មាតិកា
ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជា

ផ្លូវការទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន .................... ១
ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅ

កាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ ...................... ២

ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០
និង មន្ ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្ត ទាង
ំ ២៥ និង ប្រកាសបន្ត អនុវត្ត
គម្រោង FMIS ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧

“វឌ្ឍនភាពដ៏ធំធេងនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ រហូតមកដល់ពេលនេះ គឺពិតជាបានរួម

ការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច

ចំណែកយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការជំរុញឱ្យកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱ្យបោះជំហានទៅមុខ

ផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS ................... ២

សមិទ្ធកម្ម”។ នេះជាប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី

និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ .............. ២
ការចុះដំឡ�ើងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមអង្គភាព

ថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ... ៣
វឌ្ឍនភាពនៃការទូទាត់ចំណាយក្នុងប្រព័ន្ធ

FMIS ................................................. ៤
ការសន្ថវ
សំ ិកាជូនជាតិបានប្រមាណ ១.៥ ប៊ីលាន

ជាមួយនឹងការចាក់គ្រឹះដ៏ រឹងមា ំសម្រាប់ឈានទៅសម្រេចគោលដៅចុងក្រោយនៅឆ្នាំ ២០២៥ គឺ “គណនេយ្យភាព
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (FMIS) ជាផ្លូវការ នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ
២៥ និង ប្រកាសបន្តអនុវត្តគម្រោង FMIS ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ នៅថ្ងៃទី

ដុល្លា ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី............................ ៤

២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

ទំព័រសំណួរ និង ចម្លើយ ........................... ៦

ការអនុវត្តគម្រោង FMIS តាំងពីជំហានទី១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ មកដល់ពេលនេះពុំមែនទទួលបានមកដោយ

ប្រព័ន្ធ FMIS និងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០.... ៥

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា វឌ្ឍនភាព និង សមិទ្ធផលនៃ

ងាយស្រួលនោះទេ គឺវាបានក�ើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា របស់យ�ើងទាំងអស់គ្នា ដោយឈរល�ើមូលដ្ឋា ន
“ប្រមូលផ្តុំ,ពិភាក្សា និង ដោះស្រាយរួមគ្នា ក្នុងស្មារតីជាក្រុមតែមួយ” ។ ជាមួយគ្នានេះ លោក Frank Viault

ប្រធានផ្នែកសហប្រតិបត្តិការនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា និងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានមានប្រសាសន៍
កោតសរស�ើររាជរដ្ឋា

ភិបាលកម្ពុជា (ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ) ដែលទទួលជោគជ័យគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុង

ការពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-

ខេត្តទាង
ំ ២៥។ ក្នុងនោះដែរ លោកក៏បានល�ើកទឹកចិត្តដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
ធ្វើការកាត់បន្ថយ និង កែលម្អនីតិ វិធីអនុវត្តការងារដោយដៃដ�ើម្បីឱ្យការអនុវត្តចំណាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន

កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែឆាប់រហ័ស និងស្របតាម

តម្រូវការ ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១៨

១

ការបញ្ជ្
រា បការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS និង ការសិក្សានីតិ វិធីអនុវត្ត ការងារ 
និង ទីតាង
ំ សម្រាប់ដំឡ�ើងឧបករណ៍បច្ចេ កវិទ្យាជូនក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧

លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះទៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នស្របតាមផែនការ

ដែលបានគ្រោង ដ�ើម្បីធ្វើការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS, ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា រហូតដល់

ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ បេសកកម្មក្នុងការចុះបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនេះ គឺមានគោលបំណងឱ្យ
ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ ដែលនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជ្រាបពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS, សារប្រយោជន៍
ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS, សិក្សានីតិ វិធីអនុវត្តការងារ, កំណត់អត្តសញ្ញា ណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ,

