មាតិកា

ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ....១

សមិទ្ធផលប្រចាំត្រីមាស..............២
ការបណ្ដុះបណ្
ដា លអ្នកប្រើប្រាស់ឆ្នើម..

ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០..............២

ការបញ្ជ្
រា បការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និង ការកំណត់
អត្ត សញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ នៃឆ្នាគំ ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៩

ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ បន្ថែម ក្នុង-

ការបង្កើតក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS ប្រចាំក្រសួង-ស្ថាប័ន ដ�ើម្បីជាយន្តការសម្របសម្រួលដល់ការអនុវត្តគម្រោង

ទម្រង់នៃការស្នើសុំផ្សេងៗមកក្រុម

ឱ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្រសួងសាមីនីមួយៗ។ ដ�ើម្បីធានាឱ្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធនៅក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ថ្មី នៅដ�ើមឆ្នាំ

ការចុះគាំទ្រ ជួសជុលថែទាំឧបករណ៍

ទៅកាន់ក្រុមការងារអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS រួមមានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ និងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង ............២
នៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត...........៣
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្តើមឱ្យប្រើ..

ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (EFT)..........៣

កម្ម វិធីចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា.............៣

នាវាកម្ពុជាទៅមុខមិនបកក្រោយ....៤

សមិទ្ធផល និងគម្រោង...២០១៨...៤
IPSAS IMPLEMENTATION.......៥

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

២០១៩ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG)បានរ�ៀបចំសិក្ខាសាលាដ�ើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង

ដែលជាកាតាលីករសំខាន់ក្នុងការបន្សាយការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS តាមសាមីស្ថាប័ន និងជាជំហានមួយទៅកាន់ការអនុវត្ត
ឱ្យបាននៅទូទាង
ំ ប្រទេស។ បន្ទា ប់ពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនេះ លេខាធិកាដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

បានចុះបេសកកម្មទៅកាន់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០៧

ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងគោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញា ណអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងបាន
សិក្សានីតិ វិធីអនុវត្តការងារសម្រាប់ប្រព័ន្ធល�ើមុខងារចំនួន ៤ រួមមានមុខងារវិភាជន៍ថ វិកា មុខងារទិញ មុខងារគណនីត្រូវសង

និងមុខងារគណនីត្រូវទារ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏បានចុះទៅសិក្សានិងកំណត់ទីតាំង
របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដ�ើម្បីរ�ៀបចំដំឡ�ើងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍,

ដំឡ�ើងបណ្
តា ញតភ្ជា ប់នានា, ទីតាំងសម្រាប់ដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងផ្លូវសម្រាប់អូសខ្សែបណ្
ដា ញមេសម្រាប់តភ្ជា ប់មកកាន់

មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ព្រមទាំងសាកសួរអំពីការត្រៀមខ្លួ នរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ចំណែកឯការកំណត់អត្តសញ្ញា ណរបស់
អ្នកប្រើប្រាស់នៃក្រសួងស្ថាប័នទាំង ១០ ថ្មីបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។
សិក្ខាសាលាដ�ើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទៅកាន់ក្រុមការងារ
អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS រួមមានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម ៖

រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងបានធ្វើដំណ�ើរទៅ
ដល់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តប៉ៃលិន

កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមការងារជាមួយនឹង

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តត្បូងឃ្មុំ

រូបថតអនុស្សាវរីយ៍នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តក្រចេះ
សកម្មភាពនៃការកំណត់អត្តសញ្ញា ណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
ការប្រគល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់លោកស្រីប្រធាន
មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពង់ចាម

កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមការងារ ជាមួយ

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

នៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពុងសិក្សា

និងកំណត់ទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
នៅក្រសួងពាណិជ ្ជកម្ម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៥

១

ការបណដ្ ុះបណ្
ដា លអ្នកប្រើប្រាស់ឆ្ន ើម មកពីក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ទាំង

១០

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានប�ើក

វគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា លបន្ថែមល�ើមុខងារទាំងបួនរបស់ប្រព័ន្ធជូនដល់អ្នក

ប្រើប្រាស់ឆ្នើមនៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និងអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ
ពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថាន។

