

ប�ើទោះជាប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់

ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធនាពេលកន្លងមកផងដែរ។

យោងតាមលទ្ធផលនៃការប្រឡងសាកល្បងតេស្ត

ដ�ើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីរតនាគាររាជធានី- នៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់កត់ត្រាប្រតិបត្តិ- សមត្ថភាពមុន និងក្រោយវគ្គបណ្តុះបណ្តា លរបស់

ខេត្ត ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់តែរលូន ការហិ រញ្ញវត្ថុអស់រយៈពេលជាង១ឆ្នាំក្តី ក្រុមការងារ មន្រ្តីបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញច្បាស់ថា ចំណេះដឹង និង
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានប�ើកវគ្គ លេខាធិការដ្ឋា នគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅតែបន្ត ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់មន្រ្តីមានការក�ើនឡ�ើងគួរ

បណ្តុះបណ្តា លបំប៉នបន្ថែមល�ើមុខងារចំនន
ួ ០៥នៃ ជួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ឱ្យកត់សម្គា ល់ល�ើគ្រប់មុខងារដែលមានក្នុងប្រព័ន្ធ។
ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង មានវគ្គបណ្តុះបណ្តា លបំប៉នបន្ថែមតាមតម្រូវការ
សរុបចំនួន១២៣ រូប ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ដល់
ថ្ងៃទី ០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យ
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ថ្លែងក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលប�ើកវគ្គបណ្ដុះ

បណ្ដា លល�ើកនេះ លោកស្រី ចាប សុវណ្
ណា រ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា ទទួលបន្ទុកល�ើការ-

ស្ ថិតិបង្ហាញអំពីពិន្ទុរបស់មន្ត្រីមុន និងក្រោយពេលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លបំប៉ន

បណ្ដុះបណ្ដា ល និងកសាងសមត្ថភាព បានថ្លែ ងថា

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លបំប៉នល�ើកនេះបានធ្វើឡ�ើងក្នុង

គោលបំណងពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រី
ល�ើចំណច
ុ មួយចំនួន ដែលគាត់នៅមានការស្ទា ក់ស្ទ ើរ ឬខ្វះចន្លោះក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តការងារនៅ

មន្ត្រីកំពុងទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លក្នុងមុខងារស�ៀវភៅធំពីមន្ត្រីនាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា

សកម្មភាពរបស់មន្ត្រីរតនាគារក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា ល

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១១

៥

ថាមពលអនុស្សាវរីយ៍
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និងមានឱកាសទទួល

សូមផ្ញើចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជាប់
ជាមួយ ឈ្មោះ តួនាទី ស្ថាប័ន និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមក អ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh
ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

បានធនាគារថាមពល (PowerBank)

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួមក្នុង

គម្រោង ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វា ន់អនុស្សាវរីយ៍

អនុស្សាវរីយ៍ ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

ការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។

សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១០
១. ចូររ�ៀបរាប់អំពីស្ថាប័នដែលកំពុងប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ FMIS និងស្ថាប័នដែល

នឹងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០១៧។

លោក ឈ�ឿង សុគន្ធ មន្ត្រីនៃមន្ ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត កំពង់ធំ

សំណួរ និងចម្លើយសម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រលេខ០១០ ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ គឺ៖

១

ត�ើ អ្ន កណាខ្លះនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS? សូមរ�ៀបរាប់អំពីផល
ប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាង
ំ នោះដោយសង្ខេប។

ចម្លើយ៖ ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រប
ូ នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS។ ជាក់ស្ដែ ង
២. ត�ើការអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធFMIS
នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះ?

សម្រាប់រាជរដ្ឋា ភិបាល ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងអនុវត្តថ វិកាតាមប្រព័ន្ធ FMIS នឹងធ្វើឱ្យមានភាពកាន់តែ

ល្អប្រស�ើរឡ�ើង ក្នុងការរ�ៀបចំ និងសម្រេចចិត្តនានា ក្នុងការបែងចែកថវិកាជាតិ បានកាន់តែទាន់ពេលវេលា
និងចំគោលដៅ ជំរុញការពង្រឹងការផ្ដល់ត្រលប់នូវសេវាសាធារណៈ និងការសាងសង់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរប
ូ វន្ដ

ផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជាតិមួយនេះ។ ជាងនេះទៅទ�ៀត ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលកាន់តែច្រើនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងសំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

មន្ត្រី ដ�ើម្បីធានាឱ្យបាននូវតម្លា ភាព គណនេយ្យភាព និងប្រសិទភា
្ធ ពហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាមូលដ្ឋា នមួយក្នុងការស្រូប

ទាញវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលនឹងធានាកាន់តែប្រស�ើ រឡ�ើងនូវស្ ថិរភាព ក៏ដូចជាកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគត។

២

ដ�ើម្បីឱ្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS អនុវត្តទៅបានប្រកបដោយភាពជោគជ័យហ�ើយអាចផ្ដល់

ផលប្រយោជន៍ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ក្នុងចម្លើយនៃសំណួរទី១ ត�ើមន្ត្រីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ
នឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់ត្រូវចូលរួមដោយរប�ៀបណា?

ចម្លើយ៖ការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់កម្រិតគឺជាកត្តា គន្លឹះយ៉ា ងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានដ�ើម្បីឱ្យ

ការអនុវត្តគម្រោងធ្វើឡ�ើងប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។ ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងដ�ើរតួជាអ្នកគាំទ្រយ៉ា ងសកម្មពីក្រោយ

ការអនុវត្តគម្រោង ខណៈពេលដែលមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមសហការ យ៉ា ងរស់រវ�ើកជាមួយក្រុមការងារ
គ្រប់គ្រងគម្រោងដ�ើម្បីសម្រួល និងជំរុញការអនុវត្តគម្រោងនៅស្ថាប័នរបស់ខលួ ្នឱ្យមានភាពរលូន ដូច្នេះ
អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទ�ៀតសោតនឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកប្រព័ន្ធ FMIS ទៅអនុវត្ត។
ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

លទ្ធ ផ លនៃការចូលរួមសហការនេះគឺអាចធ្វើឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នមានការអភិវឌ្ឍឆាប់ រហ័ស និ ងទទួលបា
 ន
ភាពជោគជ័យ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ខលួ ្នដោយភាពល្អប្រស�ើរ។

ត�ើអ្នកដឹងទេ?

“នៅមុនឆ្នា ំ ២០២៥ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងក្លាយ
ទៅជាប្រព័ន្ធទំន�ើបកម្មតែមួយគត់ប្រើប្រាស់

ទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន
លេខ១១ជា PDF

៦

គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
និងអនុវត្ត ថ វិកាជាតិនៅកម្ពុជា”

សូមអរគុណ

