ប្រសាសន៍គួរកត់សម្គាល់កនុ្ងសិក្ខាសាលាអន្ត រជាតិ

មាតិកា

- ប្រសាសន៍ល្អៗក្នុងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ ......១

នាថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការណ៍ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

- វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លមន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ធនាគារពិភពលោកបានរ�ៀបចំសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស
 ្តីអំពីមេរ�ៀន និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តកម្ម វិធី

- គណៈប្រតិភូចិនមកសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធ

អន្តរជាតិដ៏មានអត្ថន័យថា៖

នៃក្រសួងស្ថាប័នទាំង១០ .........................២
FMIS របស់កម្ពុជា ...............................២

- បេសកកម្មរបស់ IMF នៅកម្ពុជា.................២

- ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំត្រីមាស..............៣
- ក្រសួង-ស្ថាប័នអស់មន្ទិលសង្ស័យក្រោយការ

ពិភាក្សា ..............................................៣

កែទម្រង់ហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈ ដែលក្នុងនោះគណៈធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សិក្ខាកាមជាតិ និង
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋ-

មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ “ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដ�ើម្បី
បញ្ជាក់ថា គោលដៅចុងក្រោយនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈ គឺការរក្សាបាននូវសន្ដិភាព សន្ដិសុខ និងសណ្ដា ប់ធ្នាប់

- មុខងារថ្មីទាង
ំ ៤នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ..............៤

ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជាទៅមុខ តាមរយៈការ-

-សកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមការងារ ............៥

និងការល�ើ កស្ទួយប្រសិទ្ធ ភាព ដែលជាអាទិភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី

-សង្ខេបមុខងារទិញ ................................៤

-កត្តា ជំរុញការផ្លាស់បដូរ្ ក្នុង វិស័យសាធារណៈ....៥
- ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ .....................................៦

ជំរុញល�ើកកម្ពស់កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច បង្កើតការងារ ការធានាសមធម៌

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលា

តេជោ ហ៊ុ ន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងន័យ នេះ មានតែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈ ដែលសមស្របតាមឧត្តមានុវត្តជាអន្ដរជាតិទេ ដែលអាចជួយឱ្យប្រទេសកម្ពុជាសម្រេច
បានគោលដៅជាសារវន្ដទាង
ំ អស់នោះ។”

ចំណែកលោកស្រី Ellen Goldstein នាយិកាស្ថានតំណាងធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់ (កម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា និងឡាវ)

បានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកល�ើហិរញ្ញប្បទានខាងក្រៅសម្រាប់ការអនុវត្តចំណាយរដ្ឋ ប៉ុន្តែចាប់តាំង
ពីការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈចាប់ផ្តើមអនុវត្ត និងពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់មកកម្ពុជាមានលទ្ធ ភាពប្រមូល
លោកស្រី Ellen Goldstein
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមទាំងអស់

ចំណូលក្នុងស្រុកកាន់តែប្រស�ើររហូតឈានទៅរក អតិរេកសាច់ប្រាក់ ព្រមទាំងចាប់ផ្តើមមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈ (FMIS) ថែមទ�ៀត។

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកពាក់ព័ន្ធជាតិ និងអន្តរជាតិផ្នែកកំណែទម្រង់

ហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈថាកម្ម វិធីកំណែទម្រង់សាធារណៈរបស់កម្ពុជារួមទាំងកម្ម វិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈ មានគោលបំណងតែមួយគត់គកា
ឺ រផ្តល់
ផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថា “កម្ម វិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈនេះទទួលបានជោគជ័យមកដល់ពេលនេះ

ដោយសារតែមានការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ និងជំរុញគាំទ្រពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាក្នុងកម្រិតនយោបាយ មានការជ្រោមជ្រែងក្នុងការអនុវត្តពីក្រសួង-ស្ថាប័ន
និងសង្គមព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់”។

