ដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់គណៈប្រតិភឡា
ូ វមកកម្ពុជាអំពីការអនុវត្ត
គម្រោងFMIS នៅកម្ពុជា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេស-

រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ប្រទេសកម្ពុជា បានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ
នៃដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់គណៈប្រតិភូជាន់

ខ្ពស់នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ
ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ស៊ុមឌី ដួងឌី ឧបនាយករដ្ឋឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្នទេសរដ្ឋមន្រ្តី 
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

មន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឡាវ ដែលបានមកសិក្សា
ពីកម្ម វិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប ថ្លែងស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូឡាវ

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

នៅក្នុងជំនប
ួ ពិភាក្សានោះដែរ ឯកឧត្តម ស៊ុមឌី ដួងឌី

បានសម្តែងនូវសេចក្តី រក
ី រាយចំពោះការស្វាគមន៍យ៉ាង

កក់ក្តៅពីភាគីកម្ពុជា ហ�ើយឯកឧត្តមបានឱ្យដឹងថា
-គណៈប្រតិភូឡាវបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង

ចំពោះការផ្លាស់បតូ្រ............................................

-មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធ FMIS...................................................
-កត្តាធនធានមនុស្សជាកូនសោដ៏សំខាន់ធ្វើឱ្យគម្រោង

FMIS...........................................................
-ក្រុមការងារហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំ

ឧបករណ៍......................................................
-ប្រព័ន្ធ FMIS បានបង្កើត “សារបញ្ជាក់” ដ�ើម្បី

ជ�ៀសវាង.....................................................

គណៈប្រតិភូនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជា-

មានិតឡាវ ពិតជាទទួលបានចំណេះដឹងផ្សេងៗនិង
បទពិសោធន៍ល្អៗ ពីកម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធារណៈ របស់កម្ពុជាដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

គោលនយោបាយសារព�ើពន្ធ ការគ្រប់គ្រងថវិកា និង

ការអនុវត្តគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការ

ហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជា

ធេងដល់ការពង្រឹង និងពង្រីកចំណងមិត្តភាព ព្រម
ទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋា ភិបាលនៃប្រទេស
ទាំង២ ជាពិសេសរវាងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឡាវ និង

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)។

ឯកឧត្តម ស៊ុមឌី ដួងឌី បានបញ្ជាក់ប
 ន្ថែមថា

ដំណ�ើរទស្សនកិច្ចពេលនេះ នឹងរួមចំណែកយ៉ាងធំ

-មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង

ឯកឧត្តម ស៊ុមឌី ដួងឌី ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។ ស្របពេល
ជាមួយគ្នានេះដែរ ឯកឧត្តម ក៏បានឱ្យដឹងពីគម្រោង

ទស្សនកិច្ចល�ើកទីពីររបស់គណៈប្រតិភូឡាវ ដែលដឹក
នាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីឡាវ ដ�ើម្បីមកសិក្សាដកស្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុ ....................................................

-ទិដ្ឋភាពទូទៅ របស់មុខងារគណនីត្រូវសង.............

បទពិសោធន៍បន្ថែមពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS

-ការធ្វើសន្ធា នកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធ

និងកំពុងដាក់ឱ្យដំណ�ើរការក្នុងជំហានទី២៕

ដែលកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ក្នុងជំហានទី១

គ្រប់គ្រ
 ងចំណូល...........................................

-កត្តាជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់បតូ្រក្នុង វិស័យសាធារណៈ...

ទំព័របន្ទាប់

-ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ

រ�ៀបចំដោយលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រង
គម្រោង FMIS

គណៈប្រតិភូឡាវបង្ហាញការចាប់

ិ ីកំណែ
សកម្មភាពគណៈប្រតិភូក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឡាវក្នុងកិច្ចប្រជុំពីកម្ម វធ
ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា

អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្លាស់បតូ្រ

ដ៏រហ័សរបស់ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា

ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១២

១

គណៈប្រតិភឡា
ូ វបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ
៉ា ងខ្លា ង
ំ ចំពោះការផ្លា ស់ប្តូរដ៏រហ័សល�ើការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈរបស់កម្ពុជា
សំដែងការកោតសរស�ើរនេះ ក្នុងអំឡុងពេលដែល គុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលេខាធិការដ្ឋា ន FMWG ដែល

ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ខ្វះបានក្នុងការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងចំពោះការគ្រប់គ្រង

ឡាវ ចំនួន២២រូប មកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រសួង ការអនុវត្តគម្រោង FMIS និង មានប្រសាសន៏គ្រោង 

គម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម

ឯកឧត្តមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភក្រ
ូ សួងហិរញ្ញវត្ថុ បានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍យ៉ាងលម្អិតជុំ វិញ
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ�ើម្បីសិក្សាស្វែ ងយល់ពីការ អញ្ជើញលេខាធិការដ្ឋា ន FMWG ធ្វើទស្សនកិច្ច និង

