មាតិកា

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ.........

ជំរុញការអនុវត្តគម្រោង FMIS........១
ជំនយ
ួ បច្ចេកទេសពី IMF ជួយ........

សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS.....២
អត្ថប្រយោជន៍នៃរបាយការណ៍ R06,

R17, R20...............................២

ត�ើអ្នកប្រើប្រាស់យល់ឃ�ើញយ៉ាងណា

ចំពោះប្រព័ន្ធ FMIS.....................៣
វគ្គបណ្តុះបណ្
ដា លប្រព័ន្ធ FMIS ជូន

ក្រសួងស្ថាប័នចំនួន ១០ និង..........៣
ឧបករណ៍បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS

ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្ រី ជំរុញការអនុវត្ត គម្រោង FMIS
ដែលជាឆ្ អឹងខ្នងនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

“ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត និងជាសសរទ្រូងមួយ

សំខាន់សម្រាប់ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសការ

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាក៏មិនអាចទទួលបានជោគជ័យដែរប�ើសិនគ្មានប្រព័ន្ធ

ទំន�ើបកម្មមួយនេះ” នេះជាការល�ើកឡ�ើងរបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្នថុ ៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យល�ើវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈមនានានិងផែនការអនុវត្តគម្រោង

FMIS នៅដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី១៨ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋ-

កំពុងត្រូវបានដំឡ�ើង.....................៤

លេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់-

សម្រេចបានលទ្ធផលល្អ................៤

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយក្នុងនោះ

គណៈកម្មធិការដឹកនាំការងារ..........

ការយល់ពីចក្ខុ វិស័យនៃការដាក់ប្រព័ន្ធ

ក�ើនឡ�ើងពី ៥៧ % ទៅ ៨០%.......៥

គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានល�ើកឡ�ើងពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសបញ្ជាក់ថា “គិតមកដល់ថ្ងៃនេះ គឺមាន

រយៈពេលបួនឆ្នាំហ�ើយ ដែលយ�ើងបានអនុវត្តគម្រោង FMIS នេះ ដែលយ�ើង

លទ្ធផលសំខាន់ដែលសម្រេចបាន...

បានធ្វើកិច្ចការច្រើន ដំបូងធ្វើជាមួយរតនាគារ និងតាមអគ្គនាយកដ្ឋា នគន្លឹះៗនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរហូត

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

ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តដ�ើមឆ្នាំ២០១៩ផងដែរ ”។

ត្រីមាសទី៣ និងផែនការបន្ទាប់.......៥

បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងអនុវត្តជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន អាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ និងគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង

ក្រៅពីការល�ើកឡ�ើងពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏មានការល�ើកឡ�ើងពីបញ្ហាប្រឈមផងដែរ ក្នុងនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

បានមានប្រសាសន៍ថា បញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS កន្លងមកនោះគឺសមត្ថភាពរបស់អ្នកអនុវត្តផ្ទាល់នៅមានកម្រិត ដែលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាមទារ

ឱ្យមានជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា (IT)និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ “យ�ើងមានប្រព័ន្ធល្អជារ�ឿងមួយហ�ើយ តែអ្វីដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធដំណ�ើរការបានគឺមនុស្សជាអ្នកអនុវត្ត ” ។
ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS បន្តបន្ទាប់ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទភា
្ធ ព ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានណែនាំនូវអភិក្រមសំខាន់ៗដល់ក្រុមការងារ
គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការគ្នាឱ្យបានជិតស្ និទ្ធបំផុតក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែលត្រូវផ្តោ តសំខាន់ល�ើ៖

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យល�ើវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈមនានា

និងផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់
នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៦

១

ជំនួយបច្ចេ កទេសពី IMF ជួយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្ត គម្រោង
ក្រោមការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តម ដ�ើម្បីទទួលជ្រាប និង ផ្តល់នូវការគាំទ្រ និងអនុញ្ញាត

