មាតិកា
ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ

ល�ើកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ....... ១

ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាលំ �ើកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

EU វាយតម្លៃខ្ពស់ និង បង្ហាញជំហរយ៉ាងមុតមា ំ

ក្នុងការគាំទ្រគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា........... ២
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ល�ើវឌ្ឍនភាព

របស់គម្រោង FMIS................................. ៣
វឌ្ឍនភាពនៃការដំឡ�ើង និង ថែទាំឧបករណ៍

បច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS...................... ៣
កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃប្រទេស

Moldova........................................... ៤

អនុលោមតាមបេសកកម្មរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បញ្ហាប្រឈមដែលអាចក�ើតមាន.................. ៥

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសេនាធិការនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ បាននឹងបន្តយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការ

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

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលរួមមានការរក្សាបាននូវសន្តិភាព សន្តិសុខ និង សណ្តា ប់ធ្នា ប់

ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារ............. ៥

បំពេញឱ្យបាននូវកិច្ចការទាំងអស់នេះ ដ�ើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅចុងក្រោយនៃកម្ម វិធីកែ-

ព្រមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមកិច្ចកម្ពុជាឆ្ពោះទៅមុខ ដែលជាអាទិភាព តាមរយៈការជំរុញ និង

ល�ើកកម្ពសក
់ ំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច ការបង្កើតឱកាសការងារ ការធានាបាននូវសមធម៌ និង ការល�ើកស្ទួ យប្រសិទភា
្ធ ព ។ កម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រូវបានដាក់
ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ជាមួយនឹងដំណាក់កាលធំៗចំនួន ៤ ដែលក្នុងនោះ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងការកែលម្អនូវគណនេយ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដំណាក់កាលទី២ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ ហ�ើយក៏បានក្លា យជាប្រព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ ថាជាឧបករណ៍ដ៏ រឹងមា ំ សម្រាប់ទ្រទ្រង់កម្ម វិធី

កែទម្រង់ និង ជាសក្តា នុពលមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងនូវ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល រាប់ទាង
ំ ថ្នា ក់ជាតិ និង ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ។ កាលពីថ្ងៃពុធ
១១ រោច ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីប�ើកកិច្ចប្រជុំ

ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៣ ថា “ការដាក់ឱ្យអនុវត្តជាបណ្ត ើរៗ នូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ដោយបានដាក់បញ្ចូលចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកាទាំង៧ បង្កើតបានជាមូលដ្ឋា នសម្រាប់ការកត់ត្រាគណនេយ្យគ្រប់-

ជ្រុងជ្រោយ និង អាចផលិតរបាយការណ៍ទាន់ពេលវេលា ។ នៅពេលនេះ គម្រោង FMIS បាននិងកំពុងអនុវត្តក្នុងជំហានទី២ ដោយបានដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យ

ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ២០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ រាជធានី-ខេត្ត រីឯក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១៧ ផ្សេងទ�ៀត នឹងត្រូវប្រកាស
ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខ ។ វឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបែបនេះ ប្រហែលជាមិនមានប្រទេសច្រើនទេអាចសម្រេចបាន

ជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលចាប់ផ្តើមការងារនេះប្រហាក់ប្រហែលកម្ពុជា ”។ គួររំលឹកផងដែរថាល្បឿន និង គុណភាពនៃការអនុវត្ត

គម្រោង FMIS នៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលការកត់សម្គាល់ពីប្រទេសក្នុងតំបន់ ដែលក្នុងនោះកាលពីខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួល
ស្វាគមន៍ដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សា របស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ដែលបានមកធ្វើការសិក្សាពីបទពិសោធន៍ល្អៗនៃ
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS របស់ប្រទេសកម្ពុជា ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១៩

១

EU វាយតម្លៃខស
្ព ់ និង បង្ហាញជំហរយ
៉ា ងមុតមាំ
ក្នុងការគាំទ្រគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា

តំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានវាយតម្លៃខ្ពស់ និង នៅតែមានជំហរយ៉ាងមុតមា ំក្នុងការគាំទ្រការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធ

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) នៅកម្ពុជា ក្រោមការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំរបស់

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ជាប្រធាន

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ បេសកកម្មពិនិត្យវាយតម្លៃល�ើលទ្ធផលអនុវត្តសូចនាករសមិទក
្ធ ម្មកនុង
្ ការ
ប្រើប្រាស់មូលនិធិគាំទ្រឧបត្ថម្ភដោយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានលោក DUBROST