ូ
អនុវត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផ្តល់ប្រឹក្សានៅប្រទេសឡាវដ�ើម្បី ផ្តល់ជាធាតុចល

របស់កម្ពុជា ពិសេសផ្តោ តសំខាន់ល�ើ ប្រព័ន្ធ FMIS បន្ថែម ល�ើការរ�ៀបចំកសាងប្រព័ន្ធ FMIS របស់
លោក អ�ៀច សេដ្ឋា ធ្វើបទបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្ត
ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់គណៈប្រតិភូឡាវ

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឡាវ ។
បន្ទា ប់ពីដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជំហានដំបូងរបស់

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាតផាងថង សុីផានដន អនុរដ្ឋ- គណៈប្រតិភូឡាវដែលដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈគ្រប់ដំណាក់កាលនៅកម្ពុជា។ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាប្រកបដោយ តម្លា ភាព
បណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋ- ថា ភាពជោគជ័យនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS នេះ លោក George Edgar បានមានប្រសាសន៍ បន្ថែម

កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្តែងការទទួលស្វាគមន៍ គឺដោយសារតែមានការចូលរួមពីដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ
ថា សហភាពអ៊ឺរ៉ុបសន្យាបន្តគាំទ្រជានិច្ចទាង
ំ ជំនយ
ួ
យ៉ាងកក់ក្តៅដល់គណៈប្រតិភូប្រជាធិបតេយ្យប្រជា- អស់ល�ើ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ជា ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជំនយ
ួ បច្ចេកទេសសម្រាប់ការអនុវត្ត

មានិតឡាវ និង បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថាប្រព័ន្ធ FMIS ពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុប និង ធនាគារពិភពលោក គម្រោង FMIS ជំហានទី២ ឱ្យទទួលបានជោគជ័យ
ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឆ្អឹងខ្នង និង ជាឧបករណ៍ពុំអាច ហ�ើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះ បានធ្វើឱ្យ តាមការគ្រោងទុក ៕
ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈដ្ឋា នអ្នក

មន្រ្តីនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩

ប្រើប្រាស់ និង នៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន នៅកម្ពុជា

ឡាវ បានកោតសរស�ើរដល់ការកែទម្រង់ការគ្រង់គ្រង ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងមក។
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ជាពិសេស ប្រព័ន្ធ
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប បានបញ្ជាក់បន្ថែម គណនេយ្យភាព និង ប្រសិទ្ធភាព ។

ទាំងថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាតផាងថង សុីផានដន ក៏បាន

ក្នុងឱកាសនោះដែរ លោក George Edgar

មានប្រសាសន៍ថា ក្រុមគណៈប្រតិភូឡាវពិតជាបាន

អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មានភាពរីកចំរ�ើន និង មានសមិទ្ធផលគួរឱ្យកត់ តាមការរំពឹងទុកពីកម្ពុជា ប�ើទោះជាដំណ�ើរទស្សន-

ក៏ដូចជារាជរដ្ឋា ភិបាលថាកម្ពុជាពិតជាទទួលបាន

សាធារណៈ (FMIS) ដែលជួយជំរុញឱ្យការកែទម្រង់ ទទួលនូវចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើន
សម្គាល់។

កិច្ចសិក្សានេះមានរយៈពេលខ្លីក៏ដោយ។ ទន្ទឹមនឹង

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អាតផាងថង សុីផានដន បាន នេះ ឯកឧត្តម ក៏បានកោតសរស�ើរ និងថ្លែងអំណរ

បានសរស�ើរដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំរវាងលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជាមួយក្រុមគណៈប្រតិភូឡាវក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍អំពី
ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមខ្ន
លួ ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បន្ទាប់ពីទទួលបានបទពិសោធន៍ពីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត
ហិរញ្ញវត្ថុនឹងអាចត្រលប់ទៅវិញជាមួយនឹងការត្រៀម

កត្តាធនធានមនុស្សជាកូនសោដ៏សំខាន់ធ្វើឱ្យគម្រោង FMIS ទទួលបានជោគជ័យ

ំ អស់គ្នាដ�ើម្បី អស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំមក។ កាលដំបូងដោយ
ធនធានមនុស្សជាកូនសោដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញ ប្រាក់ឱ្យបានល្អយ�ើងត្រូវតែចូលរួមទាង

ផ្លាស់បតូ្រ និងតំលៃបន្ថែមដែលប្រព័ន្ធនឹងផ្តល់ជន
ូ

នៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ ឱវាទ។

សោដ៏សំខាន់ដ�ើម្បីចាក់ទម្លុះទៅកាន់យុគ្គសម័យកាល នេះជាអ្វីដែលលោកតែងតែប្រាប់ដល់មន្រ្តីនៅក្រោម គ្រប់គ្រាន់តែពេលនេះចំណេះដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
ជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សុក្រឹតភាព និង តម្លា -

ថារតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង

 ៏
អនុវត្តនៅក្នុងនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ និងនៅតាម សិក្សាអំពីការវិវត្តនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅ រីករាយ ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់គាត់ក

ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត បានទទួលព័ត៌មានអំពីបច្ចុប្បន្ន
ភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី១ និងទី២។

ដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ រាជធានី-ខេត្ត បានបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនក្នុងការ
តាល
នៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និងស្វែ ងរកធាតុចល
ូ បន្ថែម ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ព្រមទាំង អនុវត្តគម្រោង និង ស្ន ើសុំឱ្យផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្

ពីមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ដែលនឹង មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង និងបំពាក់ឧបករណ៍ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលដាក់

តា រតនាគារខេត្តមួយចំនួន យល់ឃ�ើញថាកត្តា ចាប់ផ្តើមរលូនផងដែរ”។ ទន្ទឹមនឹងនេះ លោកក៏បា
 ន
បណ្
តា រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ គឺទទួលបាន តាមបណ្
ជោគជ័យដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហ�ើយសម្រាប់ជំហាន ធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយឱ្យប្រព័ន្ធ

ទី២ គម្រោង FMIS នឹងត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្តជំហាន មានភាពជោគជ័យ ។ លោកមានប្រសាសន៍ថា

ដំបូងនៅតាម ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ នៅចុងឆ្នាំ “ការយល់ដឹងពីរប�ៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់មន្រ្តី
២០១៧។

លោក ស៊ីវុន ខេម៉ារុន ប្រធានរតនាគារខេត្ត

បាត់ដំបង បានបង្ហាញពីមោទនភាពដែលបានប្រើ-

គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំសិក្ខាសាលា និងនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ និង តំណាង រាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការបន្តអនុវត្តប្រព័ន្ធឱ្យបានខ្ជាប់

“ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

២០១៨ ខាងមុខនេះ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាតិបានល�ើកទឹកចិត្ត និង បន្តគាំទ្រដល់រតនាគារ

ស្ដីពី “វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាម រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ខ្ជួន រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត បង្ហាញពីភាពរីករាយក្នុង

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និង បញ្ជាក់ឱ្យក្រុមការងារបន្ត

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប បានថ្លែងទៅកាន់ ជួយគាំទ្រ។ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងត្រូវបន្តដាក់ឱ
 ្យអនុវត្ត

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របស់

FMIS Cambodia
www.facebook.com/fmis.

ខេម៉ារុន បានប្រាប់ថាលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់

“យ�ើងប្រម�ើលម�ើលថាដ�ើម្បីឱ្យកម្ពុជាយ�ើងគ្រប់គ្រង

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ បន្ទា ប់ពីអង្គសិក្ខាសាលាបញ្ច ប់ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង វត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០៕

ដ�ើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីគម្រោង

មានវិន័យ”។ ជុំ វិញកត្តាធនធានមនុស្សវិញ លោក

សិក្ខាសាលានេះបានរ�ៀបចំឡ�ើងក្រោមអធិបតីភាព ខេត្ត នាពេលនេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ ជាពិសេស ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង គ្រប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ-

ឡ�ើងប្រកបដោយភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ៕

FMISសូមចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក

គឺពិតជាមានភាពម៉ត់ចត់ ម៉ឺងម៉ា ត់ ហ�ើយធ្វើឱ្យថវិកា

បំផុតក្នុងការបណតុះ
្ បណ្
តាលក៏ដច
ូ ជាការល�ើកទឹក

កោតសរស�ើរពីប្រព័ន្ធ FMIS ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍

រតនាគារមានការប្រែប្រួលច្រើនបន្ទា ប់ពីបានប្រើប្រាស់

ប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS លោកបានមានប្រសាសន៍ថា

សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត” កាលពីថ្ងៃ អង្គសិក្ខាសាលាថា ការចូលរួមរបស់រតនាគាររាជ ក្នុងជំហានទី២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ នៅ

 ្យអនុវត្តនៅគ្រប់
ទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្
ឋាគារភ្នំពេញ ។ ធានី-ខេត្ត និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី- ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះហ�ើយបន្តដាក់ឱ

ប្រតិភូតំណាងធនាគារពិភពលោក លោក បណ្ឌិត ច្បាស់ពីប្រតិបត្តិការ។ សម្រាប់ពេលនេះ ខ្ញុំឃ�ើញថា

ភាព។ គម្រោង FMIS ជំហានទី១ ដែលបានដាក់ឱ្យ សូ សុខប៊ុនធ�ឿន ដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ច មន្រ្តីរតនាគារមានការសាទរ និង មានភាពសប្បាយ