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្នឧបនាយករដ្ឋ- ក្នុងការកែប្រែស្ថា នភាព ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះ
មន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង អោយមានប្រសិទភា
្ធ ពកាន់តែខ្ពស់បន្ថែមទ�ៀត។ ជា
កិច្ចសហការយ៉ាងស្អិតរមួតពីនាយកដ្ឋា នបច្ចេកវិទ្យា លទ្ធផលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជ្រាប

ព័ត៌មាន មូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិបានធ្វើការបញ្ច ប់ និងយល់ស្របនូវការល�ើកឡ�ើងរបស់ជំនាញការ IMF

បេសកកម្មល�ើកទី៥ក្នុងក្របខណ្ឌជំនួយបច្ចេកទេស ព្រមទាំងផ្តល់នូវអនុសាសន៍ និង ជួយបំភ្លឺផលូ្វសម្រាប់

ជំនប
ួ រវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនាញការ IMF

ដល់គម្រោង FMISបានយ៉ាងជោគជ័យនិងផ្តល់នូវ ការអនុវត្តបន្តដល់គម្រោងនេះដែលតម្រូវអោយមាន

ទិសដៅសម្រាប់ការបន្តអនុវត្តគម្រោង និងផែនការ នូវការផ្លាស់ប្តូរនូវនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពរបស់គម្រោងនេះ។ អគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងរប�ៀបរបបធ្វើការងារ ពិសេសមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ។
រួមមាន អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ក្រោយពីការទទួលជួបដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងទទួលបានធាតុ
ការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្តុសាធារណៈ អគ្គនាយក- ចូលពីឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ជំនាញការ IMF

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ទទួលជួបជំនាញការ IMFនិង
ទីភ្នា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំងស្តីពីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈផ្តោ តល�ើ
ការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដ្ឋា នថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ អគ្គនាយក- បានបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

ដ្ឋា នសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណល
ុ
FMIS ដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ព្រមទាំងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច សាហ៊ីប ជាប្រធានក្រុមការងារដ�ើម្បីទទួលការអនុញ្ញាត
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ នូវភារកិច្ចបន្ទាប់របស់ជំនាញការបន្ទាប់ពីបេសកកម្ម

កិច្ចប្រជុំរវាងជំនាញការ IMFជាមួយនឹងរតនាគារជាតិ

ខេត្តកណ្តា ល បានទទួលជួប និង ពិភាក្សាអំពីការប្រ- ល�ើកទី៥នេះ ដែលអាទិភាពរយៈពេលខ្លីនឹងធ្វើការ

ព្រឹត្តទៅនៃគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ សង្កត់ធន
្ង ់ល�ើការកែលម្អនីតិ វិធីអនុវត្តការងារពឹងផ្អែក
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)ជាពិសេស ល�ើការសម្លឹងម�ើលហានិភ័យ (Risk based approach)

ការប្រើប្រាស់ និងទាញអត្ថប្រយោជន៍ជាអប្បរមា ព្រមទាំងពង្រឹងបន្ថែមនូវអភិបាលកិច្ច និងការគ្រប់គ្រង
ចេញពីប្រព័ន្ធមួយនេះ។ ក្រោមកិច្ចពិភាក្សានេះជំនាញ ការផ្លាស់ប្តូរព្រមទាំងអាទិភាពផ្សេងៗទ�ៀត។

កិច្ចប្រជុំរវាងជំនាញការ IMFជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការបានស្វែ ងរកឃ�ើញចំនុចមួយចំនួនដែលគួរតែ
មានការកែប្រែ ដ�ើម្បីសម្រួលដល់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ
FMIS។ ជំនាញការ ក៏បានពាំនាំបញ្ហាប្រឈមនេះទៅ

កាន់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនាញការ IMF ពិភាក្សា និងស្វែ ងរកដំណោះស្រាយជាមួយក្រុមការងារ
ចំពោះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន

អត្ថប្រយោជន៍នៃរបាយការណ៍

R06, R17, R20

បេសកកម្មរបស់ក្រុមការងារបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ថ្មីទាង
ំ ៣

នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអគ្គនាយកដ្ឋា នផ្សេងៗនៃ កសហវ

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ

FMIS បានសិក្សា និងផលិតចេញជារបាយការណ៍
ចំនួនបីទ�ៀតចេញពីប្រព័ន្ធ FMISសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
ដែលរបាយការណ៍ទាង
ំ នោះមានដូចជា៖

របាយការណ៍ស្ថានភាពចលនាឥណទានថវិកា (R06)

របាយការណ៍ចំណូលថ្នាក់ជាតិតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន
(R17)
របាយការណ៍ចំណូលចំណាយថវិកា (R20)

២

កិច្ចប្រជុំរវាងជំនាញការ IMFជាមួយនឹងនាយកដ្ឋា នបច្ចេកវិទ្យាព័តមាន

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វគ្គ បណ្តុះបណ្តា លប្រព័ន្ធ FMIS ជូនក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១០ និងមន្ ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្ត ទាង
ំ ២៥
លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

វគ្គបណ្តុះបណ្តា លក៏មានវត្តមានពីមន្ត្រីជំនាញដែលជាគ្រូ ដ�ើម្បីធានាបានថាអ្នកអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងអស់អាច

សហការជាមួយ UEF បានរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា លជូន បង្គោ លពីអគ្គនាយកដ្ឋា នគន្លឹះៗនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ធានាភាពជាម្ចា ស់ល�ើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបានដោយ

ថ្នា ក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការចែករំលែកនិងផ្តល់ជាមតិយោបល់ ខ្លួនឯង។ ក្រោយពីការគាំទ្ររួចរាល់ហ�ើយនោះក្រុម
្ធ ព ការងារលេខាធិការដ្ឋា ននឹងជ្រើសរ�ើសថ្នា ក់ដឹកនាំនិង
នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិ- ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយប្រសិទភា

រញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ សរុបប្រមាណ៥២៥ រូប។ និងតម្លា ភាពសម្រាប់ការអនុវត្តថ វិកានៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន មន្ត្រីខាងល�ើឱ្យចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លមួយវគ្គទ�ៀត
ក៏ដច
ូ ជាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត។ ស្រប ដែលមានចំនន
ួ ប្រមាណ ៥០នាក់ ដ�ើម្បីឱ្យក្លា យជា
ពេលជាមួយគ្នាដែរតាមរយៈការកំណត់សម្គា ល់របស់ក្រុម ជនបង្គោ លសម្រាប់ស្ថាប័នផ្ទាល់។ បន្ទាប់មកទ�ៀត ក្រុម

ការងាររ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា លបានសង្កេតឃ�ើញថា ការងារលេខាធិការដ្ឋា នត្រូវប្រមូលសំណូមពរនិងបញ្ហា
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លសម្រាប់ថ្នា ក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធ FMIS នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥

ក្រសួងស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ព្រមទាំងគន្លឹះថ្មីៗទាំងឡាយដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការទទួលយកចំណេះ- ទាំងអស់មានយកមកពិចារណានឹងរ�ៀបចំជាការបំប៉ន
ដឹងថ្មីពីប្រព័ន្ធ FMIS និងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការ បន្ថែមជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងអស់

សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តា លនេះផងដែរគឺបានចាប់ផ្តើម អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMISជាផ្លូវការនៅដ�ើមឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខ ពោលគឺធ្ើយ
វ ៉ា ងណាទាល់តែអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមាន
កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ រហូតដល់ នេះ។ បន្ថែមពីល�ើនេះ ថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលចូលរួម ទំនុកចិត្តល�ើការប្រើប្រាស់ ។
២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច វគ្គបណ្តុះបណ្តា លទាំងអស់ នឹងទទួលបានវិញ្ញាបត្របញ្ជាក់
និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបណ្តុះបណ្តា លល�ើមុខ វិជ្ជាគ្រឹះ ការសិក្សាផងដែរ ដោយតម្រូវឱ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់
រួមមាន៖