សកម្មភាពនៅក្នុងថ្នាក់នៃវគ្គបណ្តុះបណ្
ដា ល

ការធ្វើតេស្ត
នៅក្ភា
នុងពនៃការធ្វ
វគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា ល
សកម្ម
ើតេស្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្
ដា លធ្វើឡ�ើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងចំណេះដឹងបន្ថែម
ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឆ្នើមឱ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានលទ្ធ ភាពក្នុងការជួយបង្ហាត់បង្ហាញ
ដល់មន្រ្តីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត នៅពេលដែលគាត់ពុំទាន់ច្បាស់
នូវចំណច
ុ ណាមួយនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។

រូបថតអនុស្សាវរីយ៍ក្រោយបញ្ច ប់វគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា ល
សម្រាប់មុខងារគណនីត្រូវទារ ( AR )

ការប្រគល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់អ្នក

ប្រើប្រាស់ឆ្នើមដែលបានចូលរួមឆ្លើយសំនួរ

ការអនុវត្តល�ើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់

មន្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្
ដា ល

ការព្យាយាមសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ទម្រង់នៃការស្នើសុំផ្សេងៗមកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ដ�ើម្បីសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISទាំង អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នអាចធ្វើការស្នើសុំ

អស់ឱ្យមានភាពងាយស្រួល និងរក្សាសង្គតិភាពក្នុងការ ណាមួយខាងល�ើតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងដោយប្រើូ ង
្ត ់ដារលេខ FMIS-01 ដោយ
ស្នើសុំផ្សេងៗ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រង ប្រាស់លិខិតគំរស

៊ា ន សាហ៊ីប
គម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំទម្រង់លិខិតស្តង់ដារដែល គោរពជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ

អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នអាចប្រើប្រាស់ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

បានតាមតម្រូវការ។ ការស្នើសុំជាញឹកញាប់ដែលអ្នក គម្រោង FMIS តាមរយៈប្រធានក្រុមការងារអនុវត្ត
ប្រើប្រាស់តែងតែស្នើសុំមកក្រុមការងាររួមមាន៖

គម្រោង FMISនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ននីមួយៗដោយ

ភ្ជា ប់ជាមួយបញ្ជីស្នើសុំដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ។
លោកអ្នកអាចចូលទៅទាញយកគំរនៃ
ូ
ពាក្យស្នើសុំទាង
ំ នោះបានតាមរយៈ
វេបសាយខាងក្រោមនេះ

២

លិខិតគំរូសង
្ត ់ដារ FMIS-01

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការចុះគាំទ្រ ជួសជុលថែទាំឧបករណ៍នៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់
ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (EFT)

ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទូរ Rack និង

គ្រប់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ក្រុមការងារ

ក៏បានដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនជូនដល់

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធប្រតិភូរាជ-

មន្ដ្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គ-

(UPS) ដែលមិនអាចផ្គត់ផង
្គ អគ្គិសនីបាននៅពេល

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើម

ក្រុមការងារបានប្រមូលឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពលអគ្គិសនី

ការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនជូនមន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិបានឱ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី០ ១

ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីយកមកជួសជុល។

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

ដែលហៅកាត់ថា EFT (Electronic Fund Transfer) ។

នៅរតនាគារខេត្តកំពង់ចាម

ក្រុមការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃលេខាធិការ-

EFTគឺជាមុខងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដែលប្រើប្រាស់

ដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួង

សម្រាប់ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជូនក្រុមហ៊ុន

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមីនាដល់

ផ្គត់ផង
្គ ់ និងក្រសួង-ស្ថាប័ន ដោយមិនតម្រូវឱ្យ

ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ បានចុះពិនិត្យ, ថែទាំ
និងជួសជុលឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង

មានការបោះផ្សាយមូលប្បទានប័ត្រដោយអគ្គនាយក-

ដ្ឋានរតនាគារជាតិឡ�ើយ។ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

ការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយ
ចំនួនជូនមន្ត្រីនៅរតនាគារខេត្តកំពង់ចាម