ក្នុងឱកាសបិទអង្គសិក្ខាសាលានោះដែរ ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍កោតសរស�ើរ ដល់រដ្ឋា ភិបាល

កម្ពុជា ដែលទទួលបានជោគជ័យកន្លងមកក្នុងការងារអនុវត្តកម្ម វិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈដែលក្នុងនោះរួមមាន ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ថ វិកាកម្ម វិធី ដែល
ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ថ វិកាកាន់តែមានគណនេយ្យភាព ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហាន

ទី១ ទទួលបានជោគជ័យដោយរតនាគាររាជធានី-ខេត្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS តែមួយគត់
សម្រាប់កត់ត្រាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិការបស់ខ្លួន និងការដាក់ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត
ក�ៀរគចំណូលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ព ស់ដែលធ្វើឱ្យការប្រមូលចំណូលរបស់កម្ពុជាក�ើន
ពី ១៥,៣% រហូតដល់ ១៨,៥% នៃផ.ស.ស ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ និងឆ្នាំ២០១៦។

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ
ថុ តរូបអនុស្សាវរីយ៍
ជាមួយតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៣

១

វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លមន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៃក្រសួងស្ថាប័ន-ទាំង១០
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួង Oracle PeopleSoftសម្រាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដា ល

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរ�ៀបចំបង្កើតឱ្យមានជា គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ជាក់ស្ដែង។
វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា ល ដោយមានការសហការជាមួយ

វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លខាងល�ើនេះចែកចេញជាពីរផ្នែក

ទ�ៀតគឺ មន្ត្រីហិរញ្ញវ ត្នៃ
ថុ ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ និង

ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវ អង្គភាពថវិកាផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ របស់ក្រសួងសេដ្ឋ-

 រិស្ថាន ដែលមានចំនួន
សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាដៃ ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដា លទៅតាមមុខងារ និង កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងប
គូស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Oracle (Oracle Gold តួនាទីកំណ ត់ ដោយក្រសួង-ស្ថាប័នផ្ទាល់ ដែលក្នុង សរុប២៧៥នាក់ ។
Partner) ដែលមានកន្លែងសមស្រប, និងបន្ទប់បណ្ដុះ នោះមានមុខងារចំនួន០៤ គឺ មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា

វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លខាងល�ើនេះបានប្រព្រឹត្តទៅ

បណ្ដា លដែលមានឧបករណ៍ និងកម្ម វិធីផលិត ផល (BA), មុ ខងារទិញ (PO), មុ ខងា រ គ ណ នីត្រូវសង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ ថ្ងៃទី
(AP), មុ ខងារគណនីត្រូវទារ (AR) និងវគ្គបណ្ត ុះ- ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច
បណ្តា លជារួមផ្សេងទ�ៀតដែលតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ និងហិរញ្ញវត្ថុ (www.uef.edu.kh)។
ប្រព័ន្ធត្រូវតែទទួលយកល�ើមុខ វិជ្ជាមួយចំនួនដូចជា

វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លខាងល�ើនេះមានបំណងផ្តល់

សុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ, ប្រព័ន្ធជំនួយ ចំណេះដឹងថ្មី ច្បាស់លាស់ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
Helpdesk for End User,ការប្តូរលេខសម្ងា ត់ថ្មីពេល ថ្មីដ�ើម្បីធានាឱ្យបាននូវការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកប

ភ្លេចលេខស ម្ងា ត់ ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS, ការប្រើប្រាស់ ដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ព ស់ នៅពេលដែលការដាក់

Windows Remote Assistance, Internet និង ឱ្យដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ F MIS ជាផ្លូវការនាពេលដ៏ខ្លី
Email,ការរ�ៀបចំអនុវត្តថ វិកា,គណនេយ្យសាធារណៈ ខាងមុខនេះ។
ព្រមទាំងនីតិ វិធីអនុវត្តការងារស្ដង់ដា។

