ការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រសួង១០

មាតិកា

- ការដាក់ប្រព័ន្ធ FMISឱ្យប្រើប្រាស់ផលូ ្វការ ....១

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសដាក់ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

- ថ្នាក់ដឹកនាំមិនរាថយចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែង

វត្ថុសាធារណៈ ហៅកាត់ថា FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅក្រសួងចំនួន ១០ ក្រោមអធិបតីភាព

- ប្រព័ន្ធ FMISផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងនឹង

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS..................២

ភ្នែក ................................................២

- ការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់នៅតាម

ក្រសួង-ស្ថាប័ន ...................................៣

- កត្តា ជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរ វិស័យសាធារណៈ.........៣

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុម
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីមកពី

ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សរុបជាង ៤០០ នាក់ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ
២០១៨។

- របាយការណ៍ IPSAS ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS មាន

ភាពត្រឹមត្រូវ.......................................៣

- ប្រព័ន្ធ FMIS ថ្មី .................................៣

- សង្ខេបថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៨ ....................៤
- ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ FMIS.......៥

- ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ ..............................៦

ភាពជោគជ័យក្នុងការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យអនុវត្តក្នុងជំហានទី១ នៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋា នគន្លឹះនៃក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ អស់ នៅទូទាង
ំ ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញ

យ៉ាងច្បាស់ថា ប្រព័ន្ធ FMIS បានដ�ើរតួនាទីជាកាតាលីករសកម្ម ក្នុងការនាំយកមកនូវប្រសិទ្ធ ភាព, គណនេយ្យភាព, តម្លា ភាព ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា។ ទន្ទឹមនេះ ការអនុវត្តគម្រោង

FMIS នឹងដ�ើរតួជាកញ្ច ក់ឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពីលទ្ធភាព និង តម្រូវការជាក់ស្ដែង ក្នុងការកែលម្អជាជំហានៗនូវនីតិ វិធី
អនុវត្តការងារហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានភាពស្គ
មុ ស្មាញ និងមិនផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមក្នុងគោលដៅពង្រឹង វិន័យថវិកា,

ឯកឧត្ដម ហ
៊ា ន សាហ៊ីប តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពីធីប្រកាសដាក់
ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមទាំងអស់

លោក មន្ដ ប្រាថ្នា ប្រធានលេខាធិការដ្ឋា ន
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍
អំពីវឌ្ឍនភាពការអនុវត្តគម្រោង FMIS

កាត់បន្ថយពេលវេលា និងធនធានមិនចាំបាច់ និងជួយសម្រាលបន្ទុកការងាររបស់មន្ត្រីអនុវត្តថ វិកា និង
កិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ ។

មន្រ្តីជំនាញដៃគូអភិវឌ្ឍបានចូលរួមក្នុងកម្ម វិធី

ឯកឧត្តម George Edgard ឯកអគ្គរដ្ឋទូត
នៃសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញក្រសួង-ស្ថាប័ន
ឱ្យទាញយកភាពជាម្ចា ស់ការនៃប្រព័ន្ធ

លោក ម៉ៅ សត្យា មន្ត្រីបច្ចេកទេសមុខងារ
ធ្វើបទបង្ហាញពីប្រព័ន្ធ FMIS

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុថតរូប
អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០

កម្ម វិធីប្រព្រឹត្តទៅដោយមាន
ការចូលរួមពីមន្ត្រីប្រមាណ៤០០រូប

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងចំនួន១០ ផ្សេងទ�ៀត នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាកល្បង
ល�ើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ចង់ដឹងថាត�ើក្រសួង-ស្ថាប័នណាខ្ លះដែលត្រូវ
ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនាឆ្នាំបន្ទាប់ សូមចូលម�ើល វីដេអូស្ដីអំពីការដាក់អនុវត្តប្រព័ន្ធ
FMIS ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងមក។

ព្រឹតតិប
្ ត្រព័ត៌មានលេខ០១៤

១

“ថ្នាក់ដឹកនាំមិនរាថយចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការអនុវត្ត គម្រោង FMIS”

FMIS៖ អត្ថ ប្រយោជន៍ ៧
ចំណុច សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

អនុវត្តមាតិកាថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS កាន់តែបង្ហាញ

យ៉ាងច្បាស់ឱ្យឃ�ើញពីប្រសិទ្ធ ភាព នៃការប្រើប្រាស់
ថវិកាជាតិតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។