នីតិ វិធីអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី
នីតិ វិធីអនុវត្តថ វិកាចរន្ត
គណនេយ្យសាធារណៈ
នីតិ វិធីអនុវត្តស្តង់ដារ

មូលដ្ឋា នគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់

មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា
មុខងារការទិញ

ប្រព័ន្ធ FMIS

មុខងារគណនីត្រូវសង
មុខងារគណនីត្រូវទារ

អនុវត្តស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលលេខាធិការដ្ឋា នបាន

កំណត់ជូន។ ក្រោយពីបញ្ច ប់វគ្គបណ្តុះបណ្តា ល FMIS

END USERលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារ FMISនឹងបន្តការ
គាំទ្របន្ថែមដោយផ្ទាល់នៅតាមអង្គភាពអ្នកប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងអស់ នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរួមជា
មួយនឹងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត

សកម្មភាពនៅក្នុងថ្នា ក់នៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា ល

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៦

៣

ឧបករណ៍បច្ចេ កទេសប្រព័ន្ធ FMIS កំពុងត្រូវបានដំឡ�ើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នវ
ូ ឆ្នា២
ំ ០១៩
នាពេលថ្មីនេះ ក្រុមការងារហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ

បន្ទាប់ពីបញ្ច ប់ការដំឡ�ើង wall-point សម្រាប់

កំពុងមមាញឹកក្នុងការចុះទៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ននិង ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងគោល- វត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ក្រុមការងារបានកំពុងបន្ត
បំណងដំឡ�ើងឧបករណ៍បច្ចេកទេសទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ បេសកកម្មចុះទៅដំឡ�ើងកុំព្យូទ័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់
FMIS មុនពេលដាក់ប្រព័ន្ធឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។ សម្រាប់ការដំឡ�ើង រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដែលក្នុងអំឡុងខែកញ្ញានេះ

ឧបករណ៍បច្ចេកទេសទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងនោះ ក្រុមការងារបានដំឡ�ើងកុំព្យូទ័រជូនមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង

រួមមាន ការដំឡ�ើង wall-point និងការដំឡ�ើងកុំព្យូទ័រ ហិរញ្ញវត្ថុបានចំនួន១២មន្ទីរហ�ើយ។ ដោយឡែក
ជាដ�ើម។ ក្រុមការងារហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រុមការងារនឹងចុះទៅដំឡ�ើង

ការដំឡ�ើង wall-point នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង បន្តបន្ទាប់ទៅតាមកាលវិភាគដែលក្រុមការងារបាន
ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ និងក្រសួង-ស្ថាប័ន គ្រោងទុក។ ក្រុមការងារនឹងបញ្ច ប់ការចុះទៅដំឡ�ើង
ទាំង១០ថ្មី បានរួចរាល់ហ�ើយ។

ឧបករណ៍បច្ចេកទេសទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់
ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យរួច

រាល់នៅក្នុងអំឡុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ មុន
ពេលដាក់ប្រព័ន្ធឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខ។
កិច្ចប្រជុំមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំឡ�ើង ឧបករណ៍បច្ចេកទេសទ្រទ្រង់
ប្រព័ន្ធ FMIS នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

ឧបករណ៍បច្ចេកទេសទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលបានដំឡ�ើងរួចរាល់

៤

សកម្មភាពដំឡ�ើង ឧបករណ៍បច្ចេកទេសទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ FMIS

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្នុងគោលបំណង គាំទ្រដល់ដំណ�ើរការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នឱ្យកាន់តែមានប្រសិទភា
្ធ ពស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្តែ ងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងបានរ�ៀបចំសិក្សាពីកម្រិតនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នដំណាក់កាលទី២ ដ�ើម្បីប្រៀបធ�ៀបពីកម្រិតនៃការផ្លាស់ប្តូរមុន និង
ក្រោយការអនុវត្តអស់រយៈពេលជាង១ឆមាសនេះ ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា រហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