គមនាគមន៍នៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ។

នឹងផ្ទេរទឹកប្រាក់ចេញពីគណនីធនាគារជាតិទៅគណនី

តាមរយៈការចុះគាំទ្រនេះ ក្រុមការងារបានដោះស្រាយ

ធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផង
្គ ់ ឬក្រសួង-ស្ថាប័នដោយ

រាល់បញ្ហាផ្សេងៗ ដោយក្នុងនោះបានត្រួតពិនិត្យផ្នែក-

ផ្ទាល់តែម្តង ។

បច្ចេកទេស និងពង្រឹងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធ FMIS រួមទាំងបានធ្វើតេស្តរាល់ឧបករណ៍
ផ្គត់ផង
្គ ់ថាមពលដ�ើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុង

ការប្រើប្រាស់ និងបានធ្វើការពិនិត្យ ថែទាំ ជួសជុល

ក្រុមការងារកំពុងធ្វើការពិនិត្យឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
នៅក្នុងទូរ Rackនៅរតនាគារខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

កម្ម វិធីចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា និងមាតិកាគណនីនៃប្ល ង់គណនេយ្យ
ដោយមានការអភិវឌ្ឍ និងភាពរីកចម្រើននៃប្រ- សេចក្ដីពន្យល់ផ្សេងៗ នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាទាំង - គាំទ្រទៅល�ើការរ�ៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ និង ការវិភាគ

ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ៧ (Budget Classification)រួមទាំងមាតិកាគណនី ដែលផ្អែកល�ើលទ្ធ ផលការងារ ។
សាធារណៈ (FMIS) ដែលបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅ នៃប្លង់គណនេយ្យ (Chart of Account) សម្រាប់

ដ�ើម្បីទាញយកកម្ម វិធីនេះមកប្រើប្រាស់ លោកអ្នក

ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគាររាជ- ជាជំនួយដល់ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកថវិកា ហិរញ្ញវត្ថុ អាចធ្វើការស្វែងរកកម្ម វិធីនេះតាមរយៈគេហទំព័រ

ធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ អង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួង- និង គណនេយ្យក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការនានានៅ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុគឺ www.mef.
ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកា ដែលជាអាណាប័កផ្ទេរ ក្នុង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលរួមមានការ gov.kh។ ឬលោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកកម្ម វិធីនេះ
សិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្
ដា ល ស្របពេលជាមួយ រ�ៀបចំថ វិកា ការអនុវត្តថ វិកា និងកិច្ចបញ្ជិកាគណ- នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់តាមរយៈ
នឹងការជំរុញការអនុវត្តនូវចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាចំនួន ៧ នេយ្យសាធារណៈ។
រួមមាន៖

ចំណាត់ថ្នាក់រដ្ឋបាល
ចំណាត់ថ្នាក់កម្ម វិធី

ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច

Apple Store សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ IOS

កម្ម វិធីនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬតាមរយៈ Play Store សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
Android ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ពាក្យ

ដូចជា៖

- មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ និងលម្អិតអំពីរាល់មុខសញ្ញា

ចំណាត់ថ្នាក់ភូមិសាស្ត្រ

ធំៗនៃចំណូល/ចំណាយដែលជួយក្នុងការគ្រប់គ្រង

ចំណាត់ថ្នាក់មូលនិធិ

សវនកម្ម

ចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង
ចំណាត់ថ្នាក់មុខងារ

ទៅល�ើការបែងចែកថវិកា,ការគ្រប់គ្រង,និងការធ្វើ

- មានក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការកត់ត្រា និង ធ្វើរបាយការណ៍

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំ និង ល�ើស្តុកហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហរូ នៃ្រទព្យសកម្ម និង
អភិវឌ្ឍកម្ម វិធីទូរស័ព្ទ ដែលមានដំណ�ើរការនៅល�ើ បំណល
ុ

គន្លឹះ “BC-CoA”។

ទាញយកតាមរយៈ Play Store

Icon នៃកម្ម វិធី BC-CoA
ទាញយកតាមរយៈ Apple Store

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS មានឈ្មោះថា - ផលិតរបាយការណ៍ទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើកម្ម វិធីចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា និងមាតិកាគណនីនៃ

