មាតិកា
កម្ម វិធី ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេក

វិទ្យាព័ត៌មាន.......................................... ១
វឌ្ឍនភាព នីតិ វិធីអនុវត្តការងារតម្រង់ទិសថ្មី

កម្ម វិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាផ្លូវការ នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកា
អាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៣”

តាមប្រព័ន្ធ FMIS................................... ២
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី នីតិ វិធីអនុវត្ត

ការងារ នៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យា.................. ២
ការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់

ការរ�ៀបចំ និង ការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្ម........ ៣
បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងការកត់ត្រា និង អនុម័តប្រតិ-

បត្តិការនៅក្នុងមុខងារវិភាជន៍ថ វិកា............... ៤
អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់របាយកាណ៍..... ៤
ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារ............. ៥
ទំព័រសំណួរ និង ចម្លើយ ........................... ៦

កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ នៅសណ្
ឋា គារ រ៉ា ហវិល
្ ឡឺ រ៉យ
ូ ៉ា ល់ លេខាធិការដ្ឋានក្រុម

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានរ�ៀបចំ

កម្ម វិធី ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
(អេហ្វអឹមអាយអេស / FMIS) ជាផ្លូវការ នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៣ ដែលជាការដ្ឋានចុងក្រោយសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ជំហានទី២ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ក្នុងកម្ម វិធីនេះផងដែរ មានការអញ្ជ ើញចូលរួមពី ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ
នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សរុបប្រមាណ

១៧៨រូប ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានបង្ហាញការគាំទ្រ និង
ជំរុញដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នឱ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មាន
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធាណៈដែលជាប្រព័ន្ធទំន�ើបកម្មនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា-

រណៈ និង រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាឱ្យមានប្រសិទភា
្ធ ព ប្រកបដោយភាពជ�ឿជាក់

និង ម្ចា ស់ការ ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទា ល់ដែលអញ្ជ ើញមកពីក្រសួងធនធានទឹក
និង ឧតុនិយម បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រោយពីប្រើប្រាស់បាន

រយៈពេលមួយឆ្នាំ ដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានស្ថា ន
ភាពនៃប្រតិបត្តិការ នៅក្នុងលំហរូ នីតិ វិធីអនុវត្តការងារនៅគ្រប់ដំណាក់កាល ។

១

ស្របតាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត

សភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្ត

វឌ្ឍនភាព នីតិ វិធីអនុវត្ត ការងារតម្រង់ទិសថ្មី

សាកល្បងនូវនីតិ វិធីអនុវត្តការងារតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMISទាំង
ស្រុង ល�ើការទូទាត់ចំណាយប�ៀវត្ស និង ទូទាត់ត្រង់ក្នុងក្របខណ្ឌ

តាមប្រព័ន្ធបច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ (FMIS)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បាន និង កំពុងសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញ
នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីស្វែ ងរកធាតុចូលឆ្ព ោះទៅកាន់ការអនុវត្តនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីនេះ ។

មកទល់នឹងពេលនេះ ក្រុមការងារសម្រេចបានការងារសំខាន់ៗ រួមមាន៖

១. បានបញ្ចប់ការរ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ តម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ តាម

ប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

២០២០-២០២៥។ នីតិ វីធីអនុវត្តការងារដែលត្រូវជ្រើសរ�ើសយកមកធ្វើការសិក្សា
និង អនុវត្តនៅក្នុងផែនការ មាន ៤ ប្រភេទ គឺ៖

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធធានាចំណាយនិងទូទាត់ចំណាយថវិកា
នីតិ វិធីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការកត់ត្រាចំណូលថវិកា

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្ម

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារល�ើការធ្វើចលនាឥណទានចំណាយថវិកា ។

២.ការសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីល�ើការទូទាត់ប�ៀវត្សក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងខែមេសា

ឆ្នាំ២០២០ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS ក៏បានអភិវឌ្ឍបន្ថែមរួចរាល់ល�ើមុខងារចំណាយថវិកា និង

គណនីត្រូវសងក្នុងការញែកប្រភេទប្រតិបត្តិការចំណាយប�ៀវត្សក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្លើយតបនឹងនីតិ វីធីតម្រង់ទិសថ្មី ព្រមទាំងបាន