លទ្ធផលខាងក្រោមបានបង្ហាញអំពីភាពល្អប្រស�ើរច្រើនប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងមុនពេលដែលក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។

ជាលទ្ធផលកម្រិតនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន មានភាពល្អប្រស�ើរគួរឱ្យកត់សម្គា ល់។ ក្នុងនោះមានអ្នកចូលរួមបំពេញកម្រងសំណួរសរុប ១៣១រូប។

ក្រុមការងារសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកប្រើប្រាស់ទាង
ំ អស់ដែលបានសហការចូលរួមជាមួយក្រុមការងារដែលអាចឱ្យក្រុមការងារមានលទ្ធភាពសម្របសម្រួលគាំទ្រ
តាមតម្រូវការជាក់ស្តែ ងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃក្រសួងនីមួយៗ។

លទ្ធ ផលសំខាន់

ដែលសម្រេចបានក្នុងត្រីមាសទី៣ និងផែនការបន្ទា ប់

បានរ�ៀបចំដំឡ�ើងឧបករណ៍សម្ភារ

បានសម្របសម្រួលនិងរ�ៀបចំតាម

ការរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា លសម្រាប់

រ�ៀបចំការដំឡ�ើងសម្ភារៈបច្ចេកទេស

(Rack), ប្រព័ន្ធបណ្តា ញបច្ចេកវិទ្យា

នៃការផ្លាស់ប្តូរល�ើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តប្រមាណ

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងទូម៉ាស៊ីនមេ
ព័ត៌មាន, កាមេរ៉ា សុវត្ថិភាព និងខ្សែ
បណ្តា ញអគ្គិសនី

ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល�ើ
លំហរូ នៃនីតិ វិធីអនុវត្តការងាររបស់

ក្រសួងស្ថាប័នទាំង១០ថ្មី និងមន្ទីរ
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥រាជធានីខេត្ត

ដានវឌ្ឍនភាព និងការវាយតម្លៃកម្រិត
FMIS

ធ្វើការសិក្សាអំពីកម្រិតនៃការផ្លាស់ប្តូរ
របស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISល�ើក
ទី២ នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន១០

បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍
ស្ថា នភាពចលនាឥណទានថវិកា (R06)

របាយការណ៍ចំណូលថ្នា ក់ជាតិ (R17)
និងរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយ
(R20)ដែលអាចទាញចេញពីប្រព័ន្ធ
ជូនដល់ក្រសួងស្ថាប័ន

ក្រសួង-ស្ថាប័ន ១០ថ្មីនិងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច
៥០០នាក់

បានបញ្ច ប់ការចុះដំឡ�ើង ឧបករណ៍
សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៅក្នុងទូ
ម៉ា ស៊ីនមេ (Rack),ប្រព័ន្ធបណ្តា ញ

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន,កាមេរ៉ា សុវត្ថិភាព
និងខ្សែបណ្តា ញអគ្គិសនីសម្រាប់អ្នក

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISនៅមន្ទីរសេដ្ឋ-

កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ

នានានៅតាមក្រសួងស្ថាប័ន និងមន្ទី
រ�ៀបចំនីតិ វិធីអនុវត្តស្តង់ដានៅក្នុង
ប្រព័ន្ធ FMIS (To-bebusiness
process)

បញ្ច ប់ការបណ្តុះបណ្តា លអ្នកប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង
១០ បន្ថែមថ្មី និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥រាជធានី-ខេត្ត

២៥ និងក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៦

៥

ថាមពលអនុស្សាវរីយ៍
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និងមានឱកាសទទួល

បានធនាគារថាមពល (PowerBank)

សូមផ្ញច
ើ ម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជាប់ជាមួយ ឈ្មោះ
តួនាទី ស្ថាប័ន និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមក អ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី 23 ខែ វិចឆិកា
្
ឆ្នាំ២០១៨។