ប្រាស់

ប្លង់គណនេយ្យ (BC-CoA) ។ កម្ម វិធីនេះរ�ៀបចំឡ�ើង - មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់ការប្រៀបធ�ៀប
ក្នុងគោលបំណង ស្វែងរកនូវ លេខកូដ ឈ្
មោះ និង ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹងប្រទេសដ៏ទៃ

Link វីដេអូ ដែលនិយាយអំពីរប�ៀបប្រើប្រាស់ កម្ម វិធី BC-CoA

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៥

៣

នាវាកម្ពុជាទៅមុខមិនបកក្រោយ
ជាឧទាហរណ៍ដែលក្រុមការងារបានរកឃ�ើញជាក់- តួនាទីនៃការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរគួរតែត្រូវបានធ្វើ
ស្តែងគឺការទូទាត់ដែលធ្លា ប់ប្រើពេលវេលាប្រមាណ ឡ�ើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះដែលជាម្ចា ស់នៃ

ជាង ១២ សប្តា ហ៍ទ�ើបធ្វើការទូទាត់រួច ឥឡូវនេះនីតិ- នីតិ វិធីអនុវត្តការងារ។ ទោះជាយ៉ាងណាការប្រព្រឹត្តិ
វិធីក្នុងការទូទាត់គមា
ឺ នភាពឆាប់រហ័សជាងមុនប៉ុន្តែ ទៅនៃគម្រោង FMIS នៅតែបន្តទៅមុខឥតឈប់ឈរ

ទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅមិនទាន់ល�ឿនគ្រប់គ្រាន់នៅ និងបានពង្រីកនៅការដ្ឋានប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទា ប់

ឡ�ើយដែរហ�ើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការកែសម្រួល ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់

ជំនាញការ IMF ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ



បន្ត។” បេសកកម្មបន្ទា ប់មកគឺការពិនិត្យម�ើលឡ�ើង នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ហ�ើយនឹងជាប្រព័ន្ធ

វិញនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គម្រោង FMIS ដែល តែមួយគត់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

អស់រយៈកាលជាង២ឆ្នាំកន្លងមកគម្រោង FMIS ធ្វើឡ�ើងដោយក្រុមការងារមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ នៅប្រទេសកម្ពុជា។

បានប្រព្រឹត្តិទៅក្រោមការគាំទ្ររបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលក្នុងនោះដឹកនាំដោយលោក Holger van Eden
ដែលមានដូចជា សហភាពអឺរ៉ុប (EU)ធនាគារអភិ- , លោក Ali Hashim, លោក Christopher Iles,
វឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ធនាគារពិភពលោក (World និងលោក Mark Silins ជាជំនាញការ និង មានបទBank)មូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ព្រមទាំង ពិសោធន៍ក្នុងការប្រឹក្សាទៅល�ើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិ-

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ជាក់ស្តែង IMF បានគាំទ្រ រញ្ញវត្ថុ និង រាល់ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទៅល�ើ
ផ្នែកបច្ចេកទេសតាំងពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងដំបូង ប្រទេសជាច្រើននៅល�ើពិភពលោក។ ជំនាញការបាន

រហូតដល់ពេលនេះ IMF បានបន្តបេសកកម្មរបស់ បង្ហាញថា ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ពិតជា
ខ្លួ នដែលមានលោក Mark Silins មកគាំទ្រក្រុម មានភាពរីកចម្រើន និងមានវឌ្ឍនភាពប�ើប្រៀបធ�ៀប

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS កាលពីខែកុម្ភៈ ទៅនឹងឆ្នាំមុនៗ ដោយឡែកបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន

ជំនាញការ IMF ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងនាយកដ្ឋាន
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កន្លងមកនេះដោយផ្តោ តសំខាន់ទៅល�ើការកែសម្រួល ដែលគួរតែត្រូវបានល�ើកឡ�ើង និង ស្វែងរកដំណោះ

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារ ការកែលម្អចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា ស្រាយបឋម ឬ មធ្យម នោះរួមមាន ការកែលម្អឡ�ើង