មន្ត្រីមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លយ៉ាងសកម្ម

កាលវិភាគ និងមេរ�ៀនដែលក្រុមការងារបានផ្ដល់ជន
ូ មន្ត្រីនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន

ប្រតិភូចិនសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធ FMIS របស់កម្ពុជា
គណៈប្រតិ ភូនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដឹកនាំដោយលោក Lu Webin

អនុប្រធាន វិទ្យាស្ថានជាតិគណនេយ្យទីក្រុងស�ៀងហៃ (SNAI) និងលោក Liu Xi-

aqiang នាយករង វិទ្យាស្ថានជាតិគណនេយ្យទីក្រុងស�ៀងហៃ នៃវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

IMF ធ្វ ើបេសកកម្មនៅកម្ពុជា
ជំនាញការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈ នៃមូលនីធិ

រូបិយវត្អ
ថុ ន្តរជាតិ (IMF) ដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសរបស់គម្រោង
FMIS បានមកបំពេញបេសកកម្មចំនួន១៣ថ្ងៃ និងបានទទួលជួបបណ្ឌិត

និងអភិវឌ្ឍអាស៊ីប៉ា ស៊ីភិច (AFDI) បានមកសិក្សាស្វែងយល់អ
 ំពីប្រព័ន្ធ FMIS របស់ ហ
៊ា ន សាហ៊ី ប ប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា
រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៧។

លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញពីតនា
ួ ទី

ដោយផ្តោ តល�ើកិច្ចការសំខាន់ៗចំនន
ួ ៣ ធំៗគឺ៖

- ពិនិត្យម�ើល និងផ្តល់ជំនយ
ួ ល�ើការបញ្ច ប់ការរ�ៀបចំប្លង់គណនេយ្យ និង

និងភាពចាំបាច់នៃមុខងារនីមួយៗរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំង វិសាលភាពរបស់គម្រោង ចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាថ្មី
FMIS ទាំងមូល ដែល នឹ ងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទូទាង
ំ ប្រទេសកម្ពុជាឱ្យបានត្រឹមឆ្នាំ
២០២០។

២

ប្រតិភូចិនប្រជុំជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំលេខាធិការដ្ឋា ន
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

- ការបិទបញ្ជីឆ្នាំហិរញ្ញវត្២
ថុ ០១៦ និងត្រៀមបិទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

- ការអភិវឌ្ឍ ផែនការ B សម្រាប់ការដាក់អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្នាំ២០១៨។

បណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប និងអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ IMF
ក្នុងពិធីប�ើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លការរ�ៀបចំផែនការសាច់ប្រាក់

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈ

ក្រសួង-ស្ថាប័នអស់មន្ ទិលសង្ស័យក្រោយការពិភាក្សា
កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋា នគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់

គម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីអំពី “ការត្រៀមលក្ខណៈដ�ើម្បីដាក់ឱ្យអនុវត្ត ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ និងបន្ត

ប្រព័ន្ធ FMISនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នសម្រាប់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្២
ថុ ០១៨” នៅទី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធនៅអង្គភាព
ស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមអធិបតីភាពឯឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងធ្វើការបង្ហាញផ្ទាល់អំពី
គម្រោង FMIS ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

ប្រព័ន្ធ FMIS ល�ើមុខងារប្រតិ-

និងអនុវត្តគម្រោង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង បត្តិការនីមយ
ួ ៗ។
ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងមកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាផ្ទេរសិទ្ធពេញ

ជាលទ្ធ ផល ភាគីពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់បានយល់ច្បាស់អំពីបច្ចុប្បន្នភាព និង

លេញផងដែរ។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺដ�ើម្បីឱ្យក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង ផែនការបន្ទាប់របស់គម្រោង ដែលរួមមានវគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លជូនអ្នកប្រើប្រាស់

FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ យល់កាន់តែច្បាស់អំពីមុខងារនីមួយៗរបស់ ទាំងអស់ ហ�ើយក្រសួង-ស្ថាប័នក៏បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការសហការជាមួយក្រុម
ប្រព័ន្ធ FMIS, ផែនការអនុវត្តគម្រោង និង
ផែនការបណ្ត ុះបណ្តា ល ដ�ើម្បីត្រៀមលក្ខណៈ
អនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលដ៏
ខ្លីខាងមុខនេះ។

លេខាធិការដ្ឋា នគ្រប់គ្រងគម្រោងបាន

ធ្វើការបញ្ជាក់ល�ើអត្តសញ្ញាណមន្ត្រីដែលត្រូវ

ការងារដ�ើម្បីទទួលយកប្រព័ន្ធទៅដាក់អនុវត្ត
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរ។

ដ�ើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីគម្រោង FMIS
សូមចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់គម្រោង
តាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

FMIS Cambodia
www.facebook.com/fmis.khmer

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៣

៣

មុខងារថ្មីទាង
ំ ៤នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS
ក្រុមការងារនៃលេខាធិការដ្ឋា នបាន និងកំពុងសិក្សា និងអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មីចំនួន៤ សម្រាប់ប្រព័ន្ធ FMIS ដ�ើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធ FMIS ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើ

ប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS កាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។ មុខងារថ្មីរបស់ប្រព័ន្ធរួមមាន៖ រ�ៀបចំថ វិកា, លទ្ធ កម្ម, គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងគ្រប់គ្រងសន្និធិ។

មុខងាររ�ៀបចំថ វិកា (BP)

មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ (AM)
មុខងារនេះអាចធ្វើការកត់ត្រានូវទ្រព្យសកម្ម,

មុខងារនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរ�ៀបចំថ វិកា

សកម្ម, ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល�ើការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យ

ថវិកាពីល�ើចុះក្រោម និង អាចប្រើប្រាស់ជា

ពីក្រោមទៅល�ើដោយផ្សារភ្ជាប់ និងការរ�ៀបចំ

ការរំលស់, ថែទាំ និងគ្រប់គ្រងតម្លៃទ្រព្យ

multiple year budget។ មុខងារនេះក៏អាច

សកម្ម, ធ្វើការផ្ទេរនិងបោះបង់ចោលទ្រព្យ

ធ្វើការផ្ទេរថវិកាបានដោយត្រឹមត្រូវ និងអាច

សម្បត្តិ។

ធ្វើការកែតម្រូវថវិកាបានផងដែរ។

មុខងារលទ្ធ កម្ម (PR)

មុខងារសន្និធិ(IM)

មុខងារនេះគឺមុខងារការទិញពេញលេញ

មុខងារនេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរាប់

ដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការបញ្ជាទិញ,

សន្និធិ, គ្រប់គ្រងសន្និធិ និងការបែងចែក

ការចុះបញ្ជី និងគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផង
្គ ់, និង

សន្និធិ។

ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា។

មុខងារនេះមិនមែនជាមុខងារលទ្ធ កម្មអេឡិកត្រូនិក
ទេ ដោយសារមុខងារនេះពុំមានបញ្ចូលនីតិ វិធីនៃការ
ដេញថ្លៃតាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិកឡ�ើយ។

មុខងាររ�ៀបចំថ វិកា ច្រកផ្លូវគន្លឹះក្នុងការអនុវត្តមុខងារនេះបាន គឺក្រសួង

ដូចគ្នានេះដែរចំពោះមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ត្រូវការការសម្រេចគន្លឹះ

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថាប័នត្រូវសម្រេចថាការចរចាថវិកាកម្រិត ចំនួន ៣ គឺ ៖ ១-ព្រំដែននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវគ្រប់គ្រង, ២-ចំនួនឆ្នាំដែល
ណា ដែលត្រូវចរចាដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS អាចធ្វើបានសម្រាប់ការចរចា ត្រូវធ្វើ ការរំលោះ និង ៣-កត្តា គន្លឹះផ្សេងទ�ៀត ដែលនឹងអាចតម្រូវដោយក្របកម្រិតបច្ចេកទេស ឬ គោលនយោបាយ និង កម្ម វិធី ។

ខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធ ។

សង្ខេបមុខងារទិញ

មុខងារទិញ គឺមុខងារមួយសម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រានូវប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដែលទាក់ទងនឹងសំណ�ើសុំធានាចំណាយ និងប្រតិបត្តិការ នៃការ-

ទិញទំនិញ ឬសេវា ព្រមទាំងការកត់ត្រានូវបង្កា ន់ដៃប្រគល់ទទល
ួ ទំនិញ ឬសេវាជាដ�ើម។ មុខងារទិញគឺជាមុខងារមួយដែលមានតួនាទីសម្រាប់កត់ត្រាប្រតិបត្តិការ
ដូចជា៖

១. សំណ�ើសុំ ឬសំណ�ើសុំធានាចំណាយ គឺដ�ើម្បីធ្វើការកត់ត្រានូវសំណ�ើសុំ ឬធានាចំណាយរបស់អង្គភាពនីមួយៗរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន សម្រាប់ការទិញទំនិញ
ឬសេវាជាដ�ើម

២. ការបញ្ជាទិញទំនិញ ឬសេវា គឺដ�ើម្បីកត់ត្រាល�ើប្រតិបត្តិការនៃការទិញទំនិញ ឬសេវារបស់អង្គភាពនីមួយៗនៅក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័នដែលបានទិញទំនិញ
ឬសេវាពីអ្នកផ្គត់ផង
្គ ់តាមលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចសន្យា បន្ទាប់ពីធ្វើការដេញថ្លៃរួចហ�ើយ។

៣. បង្កា ន់ដៃប្រគល់ទទួលទំនិញ ឬសេវា គឺដ�ើម្បីធ្វើការកត់ត្រានូវព័ត៌មាននៃការទទួលបានទំនិញ ឬសេវា នៅពេលដែលអ្នកផ្គង់ផង
្គ ់បានបញ្ជូនទំនិញ ឬផ្តល់
សេវាមកឱ្យអង្គភាពដែលបានធ្វើការទិញទំនិញ ឬសេវានោះ ដោយយោងទៅតាមការព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចសន្យា។

ការបែងចែកតួនាទី

- អ្នកបញ្ចូលប្រតិបត្តិការ៖ មានតួនាទីបញ្ចូលប្រតិបត្តិការ កែតម្រូវ
ការបដិសេធ ឬលុប ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន ត្រួតពិនិត្យថវិកា ពិនិត្យ

របាយការណ៍ ការដាក់បញ្ជូនប្រតិបត្តិការទៅអ្នកអនុម័ត ដ�ើម្បីសម្រេច

ល�ើប្រតិបត្តិការនោះ។

- អ្នកអនុម័តប្រតិបត្តិការ៖ មានតួនាទីក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់
ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិការ ដ�ើម្បីធ្វើការសម្រេចក្នុងការអនុម័តល�ើ

ប្រតិបត្តិការ។ អ្នកអនុម័តល�ើមុខងារទិញក៏អាចពិនិត្យម�ើល ឬទាញ
យករបាយការណ៍ពីក្នុងប្រព័ន្ធបានផងដែរ។

៤

លក្ខណៈពិសេសនៃមុខងារទិញ

- អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការទាញទិន្នន័យនូវព័ត៌មានមុខទំនិញពីទម្រង់ឯកសារ
Excel ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបាន និងមានភាពរហ័ស។

- ត្រួតពិនិត្យថវិកាដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រពន័្ធ ដ�ើម្បីធានាថាការស្នើសុំចំណាយ
មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់មិនល�ើសពីពិដានថវិកា ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួល និង
ចំណេញពេលវេលាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