សិក្សាអំពីទីតាំងអ្នកប្រើប្រាស់ និង ការផ្លាស់បតូ្រផ្សេងៗដែលអាចក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
FMIS ។ជាលទ្ធផល បន្ទា ប់ពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង ក្រសួង-ស្ថាប័នបានយល់ជ្រាបពីប្រព័ន្ធ FMIS និង
សារៈប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលអាចទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង ចូលរួមសហការតាមការ

ស្ន ើសុំរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដ�ើម្បីឱ្យគម្រោងដំណ�ើរការទៅបានស្របតាមផែនការ
សកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៩ ។

ការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមមន្ ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្ត ទាង
ំ ២៥
លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើការចុះគាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំនួន ២៤៣ នាក់ ។
បេសកកម្មនេះមានគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមន្ទីរអាចធ្វើការបញ្ចូល និង អនុម័តប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់

ក្នុងប្រព័ន្ធ ដ�ើម្បីឱ្យកាន់តែមានជំន�ឿចិត្ត និង មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ។ បេសកកម្មនេះបានធ្វើឡ�ើងកាល

ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ក្នុងគោលដៅសម្រេចឱ្យបានតាមផែនការ លេខាធិការដ្ឋា នបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយ

ថ្នា ក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដោយបានបែងចែកក្រុមការងារជា
បួនផ្នែករួមមាន៖

១. ក្រុមការងារហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធបានត្រួតពិនិត្យទៅល�ើគុណភាព និង លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសល�ើឧបករណ៍

២

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សម្ភា របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន រួមមាន ទូរ Rack, កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព និង កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ទាំងអស់ ដ�ើម្បីធានានូវដំណ�ើរការរលូនក្នុងកំឡុងពេលចុះប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។

២. ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់បតូ្រ បានធ្វើការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងទៅកាន់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនានា និង សិក្សាពីបញ្ហាប្រឈមដែលក�ើតមាន រួមទាំងបានរ�ៀបចំនូវកម្រងសំណួរ
អង្កេតខ្លីដ�ើម្បីវាស់ស្ទង់ពីកម្រិតយល់ដឹងពីការចុះគាំទ្ររបស់ក្រុមការងារ ។

៣. ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគុណភាពសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានសហការជាមួយក្រុមការងារគ្រប់ផ្នែក

ទាំងអស់របស់គម្រោង FMIS ត្រួតពិនិត្យល�ើគុណភាពនៃការគាំទ្រដ�ើម្បីធានាបាននូវការចុះប្រតិបត្តិការរបស់
អ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ ។

៤. ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ FMISបានធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនផ្ទាល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ល�ើមុខងារ

នីមួយៗរួមមាន មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា (BA), មុខងារការទិញ (PO), មុខងារគណនីត្រូវសង (AP) និង
មុខងារគណនីត្រូវទារ (AR) ។

ជាលទ្ធផលនៃការចុះគាំទ្រ តាមរយៈការសាកសួរផ្ទាល់ និង តាមរយៈការបូកសរុប និង វាយតម្លៃល�ើកម្រង

សំណួរអង្កេតពីការគាំទ្ររួចមក ក្រុមការងារ FMIS បានពិនិត្យឃ�ើញថា អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISមានការក�ើនឡ�ើងនូវចំណេះដឹង និង ទំនុកចិត្តក្នុងការចុះ
ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធបានដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ។ ក្នុងនោះដែរ ក្រុមការងារក៏បានផ្តល់ជាឯកសារកំណត់បង្ហាញបន្ថែម រក្សាទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់
ទាំងអស់ ដ�ើម្បីងាយស្រួលស្វែ ងរក និង ជាជំនួយក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ផងដែរ ។

ការចុះដំឡ�ើងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ
បន្ទា ប់ពីការរ�ៀបចំបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMISទៅកាន់

អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ៨ នៃ
ក្រសួងចំនួន ០៤ ដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង និង ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

FMIS នៅឆ្នាំ ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

FMISបានចាប់ផ្តើមចុះទៅការដ្ឋា ននីមួយៗដ�ើម្បីរ�ៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ

ចាប់ផ្តើមពីខែ កុម្ភៈ រហូតទៅដល់ខែ មីនា ដ�ើម្បីធានាថាអង្គភាព
ថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញអាចចាប់ផ្តើមអនុវត្ត

ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការបាន ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលរ�ៀបចំឱ្យប្រព័ន្ធ FMIS

ដំណ�ើរការប្រកបទៅដោយរលូន ក្រុមការងារបានបែងចែកការរ�ៀបចំហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ FMISជា ៣ ដំណាក់កាលធំៗ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១៨

៣

ការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (Electronic Fund Transfer-EFT) អនុញ្ញា តឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិធ្វើការផ្ទេរទឹកប្រាក់ចេញពីគណនី

ទោលរបស់រតនាគារជាតិទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់បានឆាប់រហ័ស និង មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងអាចទូទាត់បានច្រើនប្រតិបត្តិការក្នុងពេលតែមួយ ។ នៅពេលដែល
មិនទាន់មានជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនេះ ការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើតាមរយៈការចេញជាមូលប្បទានប័ត្រ ដែលជាវិធីមយ
ួ អាចប្រឈមនឹងការក្លែងបន្លំជាដ�ើម ។

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក មិនត្រឹមតែអាចធ្វើការទូទាត់បានឆាប់រហ័សនោះទេ តែជារួមការផ្ទេរសាច់ប្រាក់នេះអាចផ្តល់ព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាន

និង មានទិន្នន័យនៃលំហូរសាច់ប្រាក់គាំទ្រដល់ការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។ តាមរយៈក្រាហ្វិកខាងក្រោមដែលប្រៀបធ�ៀបរវាងការប្រើប្រាស់
EFT និង ការចេញជាមូលប្បទានប័ត្រ យ�ើងអាចពិនិត្យឃ�ើញថា ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ EFT មានការក�ើនឡ�ើង ចំណែកការចេញជាមូលប្បទានប័ត្រត្រូវបាន

កាត់បន្ថយ។

ប្រទេសរុស្សីជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងតាមរបបសហព័ន្ធរុស្សី ប្រទេសនេះអាចនិយាយបានថា

ជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលមានទំហំផ្ទៃដីធំជាងគេនៅល�ើពិភពលោក និង មានប្រជាជន

ប្រមាណ ១៤៦.៧៧ លាននាក់ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១៩ ។ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរុស្សីពឹងផ្អែកល�ើការនាំចេញ
នូវថាមពលប្រេង ឧស្ម័ន និង រ៉ែ ជាមួយនឹងការផលិតបានប្រមាណ ១៤% នៃផលិតផលសរុបក
 ្នុង
ពិភពលោក ។ កាលពីអតីតកាល ប្រទេសរុស្សីរងការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់ខលួ ្ន

ដែលមានភាពខ្វះចន្លោះជាច្រើន រួមទាំងការដែលមានគណនីធនាគារដ៏ច្រើនល�ើសលប់នៅគ្រប់

តំបន់ ។ សាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលនៅច្រើនតំបន់មានអតិរេក ប៉ុន្តែដោយមិនមានការគ្រប់គ្រង
ត្រឹមត្រូវ ទឹកប្រាក់ទាង
ំ នោះមិនត្រូវបានធ្វើការវិនិយោគបន្ត ផ្នែកខ្លះទ�ៀតបែរជាមានឱនភាពនិងនាំ
ឱ្យមានកម្ចីក�ើតឡ�ើង ។ តាមរយៈការផ្លាស់បតូ្រក្នុងការដែលមានតួលេខប្រមូលផ្តុំពីគ្រប់តំបន់ ជាក់ស្តែ ង

ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ប្រទេសរុស្សីបច្ចុប្បន្នមានលទ្ធភាព
ក្នុងការផ្តល់កម្ចីផ្ទៃក្នុង ដែលជួយកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៃកម្ចីមកពីខាងក្រៅ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