ព្រមទាំងបានបង្កើតជាសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទា ប់ទៅ វិញនូវ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអោយអស់ពីសមត្ថភាព
កាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង FMIS ក៏ដូចជា ដែលសព្វថ្ងៃចំណេះដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ អំពីប្រព័ន្ធ

ការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ក្នុងនោះលោក នៅមានកម្រិត ចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះមានការគិត
Mark Silins បានមានប្រសាសន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង ថាប្រព័ន្ធគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយសម្រាប់ធ្ើកា
វ របែង
ជាមួយនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថា ៖

ចែកថវិកា និងធ្វើការទូទាត់ ដែលធាតុពិតប្រព័ន្ធ កិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកជំនាញការ IMF ជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

“ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងន័យ អនុវត្តថ វិកា គ្រប់គ្រងហិរញ្ញ- FMIS គឺជាឧបករណ៍មយ
ួ យ៉ាងសំខាន់មានសមត្ថភាព

វត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំ ច្រើនជាងអ្វីដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ។ FMIS អាច

ដំបូងដែលលោកអញ្ជើញមកគឺមានភាពខុសគ្នា ឆ្ងាយ។ បម្រើដល់ការព្យាករស្ថានភាពថវិកា ស្ថានភាពសាច់ប្រាក់

ក្រោយមានប្រព័ន្ធ FMIS ដែលជាឧបករណ៍ដ៏មាន របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ធ្ើកា
វ រ

តម្លៃក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ការចាយវាយ និង សម្រេចចិត្ត និង ជាពិសេសប្រព័ន្ធ អាចផ្តល់នូវរបាយ-

ប្រមូលថវិកាជាតិមក គាត់អាចឃ�ើញនូវភាពខុសគ្នា ការណ៍ដែលមានស្តង់ដារ និងតាមតម្រូវការជូនដល់
ទៅល�ើនីតិ វិធីក្នុងការអនុវត្តការងារ។ លោកបានល�ើក អ្នកប្រើប្រាស់។ ដូចគ្នានោះ ជំនាញការក៏បានបន្ថែមថា

៤

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈម មតិកែលម្អ និងការងារត្រូវអនុវត្តបន្ត

IPSAS

IMPLEMENTATION CURRENT STATUS AND THE SUCCESS & CHALLENGE FACTOR

ប្រព័ន្ធគណនេយ្យស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ វិស័យសាធារណៈ (IPSAS) គឺជាស្តង់ដារដែលមានតម្លៃស្មើនឹងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ( IFRS)។

IFRS បានផ្តល់នូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានតម្លា ភាព និងសុក្រឹតភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុជុំ វិញពិភពលោកដោយការប្រើប្រាស់តាមវិធីសាស្ត្រគណនេយ្យបង្គរ។ ការឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ IPSAS នៅក្នុង វិស័យសាធារណៈ មានសក្តា នុពលក្នុងការជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ
ក្នុងការអនុវត្តគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចដែល IFRS បានធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។

ការប្រើប្រាស់ IPSAS កំពុងទទួលបានការគាំទ្រនៅជុំ វិញពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០១៥, សហគមន៍អរឺ ុ៉បបានប្រកាសនូវការស្ថាបនា និងការប្រើប្រាស់សង
្ត ់ដារ

គណនេយ្យសាធារណៈសម្រាប់សហគមន៍អឺរុ៉ប (EPSAS) ស្របតាម IPSAS ជាមួយនឹងកាលបរិច្ទ
ឆេ នៃការប្រើប្រាស់ដែលកំណត់ដោយប្រទេសនីមួយៗ។ បន្ថែម
ពីល�ើនេះ, ប្រទេសអូស្រ្តាលី និង ណូវែលហ្សេឡង់ បានផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ IFRS ទៅ IPSAS ប្រភេទស្តង់ដារសម្រាប់ វិស័យសាធារណៈ។ ដោយឡែក
IPSAS ក៏បានជំរុញនូវនិន្នា ការនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជាប្រទេសនៅទី្វបអាហ្រ្វិក, អាស៊ីអាគ្នេយ៍, អាមេរិកខាងត្បូងជាដ�ើម។
កម្ពុជា