- បោះពុម្ពឯកសារធានាចំណាយ ឯកសារការបញ្ជាទិញ ឯកសារបង្កា ន់ដៃប្រគល់

ទទួលទំនិញ ឬសេវា ព្រមទាំងការទាញយកនូវ របាយការណ៍ដូចជារបាយការណ៍

បូកសរុបនៃសំណ�ើសុំ និងរបាយការណ៍ការបញ្ជាទិញចេញពីប្រព័ន្ធជាដ�ើម។

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈ

សកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមការងារ
ការដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់
ឧបករណ៍បច្ចេកទេស

លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

ការតំឡ�ើងបណ្
ដា ញ
និងឧបករណ៍បច្ចេកទេស

ក្នុងត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រុមការងារ

ក្រុមការងារសិក្សាមុខងារថ្មី
នៃប្រព័ន្ធ FMIS

សមាជិកលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

FMISបានប�ើកការដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់ការផ្គត់ផង
្គ ់ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ICT នៃលេខាធិការដ្ឋា នក្រុម គម្រោង FMIS ចំនួនប្រមាណ២០រូបបានចូលរួម
ឧបករណ៍ WAN LAN, End-User, Leased Line

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះទៅតាម សិក្សាល�ើមុខងារថ្មីនៃប្រព័ន្ធ FMISចំនួនពីររួមមាន

ហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

តំឡ�ើងឧបករណ៍បច្ចេកទេសទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ FMIS

និង Dedicated Internet Connectivityដល់ក្រុមនិងមានបំណងដេញថ្លៃផ្គត់ផង
្គ ់សម្ភារៈដល់គម្រោង
FMIS កាលពីសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ដ�ើម្បីបំពាក់បណ្ដា ញ និង

មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ (ថ្ងៃទី២០ ដល់២៣

មុនពេលប្រព័ន្ធនឹងត្រូវដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុង

វិចឆិកា
្ ) នៅក្រុមហ៊ុន EZY Intellect ក្នុងរាជធានី

ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។ សម្រាប់ការងារនេះ ក្រុម

ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង០៨ ដែលចូលរួមដេញ ការងារបានសម្រេចប្រហែលជាង៨០ភាគរយ ហ�ើយ

ខែវិចឆិកា
្ ) និងមុខងារសន្និធិ (ថ្ងៃទី២៧ ដល់៣០ ខែ
ភ្នំពេញ។

ក្រុមការងារកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្នុង

ថ្លៃ ក្រុមហ៊ុន តែ អ�ៀកហុង បានឈ្នះល�ើការដេញ

ក្រុមការងារនឹងបន្តបញ្ច ប់ការចុះទៅបំពាក់ឧបករណ៍

ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍមុខងារ

ផ្គត់ផង
្គ ់ Leased Line និង Dedicated Internet

ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ២០២០ តាមទិសដៅដែល

ថ្លៃ WAN/LAN និង End-User។ ដោយឡែកការ-

Connectivity មានក្រុមហ៊ុនចំនួន ០៣ បានចូលរួម

ទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ FMIS នេះឱ្យបានទាន់ពេល ក្នុងខែ

ថ្មីទាង
ំ ៤ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនឹងចាប់ផ្ដើម
បានដាក់ចេញដោយថ្នាក់ដឹកនាំ និងក្រុមការងារ។

ដេញថ្លៃ។ មកទល់ពេលនេះក្រុមការងារផ្នែកគ្រប់គ្រង
កិច្ចសន្យាកំពុងវាយតម្លៃ

និងប្រកាសក្រុមហ៊ុនដែល
ឈ្នះខែបន្ទាប់។


កត្តាជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុង វិស័យសាធារណៈ (ត)
នៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១២ យ�ើងបាន Bank) អង្គការពាណិជក
្ជ ម្មពិភពលោក (WTO)

ស្វែងយល់អំពីផ្នែកទីមួយដែលជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ និងអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) និង វិធីដែលពួក
ប្ដូរក
 ្នុង វិស័យសាធារណៈ គឺសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្នុងពេល គេឆ្លើយតបនឹងការផ្លាស់ប្តូរសកលលោក។ ក្នុងករណី
នេះ ក្រុមការងារនឹងល�ើកយកផ្នែកចំនួន២ផ្សេងទ�ៀត មួយចំនួនការប្រែប្រួលខាងនយោបាយបានរារាំង
ដែលរួមមាន៖