 ឹកនាំរតនាគារ
ត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS សាកល្បងនៅឆ្នាំ ហិរញ្ញវត្ថុក្រុមការងារគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តគម្រោង ប្រព័ន្ធឱ្យប្រើប្រាស់។ ល�ើសពីនេះ ថ្នាក់ដ

២

មានការក�ើនឡ�ើងល�ើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងយល់

អ្នកប្រើប្រាស់។

ដ�ើម្បីពិនិត្យល�ើវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមនៃការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុម ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ការបន្តពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមមន្ទីរ

ក្រុមគណៈប្រតិភូឡាវចុះមកទស្សនៈកិច្ចក្នុងនាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា

ឱ្យគម្រោង FMIS ទទួលបានជោគជ័យ និង ជាកន
ូ  បន្តការអនុវត្តការងារហិរញ្ញវត្ថុនេះឱ្យបានប្រស�ើរ” សារប្រព័ន្ធថ្មី ហ�ើយចំណេះដឹងរបស់មន្រ្តីក៏មិនទាន់

បន្ទា ប់ពីសិក្ខាសាលាបានបញ្ច ប់យ�ើងសង្កេតឃ�ើញ

 មាណ ២០០រូប។
រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង ការស្វែ ងរកធាតុចល
ូ ក្នុង សរុបប្រ

ភាពជោគជ័យនេះ គឺជាសមិទ្ធផលដ៏ចាំបាច់ និង

ខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់បតូ្រ ការរ�ៀនសូត្រនូវជំនាញថ្មី

និង ការទទួលនូវតួនាទីបន្ថែមថ្មី ទាំងនេះជាការ

ថ្នាក់ដឹកនាំរតនាគាររាជធានី-ខេត្តថតរូបជុំគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧



ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដល�ើប្រព័ន្ធ FMIS ហ�ើយ

ចិត្ត និង ជ
 ំរុញដល់មន្ត្រីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។

ហិរញ្ញវត្ថុបានល្អប្រស�ើរ និងគ្រប់គ្រងការងារសាច់-

សកម្មភាពរបស់មន្ត្រីរតនាគាខេត្តកំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធFMIS

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១២

៣

ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំឧបករណ៍ និងដោះស្រាយបញ្
ហា បច្ចេកទេស
នានា ជូនរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត

កំឡុងត្រីមាសទី២ និងទី៣ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ -បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រតាមបទដ្ឋា នសុវត្ថិភាព

ក្រុមការងារហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនៃលេខាធិការដ្ឋា ន

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

-បង្ហាញអំពីរប�ៀបប្តូរលេខសម្ងា ត់

-បង្ហាញគន្លឹះខ្លះៗដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលកុំព្យូទ័រនៅពេល

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ: (FMIS) មានបញ្ហា Error ដ�ើម្បីងាយស្រួលជូនដ
 ំណឹងដល់

នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះជួយថែទាំ ក្រុមការងារជំនាញ ក្នុងការដោះស្រាយបានឆាប់
ឧបករណ៍ ដោះស្រាយបញ្ហា និង បង្ហាញពីរប�ៀប រហ័ស និងទាន់ពេលវេលា

ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រតាមបទដ្ឋា នសុវត្ថិភាពដល់មន្ត្រី -បង្ហាញពីរប�ៀបកំណត់ទំហំមូលប្បទានបត្រនៅល�ើ
នៅតាមរតនាគារ រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ក្នុងបំណង ម៉ា ស៊ីនបោះពុម្ព (Printer) និងល�ើកុំព្យូទ័រ

ទ្រទ្រង់ និងពង្រឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ (FMIS)។

-ថែទាំ និងសម្អា តម៉ា ស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងទូរដាក់ឧបករណ៍

-ដំឡ�ើងប្រព័ន្ធអគ្គីសនីសម្រាប់កុំព្យូរទ័រថ្មីចំនួន២គ្រឿង តភ្ជាប់បណ្
ដា ញ៕
-ដំឡ�ើងខ្សែបណ្
តា ញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី

ប្រព័ន្ធ FMIS បានបង្កើត “សារបញ្
ជា ក់” ពីភាពត្រឹមត្រូវដ�ើម្បីជ�ៀសវាងបង្កើតសក្ខីប័ត្រខុស
កន្លងមក មានអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ FMISជា “សារបញ្ជាក់” ដែលមិនអនុញ្ញាតិឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់

ពិសេសមន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទទួលបន្ទុក មុខងារ អាចរក្សាទុកអាណត្តិបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ ពេលដែល

គណនីត្រូវសងបានធ្វើការជ្រើសរ�ើសប្រភេទសក្ខីប័ត្រ អ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតសក្ខីបត្រប្រភេទ Regular