ឥណ្ឌូនេស៊ី

I
P
SAS
កំពុងដំណ�ើរការ

បានប្រើប្រាស់

កំពុងដំណ�ើរការ

២០១៩

២០១៥

២០២០

កាលបរិច្ទ
ឆេ ប្រើប្រាស់
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន
ភាពជោគជ័យ
បញ្ហាប្រឈម

វ�ៀតណាម

ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍរបាយ- ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រើប្រាស់របាយការណ៍ IPSAS ប្រទេសវ�ៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលការវាយតម្លៃនៃការប្រើ-

តាល ប្រាស់ IPSASប្រភេទស្តង់ដារ។ ច្បាប់គណនេយ្យដែលបានកែសម្រួល
ការណ៍ IPSAS ប្រភេទស្តង់ដារដោយផ្អែកល�ើមល
ូ ដ្ឋាន ប្រភេទស្តង់ដារ ប៉ុន្តែសម្រាប់គណនីថ្នាក់កណ្
្ត ់ដារ
សាច់ប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS។ បច្ចុប្បន្នរបាយការណ៍ និងថ្នាក់តំបន់នៅប្រើប្រាស់តាមស្តង់ដារគណនេយ្យ បានចូលជាធរមាននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ ២០១៧ ដែលតម្រូវឱ្យអនុវត្តសង

តាលស្តង់ដារគណនេយ្យ គណនេយ្យបង្គរប៉ុន្តែស្តង់ដារសម្រាប់ វិស័យសាធារណៈមិនបានចេញ
IPSAS កំពុងធ្វើការកែលម្អ និងធ្វើតេស្តសាកល្បងទាញ សាច់ប្រាក់ និងពាក់កណ្
ទិន្នន័យ។ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ធនាគារពិភព- បង្គរ។
លោក (World Bank) មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

ឱ្យប្រើប្រាស់នោះទេ។ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរំពឹងទុកថានៅរយៈពេល២ -៣

លទ្ធ ផលនៃការធ្វើសវនកម្មសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ឆ្នាំខាងមុខនឹងចេញ ស្តង់ដារគណនេយ្យវ�ៀតណាមថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន

បានផ្តល់ជាជំនួយបច្ចេកទេសតាមរយៈសិក្ខាសាលា និង ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសសម្រាប់ថ្នាក់តំបន់ ឯកជន ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់វិស័យសាធារណៈ។
វគ្គបណ្តុះបណ្
តាលអំពីរបាយការណ៍ IPSAS ពីសាច់- បានមានការកែលម្អយ៉ាងប្រស�ើរពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់
ប្រាក់ឆ្ពោះទៅកាន់គណនេយ្យបង្គរស្របទៅតាមបទដ្ឋាន ២០១៤ ដែលក្នុងនោះចំនួននៃការបដិសេធ ឬ

ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ ២០១៣ ប្រទេសវ�ៀតណាមបានស្ថិតក្នុង

ើ វនកម្ម ៥៧៧ ដល់ ៤៧ នៃការធ្វើ
នៅឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខខ្លួ ននឹងអាចផលិតរបាយការណ៍ នៃការធ្វស

ពិភពលោក និងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណ�ើការនៃការបកប្រែ IPSAS។

់ លនៃការឆ្ពោះទៅប្រើប្រាស់ IPSAS ជាមួយជំនួយពីធនាគារ
អន្តរជាតិ។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរំពឹងទុកថា អវិជ ្ជមាននៃមតិរបស់សវនករបានធ្លាក់ចុះពី ១៦៦ ដំណាកកា
IPSAS ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ប្រភេទស្តង់ដោយផ្អែកល�ើ សវនកម្ម ៦២៦។នេះជាល�ើកទីមួយក្នុងរយៈពេល របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានស្នើយ៉ាងខ្លា ំ ងឱ្យប្រទេស

តាលបានទទួលរបាយ- នេះគួរផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានស្តង់ដារគណនេយ្យបង្គរដ�ើម្បី
មូលដ្ឋានសាច់ប្រាក់។ ជាក់ស្តែងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ១២ ឆ្នាំដែលរដ្ឋបាលកណ្
ចំនួនបីធំៗ ដែលជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមសម្រាប់ ការណ៍ unqualified audit opinionសម្រាប់ឆ្នាំ រាយការណ៍ពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាល
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបាននិងកំពុងធ្វើ