២. នយោបាយ និង ច្បាប់

ប្រទេសមួយពីការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់

ខ្លួន។ ចំពោះករណីធ្ងន់ធរ្ង នៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ

វិស័យសាធារណៈប្រតិបត្តិការក្នុង វិស័យនយោបាយ នឹងបង្ហាញពីជម្រើសសង្គមដ៏លំបាកសម្រាប់អង្គភាព

ហ�ើយវាត្រូវបានជះឥទ្ធិពលខាងផ្នែកនយោបាយ។

វិស័យសាធារណៈ និងធ្វើឱ្យការសម្រេចចិតដ្ត ោយ ក្នុងសង្គមសម្រាប់ វិស័យសាធារណៈ។ បញ្ហាប្រឈម

ការជួលសេវាកម្មពីខាងក្រៅសម្រាប់សេវាសាធារណៈ យុត្តិធម៌និងការសម្រេចចិតស
្ត ំខាន់កាន់តែមានភាព នៃការគ្រប់ គ្រ ង និងដោះស្រាយតម្រូវការ និងការរំពឹងទុកនៃ ពហុវប្បធម៌ពិភពលោក, កម្លាំងពលកម្ម

និងសេវាគាំទ្រកំពុងមានការក�ើនឡ�ើង ប៉ុន្តែបញ្ហា តានតឹង និងលំបាក។
ប្រឈមសម្រាប់ការជួលសេវាពីខាងក្រៅសម្រាប់

សេវាសាធារណៈគឺត្រូវតែធានាឱ្យបាននូវការរ�ៀបចំ

៣. ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម

សកល, និងកំណ�ើនប្រជាជនកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឱ្យ

ការក�ើនឡ�ើងនៃភាពសម្បូរបែបនៅក្នុងសង្គម និង កាន់តែស្មុគស្មាញឡ�ើង។ ម្យ៉ា ងទ�ៀត ការផ្លាស់ប្តូរជា

អភិបាលកិច្ចសមស្រប និងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កិច្ច កន្លែងធ្វើការមិនថាតាមរយៈការបង្កើនការចូលរួម មូលដ្ឋា ននេះនឹងទាមទារឱ្យរដ្ឋា ភិបាលធានាថាប្រជា

សន្យា និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា។ ថែមពីល�ើនេះ របស់ស្ត្រីនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្ម ឬកំណ�ើនប្រជាជន ពលរដ្ឋនឹងមានហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធសមស្រប និងមាន
ការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃនយោបាយអន្ដរជាតិគឺ វ័យចំណាស់ឆាប់រហ័ស និងសម្ពា ធខាងផ្នែកហិរញ្ញ- កម្លាំងពលកម្មគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងតម្រូវការ
ជាកត្តា ជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ ក៏ដូចជាតួនាទី វត្បា
ថុ នធ្វើឱ្យមនុស្សធ្វើការនៅចន្លោះអាយុ ៦០, ៧០ ប្រកួតប្រជែងរបស់មនុស្សជាច្រើនជំនាន់ក្រោយនៃ

ួ
ស្ថាប័នសកលដូចជាធនាគារពិភពលោក (World ឬ៨០ របស់ពួកគេទេ (ភាគច្រើននៅប្រទេសលោក ប្រជាជនចម្រុះជាតិសាសន៏ និងការក�ើនឡ�ើងចំនន