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត

ឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្ នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។

អនុស្សាវរីយ៍ ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រង
គម្រោង ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ
សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

១.ត�ើរបាយការណ៍ R06, R17, R20 មាន
សារប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អង្គភាពរបស់

លោកអ្នកផ្ទាល់? សូមរ�ៀបរាប់យ៉ាងតិចអោយ
បាន ៣ចំនុច។

២. ត�ើការកាត់បន្ថយនីតិ វិធីអនុវត្តការងារដែល
មានភាពវែង និងស្មុ គស្មាញនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៏អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកអនុវត្ត?

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍
សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៥

លោក សេន សិទ្ធិថា ជាមន្ដ្ រី នៃមន្ ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្ត កែប
លោក តាំង មួយឈាង ជាមន្រ្តីនៃរតនាគារភ្នំពេញ

១

ដ�ើម្បីដំឡ�ើងកម្ម វិធីចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកា និងមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យត�ើលោកអ្នកត្រូវចូល

តាមណា? ហ�ើយកម្ម វិធីចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកា និងមាតិកាគណនេយ្យនេះមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ
សម្រាប់លោកអ្នក?

ចម្លើយ៖ ដ�ើម្បីដំឡ�ើងកម្ម វិធីចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកា និងមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យ យ�ើងអាចស្វែ ង

រកបានតាមវិធីដច
ូ ខាងក្រោម៖

១. តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គឺ www.mef.gov.kh រួចស្វែ ងរកកម្ម វិធីនេះ
នៅផ្នែកខាងស្ដា នៃគេ
ំ
ហទំព័រ

២.ស្វែ ងរកក្នុងកម្ម វិធីទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃ តាមរយៈ Play Store សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

និងតាមរយៈ App Store សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ IOS ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ពាក្យគន្លឹះ
“BC-CoA” នៅក្នុងប្រអប់ស្វែ ងរក ។

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងសំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

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

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

FMIS CAMBODIA
ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

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

កម្ម វិធីចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកា និងមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើ-

ប្រាស់ដូចជា៖

- មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ និងលម្អិតអំពីរាល់មុខសញ្ញាធំៗនៃ ចំណូល/ចំណាយដែលជួយក្នុងការគ្រប់គ្រង
ទៅល�ើការបែងចែកថវិកា, ការគ្រប់គ្រង, និងការធ្វើសវនកម្ម

- មានក្របខ័ណ្ឌ សម្រាប់ការកត់ត្រា និងធ្វើរបាយការណ៍ល�ើស្តុក ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហរូ នៃទ្រព្យ
សកម្ម និងបំណល
ុ

- ផលិតរបាយការណ៍ទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

- មានមូលដ្ឋា នច្បាស់លាស់សម្រាប់ការប្រៀបធ�ៀបស្ថា នភាពសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹងប្រទេសដ៏ទៃ
- គាំទ្រទៅល�ើការរ�ៀបចំយុទសា
្ធ ស្ត្រ និងការវិភាគដែលផ្អែកល�ើលទ្ធផលការងារ ។

២

សូមរ�ៀបរាប់ ៥ចំណច
ុ នូវអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បានពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS?

ចម្លើយ៖ ខ្ញុំចង់បានពីការប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័ FMIS មាន ៥ចំណច
ុ ដូចខាងក្រោម៖

១. បង្កើនប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្កសិទ្ធិភាពការងារ

២. រំពឹងទុកថាប្រពន្ធ័ FMIS នឹងកាត់បន្ថយនីតិ វិធីការងារដោយដៃបានទាំងស្រុង

៣. ងាយស្រួលក្នុងការស្វែ ងរកព័ត៌មាន និងទាញយករបាយការណ៍បានទាន់ពេលវេលា
៤. មានប្រភពទិន្នន័យមួយដែលច្បាស់លាស់អាចទុកចិត្តបាន
៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានលំហរូ ការងារ ។

សូមអរគុណ!
គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៦