តេស្តសាកល្បង៖

២០១៦

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លា ំ ងនៅតែមាន

រដ្ឋាភិបាលបានពង្រឹងល�ើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជា រវាងការអនុវត្តគណនេយ្យដែលត្រូវបានប្រើដោយ វិស័យសាធារណៈ

១)របាយការណ៍ចំណាយថវិកាដោយប្រៀបធ�ៀបថវិកា ការឈានឆ្ពោះទៅកាន់សមាហរណកម្មនៃការគ្រប់- និង IPSASស្តង់ដារគណនេយ្យសាច់ប្រាក់ រួមមាន:
២)របាយការណ៍ចំណូលថវិកា ដោយប្រៀបធ�ៀបថវិកា ព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។

-ការទទួលស្គាល់មូលនិធិជាចំណូល
-ការទទួលស្គាល់ការចំណាយល�ើទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលធ្វើ

៣)របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់។

-ការប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីកត់ត្រា

អនុម័ត និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងផ្អែកល�ើមល
ូ ដ្ឋានសាច់ប្រាក់ គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងសមាហរកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អនុម័ត និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងផ្អែកល�ើមល
ូ ដ្ឋានសាច់ប្រាក់

របាយការណ៍ IPSAS ត្រូវបានអភិវឌ្ឍចេញពីប្រព័ន្ធ

ការប្រើប្រាស់សង
្ត ់ដារគ្រប់ស្ថាប័នទូទាង
ំ ប្រទេស

បណ្
តាលឱ្យ មានភាពខ្វះខាតធនធានមនុស្ស និង
ការចំណាយខ្ព ស់ល�ើតម្លៃនៃការប្រឹក្សា

ការបង្ហាញស្តង់ដារចំពោះគណនី ភាគីពាក់ព័ន្ធ

FMIS ដំណាលគ្នា នឹងមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យ និង គណនីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនទាន់បានបញ្ចូល

(Chart of Account) កំពុងធ្វើការកែសម្រួល។

ក្នុងរបាយការណ៍ ហ�ើយស្តង់ដារគណនេយ្យមិន

កិច្ចលទ្ធ កម្ម

ចំណូល និង ការចាយល�ើរប
ូ ិយវត្ថុបរទេស

-និងអវត្តមាននៃគោលការណ៍ណែនាំក្នុងការកត់ត្រាការវិនិយោគ

ល�ើអចលនទ្រព្យ, បំណល
ុ យថាភាព, និង ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សាបន្ថែមបានសរុបថា ប្រទេសវ�ៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ប្រព័ន្ធ FMISទ�ើបតែអនុវត្តនៅតាមរតនាគាររាជធានី- ទាន់បានបង្កើតឱ្យបានជាក់លាក់ទៅល�ើ គណនី មិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចប្រើប្រាស់ IPSAS ពេញលេញបាន

ខេត្តក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដែលមានប្រតិបត្តិការមួយចំនួនតូច អត្ថប្រយោជន៍និយោជិក និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នោះទេ។មានការល�ើកឡ�ើងថាការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាកត់ត្រាមិនបានត្រឹមត្រូវ។

សម្រាប់ការចុះបញ្ជីគណនេយ្យក្នុងបរិការនៃភាព ធារណៈមានសារៈសំខាន់ជាមួយការបណ្តុះបណ្
តាលបុគល
្គ ិកផ្នែក

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ប្រព័ន្ធ FMISបានពង្រីកទៅដល់ ស្មុគស្មាញល�ើសមតុល្យ និងប្រតិបត្តិការ

ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដែលចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរពី
អង្គភាពការងាររួម (Single Business Unit)

ទៅពហុអង្គភាពការងារ (Multiple Business Units)។

ប្រព័ន្ធគណនេយ្យប្រទេសកម្ពុជាកំពុងផ្តាស់ប្តូរពី

គណនេយ្យដែលមានវិជ្ជា ជីវៈខ្ព ស់ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

កង្វះខាតជំនាញគណនេយ្យបង្គរក៏អាចបណ្
តាល គណនេយ្យ ក្នុងការឆ្ពោះទៅរកចំនុចមួយដែលអាចអនុវត្ត IPSAS