Sebastienនិង លោក CASTILLO Javier បានធ្វើការពិនិត្យម�ើលអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS

សម្រាប់រយៈពេល ៥ ខែ កន្លងទៅនេះ ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅល�ើ ៖
ការរ�ៀបចំដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
នៅក្រសួងចំនួន ១០បន្ថែម និង មន្ទីរ

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ រាជធានី-ខេត្ត

ការងារពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និង បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗនៃការអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩
ការរ�ៀបចំធ្វើលទ្ធកម្មសម្រាប់មុខងារថ្មី
របស់ប្រព័ន្ធចំនួន ២

ជាការឆ្លើយតប នាយកដ្ឋា នបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានជម្រាបជូន តំណាងបេសកកម្មរបស់សហគមន៍
អឺរ៉ុបអំពីវឌ្ឍនភាពដូចតទៅ ៖

ក្នុងឱកាសនោះ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារ ក៏បានសាកសួរអំពីជំហរ និង ការវាយតម្លៃរបស់តំណាងបេសកកម្មសហគមន៍អឺរ៉ុបអំពីការយល់ឃ�ើញរបស់ខ្លួន

ល�ើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីជំហានទី ១ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ពីការប្រើប្រាស់ថ វិកាជំនួយឥតសំណងនេះ ។ លោក Javier

បានមានប្រសាសន៍ថា “លោកមានមោទនភាព និង ឃ�ើញច្បាស់ថា កម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ជំនួយនេះចំទិសដៅ ត្រូវតាមជំហាន និង ផែនការ ព្រមទាំងមានវឌ្ឍន-

ភាពល្អប្រស�ើរជាងគម្រោងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះ ប�ើធ�ៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ ” ។ សហគមន៍អរឺ ៉ុបសូមគាំទ្រយ៉ាងមុតមា ំដល់ការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅជំហានទី៣ ហ�ើយបានស្ន ើសុំឱ្យមានការដំឡ�ើងប្រព័ន្ធ FMIS បានប្រើប្រាស់ដល់មន្ទីរនានានៅថ្នា ក់ក្រោមជាតិ និង រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

រួមទាំងការធ្វើសុខដុមនីយកម្ម និង តម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារឱ្យបានឆាប់រហ័សដ�ើម្បីធានាដល់ការទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាប្រកបដោយ
ប្រសិទភា
្ធ ពពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ គាត់ក៏បានបន្ថែមទ�ៀតថា អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ដែលគួរដ�ើរតួជាគំរូ និង ផ្ដល់កិច្ចសហការគាំទ្រប្រកបដោយភាពបុរេសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា ជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនួយឥតសំណង និង ជំនយ
ួ សម្បទានពីដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍ និង ថវិកាបដិភាគរបស់រដ្ឋា ភិបាល ។

២

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ត រជាតិ (IMF) ល�ើវឌ្ឍនភាព
របស់គម្រោង FMIS

តាងនាមឱ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) លោក Mark Silins តែងតែចុះបេសកកម្មមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុង

ពេលពីរខែម្តង ដ�ើម្បីពិនិត្យ ផ្តល់ជាជំនួយបច្ចេកទេសទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋា នសំខាន់ៗនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងក�ៀរគរការគាំទ្រការអនុវត្តគម្រោង FMIS ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់ តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តា -

នុពលនៃប្រព័ន្ធ ។ ជាលទ្ធផល លោកបានទទួលការសហការយ៉ាងស្ និទស្នាលព
្ធ
ីអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ ជាក់ស្តែ ង

បានបញ្ជាក់មកលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះថា
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ បានផ្ញើលោកនូវការវិភាគរបស់

ប្រតិបត្តិការចំនន
ួ បួននៃប្រព័ន្ធ FMIS ដោយបានសបញ្ជាក់ឱ្យឃ�ើញថា អគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិអាចគ្រប់គ្រង
ស�ៀវភៅធំ (General Ledger) បានដោយខ្លួនឯងក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ ការមានភាពម្ចា ស់ការឬលទ្ធភាពគ្រប់គ្រង

ល�ើស�ៀវភៅធំនេះបានដោយខ្លួនឯង គឺជាការដែលអាចជំរុញការបិទបញ្ជីគណនេយ្យបានដោយទាន់ពេលវេលា និង

មានប្រសិទភា
្ធ ព ព្រមទាំងជាសមិទផល
្ធ
ធំបំផុតក្នុងការផលិតបានជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងផ្តល់ព័ត៌មានដ៏
មានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នា ក់ដឹកនាំ ក្នុងការបែងចែកធនធាន និង ការផ្តល់អាទិភាពដល់ វិស័យ