រតនាគាររបស់ប្រទេសរុស្សីអាចរកចំណូលបានប្រមាណ ១.៥ប៊ីលានដុល្លាអាមេរិកនឹងក្លា យជា

ភ្នា ក់ងារទី៣ ដែលអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងគេសម្រាប់ប្រទេស ។ ជាលទ្ធផល វិសាលភាពនៃ

ការប្រើប្រាស់គណនីទោលរតនាគារ និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

៤

សាធារណៈ ត្រូវបានពង្រីកដ�ើម្បីកែលម្អការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់នេះឱ្យបានកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង
ថែមទ�ៀត ។

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នៅចុងឆ្នាំ ២០១៨ ក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

ផ្សារភ្ជា ប់ទៅនឹងនិន្នា ការពិភពលោកក្នុងការចាប់ យោគល�ើធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា” ។

ប្រធានបទដែលយកមកពិភាក្សាក្នុងចំណោមថ្នា ក់ យកឱកាសពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០ នេះ កម្ម វិធី ជាមួយនឹងយុទសាស្ត្រ
្ធ
ដ៏មុតស្រួចក្នុងការល�ើកស្ទួ យ
ដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺ “បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមរយៈ កេរឈ្មោះប្រទេ
្តិ៍
សកម្ពុជាល�ើឆាកអន្តរជាតិបែបនេះ

កំពុងតែវិវត្តក្នុងល្បឿនមួយដែលមិនធ្លា ប់មានពីមុន ប្រព័ន្ធ FMIS បានចូលរួមចំណែកគួរអោយកត់

ច្បាស់ណាស់ថា ការផ្តល់នូវសេវាសាធារណៈឱ្យបាន

មក ហ�ើយឥទ្ធិពលរបស់វាកំពុងតែរីកសាយគ្រប់ទី សម្គាល់ទៅល�ើការបណតុះ
្ បណ្តាលធនធានមនុស្ស ទាន់ពេលវេលា និង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជា

កន្លែង” ។ នៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់សម្តេចអគ្គមហា- ដោយបានណែនាំនវូ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំន�ើបមួយ ជំហានដ៏សំខាន់មួយ ប�ើប្រទេសកម្ពុជាចង់អភិវឌ្ឍ

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង ការអនុវត្ត ខ្លួនឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។ យ�ើងអាចប្រម�ើលម�ើល

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ប្រទេស ថវិកាជាតិនៅកម្ពុជា ។ ការណែនាំបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ ឃ�ើញថា ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុង
កម្ពុជា ក៏ដូចជាបណ្តាប្រទេស ASEAN ត្រូវផ្តោ តល�ើ មិនត្រឹមតែផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីរបកគំហ�ើញ ការចូលក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដែលនឹង
ការអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការ ថ្មីៗ តែក៏បាននាំមន្ត្រីរាជការឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ឌីជី- ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំន�ើបៗ ក្នុងការធានាបាននូវ
អភិវឌ្ឍសង្គម និង កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ។ គួរកត់ ថល និង បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ ដែលនឹងសម្រួលដល់ ការអភិវឌ្ឍដ៏ រឹងមា ំមួយ ។
សម្គាល់ផងដែរថា ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់យកឱកាស ការផ្តល់នវូ សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគណនេយ្យ-

តាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយ កម្ម វិធីកែទម្រង់ ភាព ប្រសិទ្ធភាព និង តម្លា ភាព ។ ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏
ព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សេងៗ ដ�ើម្បីពុះពារឧបសគ្គនានា ដ�ើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន ក៏ដច
ូ ជាការ
ក្នុងការចាប់យកប្រយោជន៍ដែលបានមកពីបដិវត្តន៍ យល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីការអនុវត្តជាក់ស្តែ ង និង ទិន្នឧស្សាហកម្ម ៤.០។