ឱ្យមានផលពិបាកក្នុងការផលិតរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ ពេញលេញបាន។
ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងអាចទុកចិតបា
្ត ន

ភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើប្រាស់របាយការណ៍

មូលដ្ឋានសាច់ប្រាក់ឆ្ពោះទៅគណនេយ្យបង្គរ ដែល របស់អ្នកនយោបាយ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត។
ការងារនេះទាមទាររយៈពេលច្រើនឆ្នាំទ�ៀតទ�ើបអាច
ឈានទៅដល់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យបង្គរ ១០០%។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៥

៥

ថាមពលអនុស្សាវរីយ៍
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និងមានឱកាសទទួល

បានធនាគារថាមពល (PowerBank)

សូមផ្ញើចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជា ប់ជាមួយ
ឈ្
មោះ តួនាទី ស្ថាប័ន និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមក អ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិតម
្ត ន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរ
នេះគ្រប់ៗគ្នា ។ ឈ្
មោះអ្នកដែលឈ្ នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។

អនុស្សាវរីយ៍ ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រង
គម្រោង ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ
សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍
សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៤

កញ្ញា នូ ពិសិដ្ឋ ជាជំនួយការរបស់ឯកឧត្ត ម ប៉ូ រតនា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
១.ដ�ើម្បីដំឡ�ើងកម្ម វិធីចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកានិង

មាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យត�ើលោកអ្នក

ត្រូវចូលតាមវិធីណា? ហ�ើយកម្ម វិធីចំណាត់
ថ្នាក់ថ វិកានិងមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យ
នេះមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់លោកអ្នក ?
២. សូមរ�ៀបរាប់ ៥ ចំណច
ុ នូវអ្វីដែលលោក

១

លោក នួន សុ វិទ្យា ជាមន្ត្រីរតនាគារខេត្ត ប៉ៃលិន
ត�ើក្រសួង-ស្ថាប័នណាខ្លះដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាកស្បងល�ើការ
ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨?

ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលនឹងត្រូវអនុវត្តសាកល្បងល�ើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨មានដូច

ខាងក្រោម៖
១.ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ
២.ក្រសួងរ�ៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

៣.ក្រសួងពាណិជ ្ជកម្ម

អ្នកចង់បានពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។

៤.ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
៥.ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

៦.ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ

៧.ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
៨.ក្រសួងព័ត៌មាន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងសំណូមពរផ្សេងៗ

៩.ក្រសួងទេសចរណ៍

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្
ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

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

FMIS Cambodia
https://www.facebook.com/fmis.khmer

FMIS CAMBODIA
ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

កញ្ញា ឈ�ឿន សុម៉ា ល័យ
chhoeun_somalay@mef.gov.kh
(+៨៥៥)១២ ៧៦២ ៧២២

១០.រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ី វិល

២

១១.មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ ។

ក្រោយពីប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ត�ើនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះក�ើតឡ�ើង ?

ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការអនុវត្តថ វិកានៅតាម

ក្រសួង-ស្ថាប័នដូចខាងក្រោម៖

១. ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចា ស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថ វិកា
២. កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធាន ក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិ វិធីនីមយ
ួ ៗ

៣. តាមដានការអនុវត្តថ វិកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ទាំងថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, ថ្នាក់មន្ទីរ និង
អង្គភាពថ្នាក់ជាតិនៅក្រោមឱវាទតាមរយៈការទទួលបាននូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកាបានដោយ

ខ្លួ នឯង និងទាន់ពេលវេលា

៤.ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យម�ើលឡ�ើង វិញនូវនីតិ វិធីអនុវត្តការងារដែលនាំឱ្យមានការ
រាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថ វិកា

៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា
ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ

៦. ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដ�ើម្បីធ្ើប្រ
វ តិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមនីតិ វិធីអនុវត្តការងារនានា

៧. អាចតាមដាននូវដំណ�ើរការនៃការអនុវត្តថ វិកាតាមរយៈលំហរូ ការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (ពេលបញ្ជូន
ពេលពិនិត្យរួច និងពេលអនុម័តរួច)។

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៦