ផ្សេងៗជាដ�ើម ។ លោក Mark Silins ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ការដែលទទួលបានសមិទផលនេ
្ធ
ះ គឺជាជោគជ័យ
ដ៏សំខាន់នៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS និង បានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសហការ និង ការធ្វើការងារយ៉ាង

យកចិត្តទុកដាក់របស់លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងការអនុវត្ត
គម្រោងប្រព័ន្ធទំន�ើបកម្មមួយនេះឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។

គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុម-

ការងារគ្រប់គ្រង គម្រោង FMISបានចាប់ផ្តើមការងារចុះដំឡ�ើង
ខ្សែ និង ឧបករណ៍បណ្តា ញតភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១៧
ដែលនឹងត្រៀមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅឆ្នាំ ២០២០ខាងមុខ

នេះ ។ បេសកកម្មនេះចាប់ផ្តើមពីក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ
និង អាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ និង បន្តទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថា ប័នដែល
នៅសេសសល់ ជាបន្តបន្ទា ប់ ។ ក្នុងការចុះដំឡ�ើងបណ្តា ញតភ្ជាប់

នេះ ទាមទារឱ្យមានការសហការ យ៉ាងជិតស្ និទព
្ធ ីក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ដែលពាក់ព័ន្ធ ព្រមជាមួយការយោគយល់អធ្យាស្រ័យ ពីសម្លេងរំខាន
នានានៅពេលដែលក្រុមការងារធ្វើសកម្មភាព អូសខ្សែ ស្វាន និង

ចោះពិដានជាដ�ើម និង ការសម្របសម្រួលផ្សេងៗ ដ�ើម្បីធានាបាន
ថាក្រុមការងារ FMIS អាចធ្វើការងារនេះបានដោយរលូនស្របតាម
ផែនការដែលបានគ្រោងទុក ។ សម្រាប់កាលវិភាគ ក្រុមការងារ

គ្រោងនឹងបញ្ច ប់រួចរាល់ការចុះដំឡ�ើង នៅសប្តា ហ៏ទី២ នៃខែ តុលា
ឆ្នាំ ២០១៩។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ក្រុមការងារហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនៃលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារ

គ្រប់គ្រងគម្រោង ក៏កំពុងបន្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការធានាឱ្យបាននូវការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបទៅដោយភាពរលូន ទាន់ ពេលវេលា និង មានចីរភាព លេខាធិការដ្ឋា ន
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល និង ថែទាំឧបករណ៍សម្ភា រ

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង មិនមែនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់គម្រោង FMIS នៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋា នគន្លឹះៗ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ និង ក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ២០ ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័ក

ផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញទាំង ១១ របស់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន ។ សម្រាប់បេសកកម្មក្នុងត្រីមាសទី២ នេះ

បានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ពេលចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមអង្គភាពនីមួយៗ ក្រុមការងារហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធបានចែករំលែកថា

“សម្រាប់ត្រីមាសនេះ ការសហការរវាងក្រសួង-ស្ថា ប័នមានលក្ខណៈល្អប្រស�ើរឡ�ើងដោយ
មន្ត្រីនៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នបានជួយសម្រួលក្នុងការប�ើកបន្ទប់ដែលមានកុំព្យូទ័រ FMIS
បន្ទប់ទូ Rack ចែករំលែកពីបញ្ហាទាំង បច្ចេកទេស និង មិនមែនបច្ចេកទេស ” ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១៩

៣

កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈនៃប្រទេស Moldova
ប្រទេសម៉ុលដូវ៉ា (Moldova) គឺជាប្រទេសមួយដែលគ្មា នដែនសមុទ្រ មានទីតាំងស្ ថិតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ែកខាងក�ើត និង មានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសពីរគឺ

រ៉ូមានី (Romania) និង អ៊ុយក្រែន (Ukraine) ហ�ើយប្រទេសនេះ ទ�ើបតែទទួលបានឯករាជ្យភាពពីសហភាពសូវ�ៀតនៅឆ្នាំ ១៩៩១ ប៉ុណ្ណោះ ។ ដោយសារតែ