គោលនយោបាយទាំងនោះមានដូចជា៖

ន័យទាន់ហេតុការណ៍នៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុចំណូល
ចំណាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមវិស័យនីមួយៗ

និង ទិន្នន័យទាំងអស់នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋា ន

ដ៏ រឹងមា ំមួយក្នុងការរ�ៀបចំ ក៏ដូចជាគ្រោងចំណាយ

ថវិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ នៅក្នុងរយៈពេល
វែង ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំន�ើបៗ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នឹងជួយរាជរដ្ឋា ភិបាល

អោយឆ្លងផុតនូវឧបសគ្គក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារ-

ណៈ ។ នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៨

សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បាន

ល�ើកឡ�ើងផងដែរថា “អ្វីដែលបណ្តាប្រទេស ASEAN
អាចធ្វើបាន ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្វើបានដូចគ្នា

ហ�ើយអាចនឹងប្រស�ើរជាងប្រទេសទាំងនោះទៅទ�ៀត

ដោយសារគុណសម្បត្តិនៃការមកក្រោយ ។ ហ�ើយ
កត្តា ទាំងនេះនឹងអាចសម្រេចបានតាមរយៈការវិនិ-

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១៨

៥

សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួល

បាន ប៊ិច Flash 16 GB ពីក្រុមការងារ

សូមផ្ញើ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជា ប់ជាមួយឈ្មោះ
តួនាទី ស្ថាប័ន និង លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមកអ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត
ឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា ។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ ។

គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ

សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖


សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៧

លោក នី សុខមករា ជាមន្ត្រីនៃអគ្គ នាយកដ្ឋា នពន្ធ ដារ

លោក ម៉េន បញ្ញា
១.ត�ើក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួនប៉ុន្មា នដែលត្រូវ
អនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ?
មានក្រសួង-ស្ថាប័នណាខ្លះ ?

២.ចូររ�ៀបរាប់ផែនការអនុវត្តគម្រោង
FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ?

១

ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កញ្ញា ខ�ៀវ សញ្ច នា ជាមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

ត�ើអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ៨ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តប្រព័ន្ធ
FMIS នៅឆ្នាំ ២០១៩ ស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងណាខ្លះ ?

ចម្លើយ៖ អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ៨ ដែលត្រូវបានចូលរួមអនុវត្ត

ប្រព័ន្ធ FMIS នៅឆ្នាំ ២០១៩ ស្ថិតនៅក្នុង ៤ ក្រសួងដូចខាងក្រោម៖

អង្គភាពភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និង ឯកជនថ្នា ក់កណ្ដាល ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋា នឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

	សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល		

វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រ			
ំ

ក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

ក្នុងក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ

 ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

	សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

ក្នុងក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

គណៈកម្មា ធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រនំ ៃកម្ពុជា ក្នុងក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

អាជ្ញា ធរជាតិប្រយុទន
្ធ ឹងជំងឺអេដស៍

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង សំណូមពរផ្សេងៗ

ក្នុងក្រសួងសុខាភិបាល

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

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

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

FMIS CAMBODIA
ឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

កញ្ញា ឈ�ឿន សុម៉ាល័យ

២

ត�ើការពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ
ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ?

ចម្លើយ៖ ការពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធ FMISមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធដូចជា៖

មានសមត្ថភាពទ្រទ្រង់អ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ ៣០០០ នាក់

កាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន (Go green)

ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាទំន�ើបទាន់សម័យ ( State of the Art Technologies) និង សមស្រប

តាមស្ត ង់ដារមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ (Compliance to Data Center Standard)

ទទួលបានឧបករណ៍ទំន�ើបដែលអាចការពារសុវត្ថិភាពដ៏ រឹងមា ំ (Robust Security) ពីការវាយ
ប្រហារជាយថាហេតុ

chhoeun_somalay@mef.gov.kh
(+៨៥៥)១២ ៧៦២ ៧២២

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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