(Voucher Style) សម្រាប់បង្កើតបុរេប្រទានក្នុង Voucher មិនជ្រើសរ�ើសយកប្រភេទគណនីរជ្ជ-
ប្រព័ន្ធ FMIS មិនបានត្រឹមត្រូវ ប�ើទោះបីជារាល់ការ ទេយ្យបុរេប្រទាន ឬបុរេប្រទាន៕
កត់ត្រាប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្លងកាត់ការ

ចុះរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន និងអាណត្តិទូទាត់កិច្ចលទ-្ធ

ដែលកាត់ទុកដោយអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ ឬ

សម្រាប់កត់ត្រាប្រតិបត្តិការឧបត្ថម្ភធនពីថ្នាក់ជា
 តិ

និងប្រភេទពន្ធកាត់ទុក ដ�ើម្បីឱ្យក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ

កម្ម។ ម្យ៉ា ង វិញទ�ៀត មុខងារនេះអាចប្រើប្រាស់

៤. ការផ្តល់ទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធពន្ធដារមកប្រព័ន្ធ FMIS

ដែរមុខងារគណនីត្រូវសងអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យ
ថវិកា ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធដ�ើម្បីធានា

ថាសំណ�ើសុំ ទូទាត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើ
ការទូទាត់ដោយមិនល�ើសពិដានថវិកា។

អ្នកបញ្ចូលប្រតិបត្តិការ៖មានតួនាទីបញ្ចូល
ប្រតិបត្តិការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន របស់សក្ខីបត្រ
ិ ក្នុងប្រព័ន្ធរួច
គណនាពន្ធកាត់ទុក ពិនិត្យថវកា
បញ្ជូ នទៅអ្នកអនុម័ត ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ
របាយការណ៍ និង កែកំហុស (ប�ើមាន)។
អ្នកអនុម័ត៖មានតួនាទីអនុម័តគ្រប់ប្រតិបត្តិការ
ដែលបានបញ្ចូល តាមរយៈប្រព័ន្ធ។ ការអនុម័ត

នឹងពិភាក្សាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដល់ក្រុមការងារ

វគ្គ បណ្តុះបណ្
តា លពីមូលដ្ឋានគ្រឹះព័ត៌មានវិទ្យា

លក្ខណៈពិសេសរបស់មុខងារគណនីត្រូវសង
ការត្រួតពិនិត្យថវិកាដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រព័ន្ធ

ក្រុមការងារនាយកដ្ឋា នបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃ

មានបន្ថែមកម្រិតខ្ពស់ល�ើមុខ វិជ្ជា Microsoft Word ដ�ើម្បីធានាបាននូវការស្ន ើសុំទូទាត់មិនល�ើសពិដាន

បណ្
តាលពីមូលដ្ឋា នគ្រឹះព័ត៌មានវិទ្យាដល់មន្រ្តីមន្ទីរ

ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រភេទ សហគ្រាសជាប់ពន្ធ (តូច មធ្យម ធំ) អាចធ្វើ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានប�ើកវគ្គបណ្តុះ- និងExcel ដល់មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ចាប់ពី

ថវិកា គណនាពន្ធកាត់ទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាម

សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ដ�ើម្បីជយ
ួ  នៅសកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ។

ការ ទូទាត់អាណត្តិច្រើនដោយការចេញមូលប្បទាន

បន្ទា ប់ពីទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្
តាល អ្នកដែល បត្ររម
ួ តែមួយសម្រាប់អាណត្តិដែលមានឈ្មោះអ្នក

សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យបាន បានចូលរួមមកពីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និងមន្ទីរ ផ្គត់ផ្គង់និងធនាគារអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដូចគ្នា និងការទូទាត់
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត បានសម្តែង ជូនអ
 ្នកផ្គត់ផ្គង់មូលប្បទានបត្រដាច់ដោយឡែក។

វគ្គបណ្តុះបណ្
តាលនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ ការថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារដែលប�ើកវគ្គ

ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលមានវគ្គមូលដ្ឋា ន បណតុះ
្ បណ្
តាល និងបានសរស�ើរដល់ការបង្រៀន

គ្រឹះកុំព្យូទ័រ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រ ការប្រើប្រាស់ ដែលមានលក្ខណៈសមស្របដល់ការអនុវត្តការងារ

ប្រចាំថ្ងៃ និងទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពពីបច្ចេកវិទ្យា

ព័ត៌មានវិទ្យា។

ដ្ឋា នក៏បានប�ើកវគ្គបណតុះ
្ បណ្
តាលដដែលនេះ និង
គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