សកម្មភាពក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង
ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការអនុវត្តគម្រោង FMIS ឆ្នាំ២០១៨

ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថ វិកា

៣. តាមដានការអនុវត្តថ វិកាបានកាន់តែមានប្រ-

ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ក្រុមការងារ ផ្នែកកសាងសមត្ថភាព ទៅកាន់មន្ទី រសេ ដ្ឋកិច្ច និង

សិទ្ធ ភាពជាងមុន ទាំងថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, ថ្នាក់

“វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩

តាមរយៈការទទួលបាននូវរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ

មន្ទីរ និងអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្រោមឱវាទ

គ្រ ប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពី ហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ

និង ថវិកាបានដោយខ្លួ នឯង និងទាន់ពេលវេលា

FMIS ជំហានទី២ និងការកំណត់ការដ្ឋា នអនុវត្ត ២.អង្គប្រជុំសម្រេចដាក់ការសម្រេចជ្រើសរ�ើសយក

គម្រោង FMIS នៅជំហានទី ២ ” នាព្រឹក ថ្ងៃទី១១ មន្ទីរទាំង២៥ និងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ជូនឯក- ៤. ទទួលបាននូវមូលដ្ឋា នគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យម�ើល
ឡ�ើង វិញនូវនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ ដែលនាំឱ្យ មាន
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្ដីការក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច ឧត្តមបណ្ឌិតសភា ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ ត្ន ធ្វើការ

តាមការអង្កេត និងវាយតម្លៃ អ្នកប្រើប្រាស់

នៅព្រឹតតិប
្ ត្រព័ត៌មានលេខ០១៣ យ�ើងបានស្វែង

ភាពរីករាយ និងបង្ហាញការស្វាគមន៍ព្រមទាំង

ប្តូរក្នុង វិស័យសាធារណៈគឺ នយោបាយ និងច្បាប់

ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន មាន យល់អំពីផ្នែកទី២ និង៣ដែលជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់

១. អគ្គនាយកដ្ឋា ន រតនាគារជាតិនឹងធ្វើការសម្រប ២. កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធាន ក្នុងការរត់ការ
ឯកសារទៅតាមនីតិ វិធីនីមយ
ួ ៗ
សម្រួលក្នុងការរ�ៀបចំជាវេទិកា ឬការបណ្តុះបណ្តាល

មុនថ្ងៃប្រកាសដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់ បន្ថែមល�ើចំនុចខ្វះខាត ព្រមទាំងជួយសម្របសម្រួល

ក្នុង វិស័យសាធារណៈ (តចប់)

ទាំងការបញ្ជាទិញតាមកិច្ចលទ្ធកម្ម។

១. ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចា ស់

លទ្ធ ផលចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំនេះមានដូចតទៅ៖

កត្តាជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ

ការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់ការដ្ឋា នផ្ទាល់

ចង់ចេះចង់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។

និងការផ្លាស់បតូរ្ សង្គម។

ផ្នែកផ្សេងៗទ�ៀត ដែលជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុង

ក្នុងការចុះគាំទ្រនេះផងដែរ ក្រុមការងារ

វិស័យសាធារណៈមានដូចជា៖

ក៏បានប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានមួយចំនួនពី

មធ្យោបាយប្រាស្រ័យទាក់ ទង របស់ក្រសួងលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង ស្ថាប័នដ�ើម្បី ឱ្យកា រទំនាក់ទំនងកាន់តែមានប្រសិទ្ធ
FMIS បានចុះគាំទ្រផ្ទាល់ពីការចុះប្រតិបត្តិការថ វិកា ភាពនាពេលអនាគត។ 
និងហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅ
លទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

៤. ពាណិជក
្ជ ម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល

៥. វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

៦. បរិស្ថាន

តាមការដ្ឋា ននៃក្រសួងចំនួន១០ ដែលមានអ្នក FMIS បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញថា កម្រិតនៃការពេញ
ប្រើប្រាស់ប្រមាណ១៦៤ រូប ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ ចិត្ត និងការត្រៀមខ្លួ ន ក៏ដច
ូ ជាការពន្យល់ណែនាំ
ទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។

៧.ការអនុវត្តគណនេយ្យ

៨.វិជ្ជា ជវី ៈគណនេយ្យក្នុង វិស័យសាធារណៈ

លោកអ្នកអាចចូលទៅអានអត្ថន័យទាំងស្រុងនៃ

និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាល�ើវឌ្ឍន- សម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ការរាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថ វិកា

ដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ FMISឆ្នាំ២០១៩។

ថវិកា ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ

ឆ្លើយសំណួររបស់ក្រុមការងារពីប្រព័ន្ធ FMIS មាន កត្តា ទាំងអស់នេះ និងទាញយកអត្ថបទដ�ើមជាភាសា
នៅក្នុងកំឡុងពេលចុះទៅគាំទ្រ អ្ន កប្រើប្រាស់ ភាពល្អប្រស�ើរ។
អង់គ្លេសពីគេហទំព័រគម្រោង FMIS តាមរយៈតំណ
ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន មានចំងល់ជា
ភ្ជា ប់ខាងក្រោម៖
ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់

ទៅតាមនីតិ វិធីអនុវត្តការងារនានា

ចំនួន២ថ្ងៃ អ្នកប្រើប្រាស់ អាចធ្វើនិយ័តភាពថវិកា

ភាព បញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗក្នុងការអនុវត្ត ប្រព័ន្ធFMIS ៣. សម្រេច ពន្យារការអនុវត្តមុខងារថ្មីទាង
ំ ៤ នៃ ៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការ
អនុវត្តថវិកាកម្ម វិធី ដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់
ឆ្នាំ២០១៨ និងការកំណត់យកការដ្ឋា នក្នុងការដាក់ ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងកាត់បន្ថយល�ើការ
អនុវ ត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង-ស្ថាប័នទាង
ំ ១០

៦. ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ

ខ្លួ នក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ ក្រោយពីទទួលបានការគាំទ្រ

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS មានប្រសាសន៏ក្នុង

៧.អាចតាមដាននូវដំណ�ើរការនៃការអនុវត្តថ វិកា

ផ្ទៃក្នុងការបញ្ចូល និងអនុម័តអា
 ណត្តិ ការចុះ និង

ជ្រោមជ្រែងដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដ�ើម្បីដ�ើរ

បញ្ជូន ពេលពិនិត្យរួច និងពេលអនុម័តរួច)។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ ដែលមានអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុម

តាមរយៈលំហរូ ការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (ពេល

កិច្ចប្រជុំថា “ថ្នាក់ដឹកនាំនឹង មិ នរាថយចំពោះការជួយ

ទៅមុខទាំងអស់គ្នា”។ ឯកឧត្តមក៏បានបន្តថាការ-

បណ្ឌិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា

អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៖ ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ស្ដែងនឹងភ្នែក
ក្រោយការធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេស ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានណែនាំអោយភាគីពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់

ព័ត៌មានលម្អិត

http://fmis.mef.gov.kh/
news/drivers-of-change/

អនុម័តសាលាកបត្រចំណូល និងធានាចំណា យព្រម
ដ�ើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីគម្រោង FMISសូមចូល
ទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់គម្រោងតាម
រយៈតំណភ្ជា ប់ខាងក្រោម៖

FMIS Cambodia
www.facebook.com/fmis.khmer

ជាច្រើន ជាពិសេសប្រទេសបារាំង ក្រុមការងារនៃ យកជារួមថាគោលការណ៍នេះមានម៉ដែល
ូ
ចំនួន៣

អគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម រួមមាន ប្រព័ន្ធថ វិកាបង្ហាញសមិទ្ធ កម្ម ប្រព័ន្ធថ វិកា
ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធី ល�ើកឡ�ើងពី
សារសំខាន់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងកិច្ចប្រជុំ

ចាន់ សុធី បានសម្រេចបានជាមូលដ្ឋា ននូវឯកសារ ព័ត៌មានសមិទ្ធិកម្ម និងប្រព័ន្ធថ វិកាសមិទ្ធិកម្មផ្ទាល់
យុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយក្នុងនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានចង្អុល

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសតីអ
្ ំពី “សេចក្តីព្រាង -២០២៥ ដែលឯកសារនេះមានសារៈសំខាន់គាំទ្រ បង្ហាញឱ្យជារួមឈរល�ើម៉ូដែលប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មាន

យុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា (២០១៧-២០២៥)” និង សម្រួចផ្លូវដល់ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកានៃប្រទេស សមិទ្ធិកម្ម។
នៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នាទីសតីកា
្ រក្រសួង កម្ពុជា ដែលក្នុងនោះឯកសារបានរំលេចនូវ ទិសដៅ
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី អនុ- នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

កិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យ

យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែ និង មានការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុល ក្រោមការដឹកនាំ

រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបាន ទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ២០១៧-២០២៥ ព្រមទាំងផែនទី ផ្ទាល់ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ទទួលស្គាល់ និង ល�ើកឡ�ើងថា ផ្នែកមួយនៃការកែ ចង្អុលផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ ទេសរដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។
ទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា គឺបានផ្អែកសំខាន់ល�ើប្រព័ន្ធបច្ចេក ២០២៥។
វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរ ក៏មានការល�ើកឡ�ើង និង

(FMIS) ក្នុងការជួយ រ�ៀបចំ និងអនុវត្តថវិកា។

វែកញែកជាបន្តបន្ទាប់ អំពីការឈរល�ើគោលការណ៍

ការរ�ៀបចំថ វិកាគឺមិនអាចមានព័ត៌មានពេញលេញ

កន្លងមកមានការយល់ខុសៗគ្នាទៅល�ើទស្សនទាន

សំខាន់គមា
ឺ ន FMIS។”

ការពិភាក្សារួមគ្នារួច ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន

ឯកឧត្តមបានគូសបញ្ចាក់ថា “ប�ើមិនមាន FMIS ថវិកាពឹងផ្អែកល�ើសមិទ្ធ កម្ម ក្នុងការរ�ៀបចំថ វិកា ដែល

ពីការអនុវត្តបាននោះទេ។ ដូច្នេះត្រង់ចំណច
ុ នេះ អំពីម៉ូដែលសម្រាប់គោលការណ៍នេះ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី

២

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា

ព្រឹតតិប
្ ត្រព័ត៌មានលេខ០១៣

៣

ការអនុវត្ត គម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ ASEAN

ថវិកាជាតិឆ្នា២
ំ ០១៨
នេះគឺជាសេចក្ដីសង្ខេបមួយចំនួន នៃថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាថវិកាយ
 ុទ្ធសាស្ត្រនៃការពូនផ
 កម្លា
្ដុំ ំង និងធនធានជាអតិបរមាដ�ើម្បីសម្រេចឱ្យខាងតែបាន

នូវគោលនយោបាយសំខាន់ៗ នៃកម្ម វិធនយោបាយ
ី
របស់រា
 ជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា នៅក្នុងសភាពការណ៍តំបន់ និងពិភពលោកដែលកាន់តែមាន

ភាពស្គ
មុ ស្មាញ ដ�ើម្បីបន្តរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ក៏ដូចជាការទ្រទ្រង់នូវដំណ�ើរការវិវឌ្ឍន៍ឈានឡ�ើងរបស់កម្ពុជាល�ើ វថ
ិ ីនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាព និង
ចីរភាពតទៅមុខឥតឈប់ឈរ ក្នុងនីតកាល
ិ
បន្តបន្ទាប់ទ�ៀត។

ថវិកាឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយផ្អែកល�ើគោលការណ៍គ្រឹះជាយុទ្ធសាស្ត្រ សំខាន់ៗចំនន
ួ ៤ ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖

១. ធានាសម្រេចឱ្យបាននូវកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់៧% ដ�ើម្បីបន្តបង្កើតការងារថ្មីកាន់តែច្រើនជូនពលរដ្ឋ ផ្ដល់លទ្ធភាពកាន់តែច្រើន

ឯកសារលម្អិត

ឱ្យប្រជាជនទទួលបានប្រាក់ចំណូលក�ើនឡ�ើងកាន់តែខ្ព ស់ និងបង្កើនចំណូលថវិកាជាតិ

២. ធានាឱ្យបាននូវស្ថិរភាពម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសការគ្រប់គ្រងបាននូវអតិផរណា និងស្ថិរភាពនៃអត្រាប្ដូរប្រាក់ និងហិរញ្ញវត្ថុទូទៅ

៣. បន្តអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់សំខាន់ៗ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយផ្ដោ តជាពិសេសល�ើសកម្មភាពកែទម្រង់ដែលផ្ដល់លទ្ធផលភ្លា មៗ

៤. ផ្ដល់ការល�ើកទឹកចិតដ
្ត ល់ក្រសួង-ស្ថាប័នណា ដែលអនុវត្តសកម្មភាពការងារខ្លួ នដោយបុរេសកម្ម និងមានសមិទ្ធ កម្មមានគុណភាពខ្ព ស់។

