មាតិកា

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ............... ១

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈត្រីមាសទី ៣ ឆ្នា ំ ២០១៨

កិច្ចប្រជុំបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS

ទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ......... ២
លទ្ធផលនៃវិបស្សនារបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុម

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅខេត្តកំពត .......... ២
ក្រុមការងារ FMIS ធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅ

នាយកដ្ឋានថវិកានៃសហរដ្ឋអាមរិក ............ ៣
សមិទ្ធផលរបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ

គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ..... ៤
ផែនការ........ដែលត្រូវអនុវត្តឆ្នាំ ២០១៩ ..... ៤
ប្រទេសចំនួន ៣ ដែលបានឆ្លងកាត់កំណែទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ............................... ៥
រ�ឿងនិទាន សត្វស្វា ៥ ក្បាល .................... ៥
ទំព័រសំណួរ និង ចម្លើយ ........................... ៦

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ

ឈមជាច្រើនក៏ដោយ។ ផែនការទាំងនោះរួមមាន ៖

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានចែក វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជូន

រំលែកពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត និង ការសម្រេចបាន បណ្ដាក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច
នូវរបាយការណ៍តាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រសួង

និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានីខេត្តទាង
ំ ២៥,ការបញ្ច ប់ការ

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយការណ៍តាមដាន ដំឡ�ើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគម-

កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្ដីការ វឌ្ឍនភាពរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន។នៅក្នុងរបាយការណ៍ នាគមន៍ និង ម៉ា ស៊ីនកុំព្យូទ័រ,ការដំឡ�ើងម៉ា ស៊ីនមេថ្មី

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត និង ការសម្រេចបានក្នុងត្រី- នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មីសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់
គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង មាសទី ៣ ក៏មានការល�ើកឡ�ើងពីលទ្ធផលនៃការ

ដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងជំហានទី ២ ត្រូវបាន

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា- វាយតម្លៃអំពីការយល់ដឹងការគាំទ្រ និង ភាពជាម្ចា ស់ បញ្ច ប់, ការរ�ៀបចំអនុវត្តគម្រោង FMIS ជូនអង្គភាព

ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS របស់ក្រសួង ថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិពេញលេញ ដែល
ួ ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ជាមួយនឹងការរ�ៀបសាធារណៈ ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យល�ើវឌ្ឍនភាពនៃកម្មវិធី -ស្ថា ប័ន ចំនន
្ធ ស្រ្ត នានាក្នុងការ
ំ ២៥ ផងដែរ។គួររំលឹកផងដែរថា ចំផែនការសកម្មភាព និង យុទសា
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រចាំត្រី- រាជធានី-ខេត្តទាង

្ធ ព និង គណនេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់មាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨ និងការកែសម្រួលផែនការ នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMISជំហានទី ២ ក្រុម ពង្រឹងប្រសិទភា
សកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី ៣ សម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានតាម គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមរយៈការឈានដល់ការ
២០១៩ និង ឆ្នាំ ២០២០ (CAP3)ក្រោមអធិប- ផែនការមេរបស់គម្រោងដោយជោគជ័យសម្រាប់

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងដោយកាត់បន្ថយ

តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ការអនុវត្តនៅឆ្នាំ ២០១៨ ទោះបីជាជួបនូវបញ្ហាប្រ- ល�ើនីតិ វិធីប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នាម។
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ
ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តមលោកជំទាវ

ឹ នាំ និង សមាជិកក្រុមការងារកែទម្រង់
ជាថ្នាក់ដក
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១៧

១

កិច្ចប្រជុំបញ្ជ្
រា បការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ
នៃក្រសួងចំនួន ០៤ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្ត នៅឆ្នា ំ ២០១៩

ជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីបញ្រ្ជា បការយល់ដឹងក្រុម-

កាងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានស្ន ើឱ្យអង្គភាព

ថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញទាំង ០៨ បញ្ជូ ន
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប
កំពុងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ

ឈ្មោះមន្រ្តីបង្គោលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុម

ការងារ,បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង បង្កើតឱ្យមានកម្មវិធី បញ្រ្ជា បការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS និង ស្ន ើសុំដល់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរ

FMIS បានរ�ៀបចំកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពី FMIS នេះឡ�ើង គឺមានគោលបំណងផ្ដល់ជូននូវចំ- សិទ្ធិពេញលេញនីមួយៗ រ�ៀបចំទីតាំងសម្រាប់ដំឡ�ើង