មុខងារនេះបាននឹងក
 ំពុងពង្រីក វិសាលភាពរបស់

ខ្លួនដោយធ្វើការទូទាត់តាមរយៈការទូទាត់រ ហ័ស

(Express Payment) និង ការទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធ

ដែលបានចាត់ ដោយយោងតាមលិខិតដែលអនុម័ត

សកម្មភាពក្រុមការងារនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ រតនាគារជាតិ និងក្រុមការងារគ្រប់គ្រង FMIS ប្រជុំពីលទភា
្ធ ពក្នុងការធ្វើសន្ធា នកម្ម
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ដ�ើម្បីសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាម គ្រោងទុក។ ក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធបានព្រមព្រៀងគ្នា

បង់ប្រាក់ចូលថ វិការដ្ឋដោយបង្វែរ ឬជាសាច់ប្រាក់ ១. លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

ដោយដៃ ដោយអាចទាញយករបាយការណ៍ចំណូល FMIS នឹងរ�ៀបចំជាបញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីដែលចូលរួម
ូ ជាកំណត់ពេលវេលា
ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប្រព័ន្ធពន្ធដារ ប្រព័ន្ធ FMIS កំពុង សិក្សាការធ្វើសន្ធា នកម្ម ក៏ដច
រ�ៀបចំធ្វើសន្ធា នកម្មជាមួយប្រព័ន្ធចំណូលពន្ធរបស់ នៃការធ្វើសន្ធា នកម្ម និងស្ន ើសុំឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋា ន

អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ។ កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ពន្ធដារ ផ្តល់បញ្ចីរាយនាមមន្រ្តីរបស់ខលួ ្ន ដ�ើម្បីផ្តល់

ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋា នគ្រប់គ្រង ភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងអោយចំគោលដៅ
គម្រោង FMIS រួមជាមួយក្រុមការងាររបស់អគ្គ មន្រី្តដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសន្ធា នកម្មទិន្នន័យ។

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS កំពុងពន្យល់ពីលទភា
្ធ ពក្នុងការធ្វើ

នាយកដ្ឋា នពន្ធដារ និងតំណាងក្រុមការងារអនុវត្ត ២. លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

គម្រោងនៅរតនាគារជាតិ បានប្រជុំពិភាក្សាលម្អិត FMIS នឹងរ�ៀបចំកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងក្នុងការរក្សា

សន្ធា នកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និងប្រព័ន្ធចំណូលរបស់អគ្គ.ពន្ធដារ

ក្នុងការធ្វើសន្ធា នកម្មឱ្យឆាប់សម្រេចបានតាមការ ការសម្ងា ត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ
កត្តាជំរុញឱ្យមានការផ្លា ស់ប្តូរក្នុង វិស័យសាធារណៈ
្ធ ពនៃសេវា ក៏ត្រូវបានកំណត់ថាជាកត្តាជំរុញនៃការផ្លាស់បតូ្រផង
វិស័យសាធារណៈកំពុងមានការផ្លាស់បតូ្រជាសកល។ ផ្លាស់បតូ្រមួយទ�ៀតគឺការផ្សារភ្ជាប់លទភា

ទិដ្ឋភាពនៃវិស័យសាធារណៈនឹងបន្តការផ្លាស់បតូ្រ សាធារណៈ ជាមួយនិងកាលានុវត្តភាពដែលបង្កើត ដែរ។ នេះមិនមែនរ�ឿងដែលគួរឱ្យភ្ញា ក់ផ្អើលនោះ
ដោយការច្របាច់បញ្ចូលនៃបំលាស់ប្តូរប្រជាសាស្ត្រ , ដោយទំន�ើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាដ�ើម្បីប្រែក្លា យសេវា ទេ ព្រោះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋា ភិបាល ក្នុង

តម្រូវការហេដ្ឋា រចនាសម្ព័នដែលប្រស�ើរឡ�ើងរួម សាធារណៈឱ្យទៅជាការផ្តោ តសំខាន់ទៅល�ើពលរដ្ឋ។ ការរក្សាបាននូវកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
ជាមួយនិងកង្វល់ល�ើនិរន្តភាព និង ការប្រើប្រាស់។ កត្តាផ្សេងៗបូកបញ្ចូលគ្នានេះបាន ជំរុញឱ្យវិស័យ សេដ្ឋកិច្ចនិងមូលដ្ឋា នចំណូលជាតិដ�ើម្បីឱ្យរដ្ឋា ភិបាល

អាចមានគម្រោងថវិកានិងគ្រប់គ្រងសេវា សាធារណៈ

បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះក៏បណ្
តាលមកពីការរីកចំរ�ើន សាធារណៈមានការប្រែប្រួល។
ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច និង ភាពមិនប្រាកដប្រជា

ការដែលជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់បតូ្រមាន៨ផ្នែកគឺ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕ (នៅមានបន្ត)

ផ្នែកនយោបាយ ។ កត្តាទាំងអស់នេះនឹងមានផល សេដ្ឋកិច្ច,នយោបាយ និង ច្បាប់,សង្គម និង ប្រជា

ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ វិស័យសាធារណៈ និង វិជ្ជា សាស្ត្រ ,ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋា ភិបាល,វិទ្យាសាស្ត្រ និង
ជីវៈផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសង្គមដែលប្រែប្រួលបរិបទ បច្ចេកវិទ្យា,បរិស្ថាន ថាមពល និង ធនធាន, ការ
និង ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច។

កត្តាជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់បតូ្រ

មានកត្តាជាច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលជំរុញការ

ិ យាស្ថាន ACCA ក្នុងវេទិកា
ដកស្រង់ចេញពីការធ្វើអង្កេតរបស់ វទ្
ACCA’s Global ឆ្នាំ២០១៧ បោះផ្សាយនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

អនុវត្តគណនេយ្យ និង វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ ដែល
រួមមានចំនួន៥០ កត្តា។
1.សេដ្ឋកិច្ច

ស្វ័យទំន�ើបកម្ម Electronic Fund Transfer (EFT)

ផ្លាស់បតូ្រ ដែលកត្តាទាំងនេះមានដូចជាការក�ើនឡ�ើង

បាច់ចេញមូលប្បទានបត្រឡ�ើយ៕

រចនាសម្ព័ន្ធដែលល្អជាងមុន និង ការល�ើកកំពស់ មានការផ្លាស់បតូ្រ។ ស្ ថិរភាពនៃហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ

ទៅប្រព័ន្ធធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា (NBC) ដោយពុំចាំ

ពីថ្នាក់ដឹកនាំ៕

រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត មិនចាំបាច់បង្កើតសក្ខីបត្រ ល�ើ៤ចំនុចធំៗដូចជា៖

ពិនិត្យរបាយការណ៍ចំណាយបានផងដែរ។

មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រមាណ ១៥០ រូបបានទទួល

៤

សិក្សាអំពីតម្រូវការ និងរ�ៀបចំទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវ។

ព្រម ចំណាយព្រម (អាណត្តិប្រាក់រង្វាន់) និងអា
 ណត្តិ

ត្រូវពិនិត្យ រួចអ
 នុម័ត ឬ បដិសេធប្រតិបត្តិការ

បានស្វែ ងរកដំណោះស្រាយដោយបានបង្កើតនូវ

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារនាយក-

រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដែលយោងតាមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

ទៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ (ឃុំ-សង្កាត់) អាណត្តិចំណូល

(ប្រសិនប�ើមានកំហុស)។ អ្នកអនុម័តក៏អាចត្រួត

Excel នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

លិខិតស្ន ើសុំទាញយកទិន្នន័យចំណូលពន្ធកាត់ទុក

ជាតិ ដូចជាការចុះអាណត្តិទូទាត់ត្រង់ ចុះបុរេប្រទាន

លេខាធិការដ្ឋា ន ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

ដោយម�ើលឃ�ើញពីបញ្ហានេះក�ើតឡ�ើងជារ�ឿយៗ

អ៊ីនធឺណែត-អ៊ីម៉ែល កម្ម វិធី Microsoft Word និង

៣. ក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ នឹងរ�ៀបចំ

ប្រតិបត្តិការចំណាយទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោម

សម្រាប់ការទូទាត់ក
 ្នុង មុខងារគណនីត្រូវសង គឺ

រលូននាពេលអនាគត។

FMIS និងប្រព័ន្ធពន្ធដារ។

មុខងារគណនីត្រូវសង ប្រើប្រាស់សម្រាប់កត់ត្រា

ពិនិត្យនិងអនុម័តដែលមិនអាចរំលងបានក៏ដោយ។

សម្រួលដល់ការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ និងពង្រឹង

ការធ្វ ើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់អគ្គ នាយកដ្ឋានពន្ធ ដារឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាល�ើ៤ចំណុច

-ដំឡ�ើងម៉ា ស៊ីនបោះពុម្ព (Printer) ថ្មីជូនអ្នកប្រើប្រាស់ ទូទាត់ជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាដ�ើម។ ជាមួយគ្នានេះផង

នៅក្នុងការចុះជួយថែទាំងនេះដែរ ក្រុមការងារបាន ជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS

ផ្តោ តសំខាន់ល�ើកិច្ចការងារ លម្អិតដូចជា៖

ទិដភា
្ឋ ពទូទៅនៃមុខងារគណនីត្រូវសង

កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាផ្នែកដែលត្រូវបានគេចាត់

ូ ដែលធ្វើឱ្យវិស័យសាធារណៈ
កំណ�ើនមនុស្សចាស់ ដែលតម្រូវឱ្យមានហេដ្ឋា - ទុកថាជាផ្នែកកំពល

សេវាសាធារណៈឱ្យបានល្អប្រស�ើរ។ កត្តាជំរុញការ សេដ្ឋកិច្ច និងមូលដ្ឋា នប្រាក់ចំណូលជាតិជាសកល