លក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រ និង កាលានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្ដួចស្ដ ើង បាន ធ្វើឱ្យរដ្ឋា ភិបាលប្រទេសម៉ុលដូវ៉ា ព្យាយាមស្វះស្វែ ងរកជំនួយបច្ចេកទេសទាំងមកពីក្នុង
តំបន់ និង ទូទាង
ំ ពិភពលោកមកជួយគាំទ្រ ។ តាមរយៈការទទួលបាននូវជំនយ
ួ គាំទ្រទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង បច្ចេកទេស ពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) និង
ធនាគារពិភពលោក (World Bank), រដ្ឋា ភិបាលម៉ុលដូវ៉ា បានចាប់ផ្តើមដាក់ចេញនូវចក្ខុ វិស័យល�ើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់ខ្លួន នៅក្នុងឆ្នាំ

២០០៦ និង ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ។ មួយឆ្នាំក្រោយមក នៅខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦, កម្ម វិធីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

តាមប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (FMIS) ក៏ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត ហ�ើយក៏ជាពេលដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុម៉ុលដូវ៉ា បានអនុវត្តការកែទម្រង់មួយដែលបាន
អនុញ្ញាតឱ្យរតនាគារជាតិ ចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីការកែលម្អ និង សម្រួលប្រតិបត្តិការការងារ មានដូចជា ការកាត់បន្ថយដំណាក់កាល និង នីតិ វិធីអនុវត្តការងារ
ដោយដៃ និង ប្រើប្រាស់ឯកសាររឹង (Hard Copy) និង តួនាទីរបស់រតនាគារក្នុង ប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាដ�ើម។

នៅដ�ើមឆ្នាំ ២០១៨, ប្រទេសម៉ុលដូវ៉ា សម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពការងារដ៏គរួ ឱ្យកត់សម្គាល់ និង បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅនៅរតនាគារ

តាមរយៈ៖

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធបណ្ដា ញការងារមួយមាន ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់

រយៈពេលធ្វើដំណ�ើររបស់អ្នកទទួលសេវា ក៏ត្រូវបាន

ឈ្មោះថា “ច្រកបៃតង” (Green Corridor) ដែល រតនាគារ ដូចជាការប្រើប្រាស់ហត្ថលេខាអេឡិកត្រូ- កាត់បន្ថយតាមរយៈសេវាកម្ម របស់ធនាគារដែល

ជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយ សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ និក (e-signature)និង សេវាកម្មអេឡិកត្រូនិកដទៃ បានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការបង់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់
ការកាត់បន្ថយនីតិ វិធី និង ប្រតិបត្តិការ ដែលមិនមាន ទ�ៀត (e-service) ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការ តាមការណែនាំដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកពី
ការពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពីបុគ្គលិករតនាគារជាតិត្រូវ ប្រើប្រាស់ឯកសាររឹងជាក្រដាស (Hard Copy)។
បានធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ ។ មុខសញ្ញាទូទាត់

រតនាគារ ។

ដែលត្រូវបានជ្រើសរ�ើសយក គឺជាមុខសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលមានកម្រិតហានិភ័យទាបដែលត្រូវ

កំណត់តាមរយៈការធ្វើបុរេ វិនិចឆ័យ
្ ត្រួតពិនិត្យ និង

តាមដាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរ�ៀបចំគម្រោង

ថវិកាឬក៏ជាមុខសញ្ញាចំណាយទូទាត់ដែលមាន

គោលរបបច្បាស់លាស់ដូចជា ប�ៀវត្សន៍,អាហារូបករណ៍ និង ការផ្ដង់ផ្គង់ទឹក ភ្លើង សេវាអ៊ីនធឺណិត

ជាដ�ើម ។

សមិទផលដែលក�
្ធ
ើតចេញពីការកែទម្រង់យ៉ាងមានប្រសិទភា
្ធ ពនេះ, រតនាគារ នៃប្រទេសម៉ុលដូវ៉ា បានកាត់បន្ថយចំនួនការិយាល័យក្នុងតំបន់ពី ៣៨ មក

សល់ត្រឹម ៥ ការិយាល័យ រីឯចំនួន មន្ត្រីបម្រើការងារនៅការិយាល័យទាំង ៥ វិញ ក៏បានកាត់បន្ថយពី ២៥៥ រូប មកត្រឹម ៨៩ រូប ប៉ុណ្ណោះ ។ ល�ើសពីនេះ

ទៅទ�ៀត មន្ត្រីនៅរតនាគារជាតិក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរ ពីចំនួន ៤១ មកត្រឹម ៣០ រូប ។ យ៉ាងណាមិញ ទោះបីដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូ្របានជួប-