ខាងលិច) ដែលជាលទ្ធ ផល រចនាសម្ព័ន្ធ កម្លាំង ប្រជាជន។ ទន្ទឹមនឹងនេះអង្គភាពវិស័យសាធារណៈ
ពលកម្មត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងតារាង នឹងត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយទាក់ទាញនិងរក្សាទេពនៃផ្នែកសង្គម។ អ្នកចូលរួមក្នុងការធ្វើអង្កេតបានសង្កត់ កោសល្យពីកម្លាំងពលកម្មចម្រុះជាតិសាសន៏។
ធ្ងន់ទៅល�ើការរំ ពឹ ង ទុ កនៃទំហំ និងការបែងចែកនៃ (នៅមានត)
កំណ�ើនប្រជាជនសកលលោកជាកត្តា ជំរុញ ដ៏សំខាន់

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៣

៥

ថាមពលអនុស្សាវរីយ៍
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និងមានឱកាសទទួល

សូមផ្ញច
ើ ម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជាប់
ជាមួយ ឈ្មោះ តួនាទី ស្ថាប័ន និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមក អ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh
ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។

បានធនាគារថាមពល (PowerBank)

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិតម
្ត ន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្រា
ថុ ជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួមក្នុង

គម្រោង ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វា ន់អនុស្សាវរីយ៍

អនុស្សាវរីយ៍ ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

ការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។

សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១២
១. ត�ើមន្រ្តីដែលត្រូវនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

FMIS នៃក្រសួងស្ថាប័នទាំង ១០ បានទទួល

វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លផ្តោ តសំខាន់ទៅល�ើអ្វីខ្លះ?

លោក ចាន់ តុលា មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា កសហវ

សំណួរ និងចម្លើយសម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រលេខ០១២ ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គឺ៖

១

ត�ើមុខងារថ្មីអ្វីខ្លះដែលនឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បន្ថែមទៅល�ើមុខងារដែលមានស្រាប់? ហ�ើយ
ត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំណា?

ចម្លើយ ៖ ក្រសួង-ស្ថាប័ននឹងត្រូវប្រើប្រាស់នូវមុខងារដែលមានស្រាប់នៅឆ្នាំ ២០២០។ ហ�ើយមុខងារបន្ថែម
នោះមាន៖
២.សូមរ�ៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៏របស់មុខងារ
ថ្មីទាង
ំ ៤ របស់ប្រព័ន្ធFMIS?

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងសំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

១. មុខងារគ្រប់គ្រងថវិកា			
២. មុខងារលទ្ធ កម្មសាធារណៈ		

២

៣. មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ
៤. មុខងារគ្រប់គ្រងសន្និធិ

រ�ៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់មុខងារគណនីត្រូវសង?

ចម្លើយ ៖ មុខងារគណនីត្រូវសង ប្រើប្រាស់សម្រាប់កត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំណាយទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់

ក្រោមជាតិ ដូចជាការចុះអាណត្តិទូទាត់ត្រង់ ចុះបុរេប្រទាន ចុះរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន អាណត្តិទូទាត់កិច្ច
លទ្ធ កម្ម។ ម្យ៉ា ង វិញទ�ៀត មុខងារនេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កត់ត្រាប្រតិបត្តិការឧបត្ថម្ភធនពីថ្នាក់ជាតិទៅ
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ឃុំ-សង្កា ត់) អាណត្តិចំណូលព្រម ចំណាយព្រម (អាណត្តិប្រាក់រង្វា ន់) និងអាណត្តិទូទាត់
ជូនអ្នកផ្គត់ផង
្គ ់ជាដ�ើម។

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ មុខងារគណនីត្រូវសង អាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យថវិកាដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធ
ដ�ើម្បីធានាថាសំណ�ើសុំទទា
ូ ត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ ដោយមិនល�ើសពីដានថវិកា។

FMIS Cambodia
ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

FMIS is a Centralize Management
System for Decentralize Financial
Transaction and Management

ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាប្រព័ន្ធមជ្ឈការ
ផ្ដល់នូវការអនុវត្ត ប្រតិបត្តិការ
ហិរញ្ញវត្ថុតាមបែបវិមជ្ឈការ

៦

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សាធា
ថុ
រណៈ

សូមអរគុណ