៤

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រព័ត៌មានលេខ០១៣

៥

ថាមពលអនុស្សាវរីយ៍
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និងមានឱកាសទទួល

សូមផ្ញច
ើ ម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជា ប់
ជាមួយ ឈ្មោះ តួនាទី ស្ថាប័ន និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមក អ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh
ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

បានធនាគារថាមពល (PowerBank)

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិតម
្ត ន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួមក្នុង

គម្រោង ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

អនុស្សាវរីយ៍ ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

ការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើព្រឹតតិប
្ ត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។

សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖


សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹតតិប
្ ត្រព័ត៌មានលេខ០១៣

លោក ជិនកេត តុលា មន្ត្រី វិទ្យាស្ថា នបណ្តុះបណ្
តាលពាណិជក
្ជ ម្ម និង
ស្រាវជ្រាវ ក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្ម

១. ត�ើក្រសួង-ស្ថាប័នណាខ្ លះដែលនឹងត្រូវ

ចាប់ផ្តើមអនុវត្តសាកល្បងល�ើការប្រើប្រាស់

លោក គឹម ប៉ុនឃាង មន្រ្តី គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨?

២.ត�ើការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្ត

ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះ

ក្នុងការអនុវត្តថ វិកានៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន?

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងសំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

១

លោក ប៊ុន វទ្ធី មន្ត្រី ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្
តាលវិជ្ជាជីវៈ
ត�ើមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០
បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្តោ តសំខាន់ទៅល�ើអ្វីខ្លះ?

មន្ត្រីដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៃក្រសួងស្ថាប័នទាំង១០ បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅ
តាមមុខងារ និង តួនាទីកំណត់ដោយក្រសួងស្ថាប័នផ្ទាល់ ផ្ដោ តសំខាន់ល�ើមុខងារថ្មី០៤ ដូចជា៖

មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា (BA) មុខងារទិញ (PO) មុខងារគណនីត្រូវសង (AP) និង មុខងារគណនីត្រូវទារ
(AR) និង វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជារួមផ្សេងទ�ៀតដូចជា សុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រ, ប្រព័ន្ធជំនយ
ួ Helpdesk for
End User ការប្ដូរលេខសម្ងា ត់ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ការប្រើប្រាស់ Windows Remote Assistance

Internet និង Email, ការរ�ៀបចំអនុវត្តថ វិកា, គណនេយ្យសាធារណៈ ព្រមទាំងនីតិ វិធីអនុវត្តសង
្ត ់ដា។

២

សូមរ�ៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៏របស់មុខងារថ្មីទាង
ំ ៤ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS?

មុខងារថ្មីទាង
ំ ៤របស់ប្រព័ន្ធ FMIS មានដូចជា៖

- មុខងាររ�ៀបចំថ វិកា (BP)៖ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរ�ៀបចំថ វិកាពីក្រោមទៅល�ើដោយផ្សារភ្ជា ប់ និង

ការរ�ៀបចំថ វិកាពីល�ើចុះក្រោម និងអាចប្រើប្រាស់ជា multiple-year budget។ មុខងារនេះក៏អាចធ្វើ
ការផ្ទេរថវិកាបានដោយត្រឹមត្រូវ និង អាចធ្វើការកែតម្រូវថវិកាបានផងដែរ។

- មុខងារលទ្ធ កម្ម (PR)៖ មុខងារនេះគឺមុខងារការទិញពេញលេញ ដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការបញ្ជា
ទិញ ការចុះបញ្ជីនិងការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផង
្គ ់ និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា។

ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

- មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (AM)៖ មុខងារនេះអាចធ្វើការកត់ត្រានូវទ្រព្យសកម្ម ការបង់រល
ំ ស់
ថែទាំ និងគ្រប់គ្រងតម្លៃទ្រព្យសកម្ម ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល�ើការផ្លាស់ប្ដូរទ្រព្យសកម្ម ធ្វើការផ្ទេរ និងបោះ
បង់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិ។

- មុខងារគ្រប់គ្រងសន្និធិ (IM)៖ មុខងារនេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរាប់សន្និធិ គ្រប់គ្រងសន្និធិ និងការ
បែងចែកសន្និធិ។

ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាប្រព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុជាតិទាង
ំ មូល
មិនមែនជាប្រព័ន្ធសម្រាប់តែគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តែមួយនោះទេ។

៦

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សូមអរគុណ