ប្រព័ន្ធ FMISទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ណេះដឹង និង ទិដ្ឋភាពរួមពីអត្ថប្រយោជន៍ មុខងារ ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ FMIS។ គួរបញ្ជា ក់ផងដែរ
ពេញលេញនៃក្រសួងចំនួន ០៤ ដែលនឹងត្រូវចូលរួម របស់ប្រព័ន្ធ, ការរ�ៀបចំឱ្យមានមន្រ្តីបង្គោលប្រចាំអង្គ- ថាអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិចំនួន ០៨
អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅឆ្នាំ ២០១៩ ” ដែលបាន ភាពថវិកា ដ�ើម្បីងាយស្រួលដល់ការអនុវត្តគម្រោង នៃក្រសួងចំនួន ០៤ រួមមាន ៖
ប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរួមគ្នា ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ 
កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិចឆិកា
្ ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រោមអធិប- FMIS ឱ្យទទួលបានជោគជ័យ និង សិក្សាពីប្រភេទ
តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ប្រតិបត្តិការដែលមានជាក់ស្តែ ងនៅតាមអង្គភាពថវិកា

ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង អាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិពេញលេញនីមួយៗ។ បន្ទា ប់ពី
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង ប្រសាសន៍ដ៏មានអត្ថន័យរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត-

FMIS និង ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គ- សភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ក្រុមការងារបានធ្វើបទ

បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បង្ហាញអំពីមុខងារនីមយ
ួ ៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS,

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ កម្មវិធីនេះ ការកំណត់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ, ការជ្រើសរ�ើស
មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃក្រសួង មន្រ្តីបង្គោលប្រចាំអង្គភាពថវិកានីមយ
ួ ៗសម្រាប់
ចំនួន ០៤ សរុបប្រមាណជា ៥០ រូប។

ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

នៅក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ FMIS និង ការត្រៀមរ�ៀបចំទីតាំងសម្រាប់បំពាក់

ហ
៊ា ន សាហ៊ីប បានមានប្រសាសន៍ឱ្យដឹងថាការ ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ FMIS ។

អង្គភាពភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន
ថ្នាក់កណ្
ដា ល

អគ្គ នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

វិទ្យាស្ថា នជាតិអប់រំ

វិទ្យាស្ថា នបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គា ល់គុណភាព

អប់រំនៃកម្ពុជា

អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

លទ្ធ ផលនៃវិបស្សនារបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅខេត្ត កំពត
លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

លោក មន្ត ប្រាថ្នា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា

FMIS បានរ�ៀបចំកម្មវិធី វិបស្សនាស្ តីពី “ការត្រួតពិ- ព័ត៌មាន និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ

និត្យល�ើបញ្ហាប្រឈម វឌ្ឍនភាព និង លទ្ធផលនៃការ គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសង្ខេបពីវឌ្ឍនភាព

អនុវត្តគម្រោង FMISសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ និង ទិស- សំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តគម្រោង និង ថ្លែងអំណរគុណ
ដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ” ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបាន និង កោតសរស�ើរដល់ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាន
រ�ៀបចំឡ�ើងកាលពីថ្ងៃទី ០២ -០៣ ខែ វិចឆិកា
្ ឆ្នាំ

ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមអនុវត្តការងារ គាំទ្រដល់

ក្រុមការងារនៃលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង

កម្មក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហ�ើយលោកក៏បានសំណូមពរ

២០១៨ នៅខេត្តកំពត ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ ដំណ�ើរការគម្រោងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ និង បុរេស-

២

FMIS។

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និង ល�ើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់ក្រុមការងារឱ្យបន្តខិតខំ

ប្រឹងប្រែងអនុវត្តការងារប្រកបដោយបុរេ វិនិចឆ័យ
្ និង រ�ៀបចំជាផែនការសកម្មភាពរួមសម្រាប់គម្រោង

ធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពឱ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងថែម FMIS ល�ើការពង្រីកការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់
ទ�ៀតសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ១០ថ្មី, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ំ ២៥ និងអង្គភាពថវិកាដែលជា
ក្នុងនោះដែរ ក្រុមការងារតាមផ្នែកនីមួយៗដែល រាជធានី-ខេត្តទាង

រួមមានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងសហប្រតិបត្តិការ, អាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ៨, អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ
ការិយាល័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

FMISសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១៧ ថ្មី និងរ�ៀប-

និង គមនាគមន៍, ការិយាល័យគោលនយោបាយ និង ចំអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមមុខងារ ២ ថ្មីរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS

សុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងនវានុវត្តន៍, ការិ- គឺមុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធកម្ម,
យាល័យគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិងមុខងារព័ត៌មានវិទ្យា និង អភិវឌ្ឍ និង កែលម្អប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់តែរលូន
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់បតូ្របានធ្វើបទបង្ហាញ និង មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់,

ពីវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម របស់ខ្លួនដែលបានអនុវត្ត តម្រង់ទិស និង កែលម្អនីតិ វិធីអនុវត្តការងារដោយ

ពេញមួយឆ្នាំ ២០១៨ និង ផែនការបន្ទា ប់សម្រាប់ ដៃ ស្របតាមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម
ឆ្នាំ ២០១៩។ កម្មវិធី វិបស្សនាត្រូវបានបញ្ច ប់ដោយ អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ និងការងារសន្ធា នកម្មជាមួយ

ទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយ ប្រព័ន្ធខាងក្រៅ (ប្រព័ន្ធប្រាក់ប�ៀវត្សមន្ត្រីរាជការ
លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង ទទួល និង ប្រព័ន្ធពន្ធដារជាដ�ើម)។
បានធាតុចូលពីក្រុមការងារតាមផ្នែកនីមួយៗដ�ើម្បី

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ធ្វ ើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅនាយកដ្ឋានថវិកានៃសហរដ្ឋអាមេរិក
(Performance Management Reporting)
ការវាស់វែងល�ើសមិទ្ធកម្មការងារនៃការអនុវត្ត
កម្មវិធី (Performance Measurements of
Programs)

ការកសាងជំនាញ និងសមត្ថភាព (Capacity/
Skillset Development) ។

គណៈប្រតិភូរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

alities)

ដែលជាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្រោម

ការវាស់វែងល�ើសមិទ្ធកម្មការងាររួមទាំងរបាយ-

បន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

កាលវិភាគ និង បញ្ហាប្រឈមនៃការរ�ៀបចំថ វិកា

ក្រុមការងារផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់

ការអនុវត្តការងារ

stem) ដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីដច
ូ ជា “BASIS, BIDS

ព័ត៌មានសម្រាប់ការរ�ៀបចំថ វិកា។

ការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួល
បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា និង ជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ
ការរ�ៀបចំផែនការថវិកា (Budget Planning Sy, Microsoft.Net Platform និង Microsoft SQL

Server” របស់សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃទី ០៣

ការណ៍

ការបណតុះ
្ បណ្តាលសមត្ថភាព និង ជំនាញនៃ
បទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

បន្ទា ប់ពីការជួបពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌

មានសម្រាប់ការរ�ៀបចំផែនការថវិកា គណៈប្រតិភូ

ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅនាយកដ្ឋានថវិកា (Depart- ក៏ទទួលបានការអនុញ្ញា តជួបជាមួយតំណាងរបស់
ment of Budget) នៃរដ្ឋ Marylandសហរដ្ឋអា- Montgomery County State, Mid-Atlantic
មេរិក។

គោលបំណងនៃដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះគឺ

StatNet & American Association for Budget

and Program Analysis (AABPA) ដែលជាការិ-

ដ�ើម្បីសិក្សាស្វែ ងយល់ស៊ីជម្រៅល�ើមុខងារមូលដ្ឋាន យាល័យ វិភាគទិន្នន័យហ�ើយបានសិក្សាស្វែ ងយល់

រួមនៃថវិកាចរន្ត (Operating Budget) និង ថវិកា បន្ថែមល�ើ ៖
វិនិយោគ (Capital Budget) ដូចខាងក្រោម៖

មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់

ការរ�ៀបចំផែនការថវិកា (System Function-

ភាពជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់
(Local Government)

របាយការណ៍គ្រប់គ្រងសមិទ្ធកម្មការងារ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១៧

៣

៤

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១៧

៥

សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួល

បាន ប៊ិច Flash 16 GB ពីក្រុមការងារ

សូមផ្ញើចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជា ប់ជាមួយ ឈ្មោះ
តួនាទី ស្ថា ប័ន និង លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមក អ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩។

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត

ឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា។ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ។

គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វា ន់អនុស្សាវរីយ៍

ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ

សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៦

លោក កេន វិសាល ជាមន្ត្រីកា រិយាល័យថ្នាក់ជាតិនិងសរុបនៃរតនាគារខេត្តរតនគិ រី

១

១.ត�ើអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិពេញលេញចំនួន ៨ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តប្រព័ន្ធ
FMIS នៅឆ្នាំ ២០១៩ ស្ ថិតនៅក្នុង
ក្រសួងណាខ្លះ?

ត�ើរបាយការណ៍ R06, R17, R20 មានសារប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អង្គភាពរបស់លោក
អ្នកផ្ទាល់?សូមរ�ៀបរាប់យ៉ាងតិចអោយបាន ៣ចំណច
ុ ?