គិតគូរបន្តរ�ៀបចំនូវការកំណត់កាលវិភាគទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការប�ើកផ្ដល់ប�ៀវត្ស ២ សប្ដា ហ៍ម្ដង ទៅកាន់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលនឹង
កាត់បន្ថយបន្ថែមនូវឯកសារជូនដំណឹងពីអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ទៅកាន់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ល�ើការប�ើកផ្ដល់ប�ៀវត្សពីរសប្ដា ហ៍ម្ដង ។

៣.ការសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីល�ើការទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យឬវេទយិតភាពទាបបំផុត ដូចជា ទូទាត់ចំណាយទឹក-ភ្លើង
ជាដ�ើម នៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ។

៤. ការត្រៀមលក្ខណៈដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីខាងល�ើនៅក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័នមួយចំនួនបន្ថែមទ�ៀត (អនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហរិញវ្ញ ត្ថុ)។

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី “ នីតិ វិធីអនុវត្ត ការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ
បច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ”

ដ�ើម្បីទទួលបាននូវយោបល់ដែលជាធាតុចូលបន្ថែមពីក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ទាំងអស់ ល�ើការរ�ៀបចំផែនការតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់តែមាន
គុណភាព និង ភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែម លេខាធិការដ្ឋានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

គម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី “ នីតិ វិធីអនុវត្តការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ

បច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ” នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ

២០២០ នៅ សណ្
ឋា គារ សូហវីតែ
្ លភ្នំពេញ ភូគីត្រា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុម

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ សិក្ខាសាលានេះ មានការអញ្ចើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោក
ជំទាវ មកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ៣៦ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័ក
ផ្ទេរសិទពេ
្ធ ញលេញ ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សរុបប្រមាណ ៣៥០រូប ។

ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានក្រើនរំលឹកអ្នកចូលរួមឱ្យស្វែ ងយល់អំពីនីតិ

២

វិធីអនុវត្តការងារទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រព័ន្ធ ឱ្យបានស៊ីជំរៅព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនអនុវត្តនីតិ វិធីតម្រង់

ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដោយមាននីតិ វិធីទូទាត់ចំណាយប�ៀវត្សក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមូលដ្ឋាន និង ជាគំរូសម្រាប់ត្រៀម

គិតគូរល�ើការកែសម្រួលនីតិ វិធីអនុវត្តការងារល�ើមុខចំណាយផ្សេងៗ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរ អ្នកចូលរួមទាំងអស់បានសិក្សា និង ស្វែ ងយល់
អំពីគំរូនៃគំនូសបំព្រួញនីតិ វិធីទូទាត់ចំណាយប�ៀវត្ស ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញ អំពីការអនុវត្តនីតិ វិធីតម្រង់

ទិសថ្មី ទាំងលំហូរការអនុវត្តការងារក្រៅប្រព័ន្ធ និង លំហូរការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានកាត់បន្ថយពី ៤៦ ជំហាន មកត្រឹម ១៣ ជំហានតែប៉ុណ្ណោះ ។
ល�ើសពីនេះទ�ៀត ទីប្រឹក្សាធនាគារពិភពលោកមកពីប្រទេសឥណឌូនេ
្ ស៊ីបានចែករំលែកគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគម្រោង SPAN របស់ប្រទេស

ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានចរិកលក្ខណៈស្រដ�ៀងទៅនឹងគម្រោង FMIS គឺអាស្រ័យល�ើកត្តា ធនធានមនុស្ស, រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ស្ថាប័ន, ការគ្រប់គ្រងគម្រោង
និង ការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់ប្តូរ ។

ជាលទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ បន្ទាប់ពីលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញ និង ប�ើកកិច្ចពិភាក្សាអំពីផែនការសកម្ម-

ភាពតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS (២០២០-២០២៥) តំណាងមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នបានឯកភាពក្នុងការចូលរួមអនុវត្តតាម
ផែនការជាជំហានៗដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ ផ្អែកតាមប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលមានហានិភ័យ ឬ វេទយិតភាពពីទាបទៅខ្ពស់ ។

ផ្អែកតាមផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ដ�ើម្បីឈានដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ

FMIS ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្របសម្រួលជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការរ�ៀបចំឯកសារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

រួចរាល់ និង បានសម្រេចជ្រើសរ�ើសយកផលិតផលបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានដែលកំពុងទ្រទ្រង់ដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ FMIS បច្ចុប្បន្នស្រាប់ ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមការងារក៏បានរ�ៀបចំរចរា
ួ ល់នូវផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរ�ៀបចំ និង ការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្ម (២០២០-២០២៣)