ប្រទះបញ្ហាប្រឈមច្រើនក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែក៏បានផ្ដល់ផល វិជ្ជមានមកវិញ តាមរយៈការដំឡ�ើងប្រាក់ខែដល់ មន្ត្រីដែលនៅសល់, វឌ្ឍនភាពនៃប្រសិទភា
្ធ ពការ
អនុវត្តកិច្ចការងារ និង ការ “កេងចំនេញពីការងារ ឬការប្រព្រឹត្តអំព�ើពុករលួយ” ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដោយសារមន្ត្រីទទួលបានភាគលាភ សមរម្យគ្រប់គ្រាន់ ។
យ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា វិញ ការបាត់បង់ការងារដដែលៗ ឬ ត្រួតស៊ីគ្នា ក៏នឹងក�ើតមានដែរ ប៉ុន្តែកម្ពុជាមានគោលជំហរថាមិនបោះបង់ចោលមន្រ្តីណា
ម្នា ក់ឡ�ើយ គាត់នឹងត្រូវទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំណេះជំនាញថ្មី និង មុខងារដែលមានសារៈប្រយោជន៍ជាងមុន សម្រាប់ស្ថា ប័នរបស់គាត់ ។

៤

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

តាមការសង្កេត និង វាយតម្លៃរបស់លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានឱ្យដឹងថា ការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១៧ ក្នុងការ

ទទួលយកប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ មានលក្ខណៈល្អប្រស�ើរ ដោយក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១៧ នេះបាន

ព្យាយាមស្វែ ងយល់ និង ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច រង់ចាំការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ។ ពោលមិនមានន័យថាក្រសួង-ស្ថា ប័នមុនៗអនុវត្តប្រព័ន្ធ
FMIS មិនបានល្អនោះទេ មូលហេតុថាក្រសួង-ស្ថា ប័នដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នាដំណាក់កាលដំបូងនោះ មិនទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់

ទទួលយកប្រព័ន្ធទំន�ើបកម្មថ្មីមួយនេះបានទាន់ពេលវេលា ។ ជាបទពិសោធន៍ភាពខ្វះខាតនៃការត្រៀមលក្ខណៈនេះបានបង្កើតជាផលប៉ះពាល់មួយ
ចំនួនដូចជា៖

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០១៩
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សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួល

បាន ប៊ិច Flash 16 GB ពីក្រុមការងារ

សូមផ្ញើ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះ
តួនាទី ស្ថា ប័ន និង លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមកអ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត
ឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា ។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្ នះរង្វាន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ ។

គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយ

សំណួរងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូ
 វ៖

១.ត�ើក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១៧

នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏អ្វីខ្លះ
ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ?

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្ នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៨

១

១. លោកស្រី ស្រី កណ្ ណិការ

ប្រធានផ្នែកកិច្ចការទូទៅ នៃអង្គភាពភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ

២. លោក ម�ឿន សុវណ្ណ សត្យា

ប្រធានការិយាល័យ នៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល

៣. លោក ចេង សុខមាន

និងឯកជនថ្នាក់កណ្
តាល

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងយុត្តិធម៌

ត�ើក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួនប៉ុន្មា នដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង FMIS
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ? មានក្រសួង-ស្ថា ប័នណាខ្លះ ?

ចម្លើយ ៖ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១៧ ដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩មានក្រសួង-

២.ត�ើមានរបាយការណ៍សារៈសំខាន់ណាខ្លះ

ដែលក្រសួង-ស្ថា ប័នចង់បានពីប្រព័ន្ធ FMIS ?
ហេតុអ្វី?

ស្ថា ប័នដូចខាងក្រោម៖
១.ក្រសួងផែនការ

៩.ក្រសួងយុត្តិធម៌

៣.ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

១១.ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញកម្ពុជា

២.ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ

១២.គណៈកម្មា ធិការជាតិរ�ៀបចំការបោះឆ្នោ ត

៤.ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង សំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

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

FMIS Cambodia

៥.ក្រសួងព្រះបរមរាជវា ំង

៦.ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទស
្ធ ភា និងអធិការកិច្ច

៧.ក្រសួងការពារជាតិ
៨.ក្រសួងមហាផ្ទៃ

២

១០.អាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ

១៣.អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នរដ្ឋសភា

១៤.អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នព្រឹទស
្ធ ភា

១៥.ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

១៦.ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

១៧.អង្គភាពប្រឆាំងអំព�ើពុករលួយ ។

ចូររ�ៀបរាប់ផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ចម្លើយ ៖ផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ មានដូចជា៖

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

FMIS CAMBODIA
ឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

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

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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