ចម្លើយ៖ របាយការណ៍ R06, R17, R20 មានសារប្រយោជន៍ដូចជា៖

របាយការណ៍ស្ថា នភាពចលនាឥណទាន (R06)

ជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យឥណទាននៅសល់ក្រោយពីចលនាឥណទាន និង ការអនុវត្តចំណាយ

អាចធ្វើរបាយការណ៍ជន
ូ ថ្នាក់ដឹកនាំនូវភាគរយនៃការចំណាយឥណទាន ដ�ើម្បីឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាចធ្វើការ

២.ត�ើការពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់

សម្រេចចិត្តដោយផ្អែកតាមទិន្នន័យរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធ FMISមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នក

អាចបង្ហាញពីទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ និង ការប្រៀបធ�ៀបរវាងការចំណាយ និង ឥណទានដែលកែតម្រូវសម្រាប់

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ?

ចំណាយចរន្តថ្នាក់ជាតិតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង តាមបណ្តាមន្ទីរជំនាញដែលបង្ហាញតាមមាតិកាសេដ្ឋកិច្ច
និង មាតិកាកម្មវិធី។

របាយការណ៍ចំណូលថ្នាក់ជាតិតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន (R17)

មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មុខងារគណនីត្រូវទារ អាចទាញម�ើលស្ថា នភាពប្រតិបត្តិការចំណូល
នីមួយៗដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ តាមរយៈការបង្កើតប្រតិបត្តិការធាតុរង់ចាំ (pending Item)

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ

អាចទាញរបាយការណ៍ចំណូលតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នរបស់ខ្លួនបានជាប្រចាំថ្ងៃ ខែ ត្រីមាស ឆមាស ឬឆ្នាំទៅ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង សំណូមពរផ្សេងៗ

តាមតម្រូវការបានគ្រប់ពេលវេលា

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម

មានបង្ហាញព័ត៌មានចំណូលតាមមាតិកាសេដ្ឋកិច្ច ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ សកម្មភាពដ�ើមគ្រា សកម្មភាព

របស់គម្រោង FMIS៖

គេហទំព័រគម្រោង FMIS

ចុងគ្រា និង ការប្រៀបធ�ៀបរវាងសរុបចំណូលចុងគ្រា និង ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ។

របាយការណ៍ចំណូលចំណាយថវិកា (R20)

ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់អាចដឹងពីឥណទានត្រូវបានចំណាយ ការប្រមូលចំណូលនិងឥណទាន

ដែលនៅសល់ក្រោយពីការធ្វើចលនាឥណទាន ក៏ដូចជាការអនុវត្តចំណាយ ដ�ើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការធ្វើចលនា

http://fmis.mef.gov.kh

សេដ្ឋកិច្ច និង មាតិកាកម្មវិធី

អ្នកប្រើប្រាស់ និង ថ្នាក់ដឹកនាំអាចទាញយករបាយការណ៍បានមិនថារបាយការណ៍ស្ថា នភាពចលនាឥណទាន

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

FMIS CAMBODIA
ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

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

២

ត�ើការកាត់បន្ថយនីតិ វិធីអនុវត្តការងារដែលមានភាពវែង និង ស្មុ គស្មាញនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៏អ្វី
ខ្លះសម្រាប់អ្នកអនុវត្ត?

ចម្លើយ៖ ការកាត់បន្ថយនីតិ វិធីអនុវត្តការងារដែលមានភាពវែង និង ស្មុ គស្មាញ ដោយងាកមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

FMIS នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជា៖


ប្រព័ន្ធបានធ្វើឱ្យមានតម្លា ភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារហិរញ្ញវត្ថុ ដោយប្រព័ន្ធអាចបង្ហាញពីការកកស្ទះឯកសារ

នៅកន្លែងណាហ�ើយដល់ដៃអង្គភាពឬបុគ្គលណា

ប្រព័ន្ធបានសម្រួលក្នុងការទាញរបាយការណ៍នានា ដូចជារបាយការណ៍កាត់សតុ្ ក របាយការណ៍ចេញអាណត្តិ
និង ជួយសម្រួលដល់ការតាមដានការអនុវត្តថ វិកា ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព និង ទាន់ពេលវេលា
ប្រព័ន្ធ FMIS បានផ្តល់តម្លា ភាព និង គណនេយ្យភាពនៅក្នុងលំហរូ ការងារ

ប្រព័ន្ធបានជួយសម្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍នៃការបង្វែរចំណូល ព្រមទាំងងាយស្រួលក្នុងការ
បែងចែងទៅតាមអនុគណនី។

សូមអរគុណ!

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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