ក្រាប៖កំណ�ើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបតាមវិស័យពីឆ្នាំ២០០៥

ដល់ឆ្នាំ២០១៦ និងប៉ា ន់ស្មានឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១២

៥

ថាមពលអនុស្សាវរីយ៍

សូមផ្ញច
ើ ម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជាប់ជាមួយ ឈ្មោះ
តួនាទី ស្ថាប័ន និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមក អ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និងមានឱកាសទទួល

បានធនាគារថាមពល (PowerBank)
អនុស្សាវរីយ៍ ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រង
គម្រោង ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ
សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖


១. ត�ើមុខងារថ្មីអ្វីខ្លះដែលនឹងដាក់ឱ្យ
ប្រើប្រាស់បន្ថែមទៅល�ើមុខងារដែល
មានស្រាប់? ហ�ើយត្រូវដាក់ឱ្យ
ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំណា?

២.រ�ៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើ
ប្រាស់មុខងារគណនីត្រូវសង?

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងសំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្
ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

គេហទំព័រគម្រោង FMIS
http://fmis.mef.gov.kh

FMIS Cambodia
FMIS CAMBODIA

ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

កញ្ញា ឈ�ឿន សុម៉ាល័យ

មន្រ្តីទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

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

រ�ៀបចំដោយលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

(FMIS)
ផ្លូវលេខ៩២
សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
(+៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ០៦៣

ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៧

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួម

ក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១១

លោក ទុំ សុខជា អនុប្រធានការិយាល័យថវិកានៃ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្ត មណ្ឌលគិ រី

១

សំណួរ និងចម្លើយសម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រលេខ០១១ ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ គឺ៖
ចូលរ�ៀបរាប់អំពីស្ថាប័នដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងស្ថាប័នដែលនឹងចាប់ផ្តើមប្រើ

ប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។

ចម្លើយ៖ ស្ថាប័នដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មាន៖

១.អគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ ២.អគ្គនាយកដ្ឋា នសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង គ្រប់គ្រងបំណល
ុ

៣.អគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា ៤.អគ្គនាយកដ្ឋា ន រដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ក្រោមជាតិ ៥.អគ្គា ធិការដ្ឋា ន

៦.អគ្គនាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ៧.អគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ ៨ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត
ទូទាង
ំ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ស្ថាប័នដែលនឹងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧

មានដូចជា៖

១. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

៦. ក្រសួងកិច្ចការនារី

៣. ក្រសួងសុខាភិបាល

៨. ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

២. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
៤. ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

៧. ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

៥. ក្រសួង ការងារ និងបណ្តុះបណ្
តាលវិជ្ជាជីវៈ

២

៩. ក្រសួងបរិស្ថាន

១០. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម៕

ត�ើការអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់បតូ្រអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ៖ ការអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់បតូ្រដូចជា៖

-ការតាមដានអនុវត្តថវិកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព តម្លា ភាព គណនេយ្យភាព រហ័សនិងច្បាស់លាស់	

ជាងមុន ទាំងថវិកាថ្នាក់ក្រសួង ថ្នាក់មន្ទីរជំនាញរាជធានី-ខេត្ត និង អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលទទួល	
បាននូវទិន្នន័យរបាយការណ៍ និងទិ
 ន្នន័យថវិកាបានដោយខ្លួនឯង និង ទាន់ពេលវេលា។

- មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថវិកាកម្ម វិធីដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ម វិធីដែល
មានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

-មានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានឥណទានថវិកា សម្រាប់ថ វិកា ថ្នាក់ក្រសួង, ថ្នាក់មន្ទីររាជធានីខេត្ត, និងអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិបានដោយខ្លួនឯង ច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ និងទាន់ពេលវេលា

- កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ឯកសារទៅតាមដំណាក់កាលនីមយ
ួ ៗ និងកាត់បន្ថយការ
ប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សច្រើន ព្រមទាំងសម្ភា រៈការិយាល័យ ដូចជាក្រដាស់រ៉ា ម សឺមី ផ្សេងៗទ�ៀត

- ងាយស្រួលរ�ៀបចំធ្វើរបាយការណ៍្របចាំខែ ត្រីមាស ឆមាសឆ្នាំ ដោយប្រព័ន្ធចុះតាមដានទិន្នន័យជា
ស្វ័យប្រវត្តិ និង មានលទ្ធភាពពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តាមដានឥណទាននេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ៕

ត�ើអ្នកដឹងទេ?
ទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាម
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន កំពុងទទួលការបណ្តុះបណ្
តា ល
ពីមល
ូ ដ្ឋានគ្រឺះកុំព្យូទ័រ ដ�ើម្បីត្រៀមខ្ន
លួ សិក្សា
ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

លេខ០១២ជា PDF

៦

គម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សូមអរគុណ