និង ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំ នាថ្ងៃទី ០៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីតំណាង អគ្គ នាយកដ្ឋាន
លទ្ធ កម្មសាធារណៈ, អគ្គ នាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គ នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្ តិការអន្ត រជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល និង អង្គភាពលទ្ធ កម្មនៃ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ មុខងារលទ្ធកម្មនេះនឹងត្រូវបានរ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ផ្នែកសុវត្ថិភាព និង ភាព
ងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមាន ៖
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ច សន្យាលទ្ធ កម្ម

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង

ប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ជន
ូ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់,

ផែនការលទ្ធកម្មត្រូវបានដាក់បញ្ចូ ល

បង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ

ផែនការលទ្ធ កម្ម

គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃ

គុណភាពទំនិញ, កាលវិភាគនៃការបញ្ជូ នទំនិញ

ក្នុងការគ្រប់គ្រង និង តាមដានដោយ

ផ្គត់ផ្គង់ដែលបានចុះបញ្ជី ទទួល

និង ទាញរបាយការណ៍

អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម

ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការ ដូចជាចំនួនទឹក

អាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ស្ វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ក្នុងពេល

បានអាជ្ញាបណ្ណ ឬត្រូវបានហាមឃាត់

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការរ�ៀបចំ

បង្កើនការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្ម

តម្លា ភាពនៃដំណ�ើរការដេញថ្លៃ

ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានធ្វើការវិភាគ

ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងដំណ�ើរការកិច្ច

ត្រូវបានរក្សាទុក ហ�ើយ អាចពិនិត្យតាមដាន

របាយការណ៍លទ្ធកម្ម

ល�ើតម្លៃ និង គុណភាពដ�ើម្បីការសម្រេចចិត្ត
ជ្រើសរ�ើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់

ក្នុងការចូលរួមដេញថ្លៃ

ទិន្នន័យលទ្ធ កម្ម

ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដាន

លទ្ធកម្មត្រូវបានរក្សាទុកជាឌីជីថល ។

នៅគ្រប់ដំណាក់កាល ។

លំហរូ នៃនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ

៣

បច្ចុប្បន្ន ភាព ក្នុងការកត់ត្រា និង អនុម័តប្រតិបត្ តិការនៅក្នុង

មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា (Budget Allocation) នៃប្រព័ន្ធ FMIS
បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ នៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន, រតនាគារ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តព្រមទាំង

បណ្
តា អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ នៅថ្នាក់កណ្
ដា លបានរួចរាល់ ។ ជាមួយនឹងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការខាងល�ើលេខាធិការដ្ឋាន
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល�ើមុខងារវិភាជន៍ថ វិកា សម្រាប់ការកត់ត្រា និង អនុម័តប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋបាល

ថ្នាក់ជាតិ និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត, ក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ក្នុងគោលបំណងដ�ើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល និង ភាពទន់ភ្លន់ដល់ការអនុវត្តថ វិកាឱ្យ

បានទាន់ពេលវេលា ព្រមទាំងអាចបន្ស៊ីនូវលំហូរការអនុវត្តការងារក្រៅប្រព័ន្ធ និង លំហូរការងារក្នុងប្រព័ន្ធ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។
លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

FMIS បានរ�ៀបចំគោលការណ៍ណែនាំល�ើសិទ្ធិល�ើ
ការកត់ត្រា និង ការអនុម័តប្រតិបត្តិការ, ការធ្វើនិ-

យ័តកម្មឥណទានថវិកាផ្ទៃក្នុង, លំហូរនៃការកត់ត្រា
និង ការអនុម័តប្រតិបត្តិការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេ

ប្រទាន, សិទ្ធិ និង ការទទួលខុសត្រូវល�ើការបញ្ចូ ល
ប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត និង
រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ។

អត្ថ ប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ចំណាយថវិកា
តាមចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច កម្ម វិធី និង រដ្ឋបាល

ប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មានលទ្ធភាពផលិតរបាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយតាមចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា

ជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និង ប្រចាំឆ្នាំ ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព ។ របាយការណ៍តាមចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាផ្តល់នូវមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់
ការគ្រប់គ្រងធនធានឱ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង, មានតម្លា ភាព និង គណនេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិ ។ ជាក់ស្តែ ងរបាយការណ៍តាមចំណាត់

ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច កម្ម វិធី និង រដ្ឋបាល បានផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃខួបថវិកា (ការរ�ៀបចំថ វិកា, ការអនុវត្តថ វិកា,
ការត្រួតពិនិត្យ និង ការវាយតម្លៃ) ។ មន្ត្រីជំនាញ និងថ្នាក់ដឹកនាំ អាចប្រើប្រាស់របាយការណ៍ចំណាយតាមចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា សម្រាប់ការវាស់វែង

លទ្ធផល ឬ សមិទក
្ធ ម្ម តាមស្ថាប័នសាមី ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។
ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច

ចំណាត់ថ្នាក់រដ្ឋបាល

ចំណាត់ថ្នាក់កម្ម វិធី

ផ្តល់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការវិភាគល�ើ

ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអង្គភាពចំណាយ ឬអង្គភាពដែលទទួលខុស ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីចំណាយរបស់

លក្ខណៈ ឬ មុខសញ្ញានៃចំណាយ

វឌ្ឍន៍ ។ ប្រព័ន្ធ FMIS មានលទ្ធភាពអាចតាមដានអង្គភាពចំណាយ និង ចង្កោ មសកម្មភាព ។ ចំំណាត់ថ្នាក់

ប្រតិបត្តិការចំណាយទៅតាមចរិក

ដែលលម្អិតពីជំពូករហូតដល់ អនុ
គណនី ។ ទិន្នន័យគោលនៃរបាយ-

ការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចផលិត
ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានប្រើ-

ប្រាស់បន្តសម្រាប់ផលិតតារាងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច

(TOFE) និង តារាងស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុ
រដ្ឋាភិបាល (GFS) ។

៤

ត្រូវក្នុងការចាត់ចែងល�ើការប្រើប្រាស់ថ វិការដ្ឋ ឬ ថវិកាពីដៃគូអភិ- ក្រសួង-ស្ថាប័ន តាមកម្ម វិធី អនុកម្ម វិធី

លម្អិតរហូតដល់កម្រិតនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាពប្រហាក់ប្រហែលដែល កម្ម វិធីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMISផ្តល់ព័ត៌មាន
ផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងល�ើប្រតិបត្តិការ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដល់មន្រ្ដីជំនាញ និង

ហិរញ្ញវត្ថុ (Intenal Control) ។ ឧទាហរណ៍៖យ�ើងអាចតាមដាន ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដ�ើម្បី
ប្រតិបត្តិការចំណាយរបស់សាលាសុខាភិបាលភូមិភាគ

ស្ទឹងត្រែង ដែលស្ថិតនៅក្រោមឱវាទក្រសួងសុខាភិបាល ។
របាយការណ៍ចំណាយថវិកាសាលាសុខាភិបាល

ភូមិភាគស្ទឹងត្រែងប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នា ំ ២០២០

ជាមូលដ្ឋានក្នុងដំណ�ើរការនៃការសម្រេចចិត្តក្នុង

ការវិភាជន៍ធនធាន និង ជួយពង្រឹងដល់ការផ្សារ
ភ្ជាប់រវាងថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយអាទិ-

ភាពរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន, គោលនយោបាយ
តាមវិស័យ និង គោលនយោបាយរួមរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង
FMIS សម្រាប់ឆ្នា ំ ២០២០

ពង្រើកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

- រ�ៀបចំផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ២០២៥
និង ផែនការមេសម្រាប់គ្រប់គ្រង និង តាមដានវឌ្ឍនភាព

- រ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិបន្ថែមថ្មី
ពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

- ដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងល�ើនីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS

ទាំងស្រុងនៅក្នុង កសហវ ល�ើមុខចំណាយប�ៀវត្ស និង ចំណាយត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប

- ពង្រីកការសិក្សាទៅកាន់ក្រសួងផ្សេងថ្មី ១ បន្ថែមទ�ៀត និង ពង្រីកការសិក្សាល�ើមុខចំណាយ
ផ្សេងៗទ�ៀត

អភិវឌ្ឍរបាយកាណ៍ FMIS

- របាយការណ៍តាមចំណាត់ថ្
 នា ក់ថ វិកាទាំង ៧ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព អភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS និង
ពង្រីកការអនុវត្ត

- របាយការណ៍ IPSAS Cash Basis ត្រូវបានរ�ៀបចំ កែសម្រួល និង អភិវឌ្ឍបន្ថែមក្នុងប្រព័ន្ធ

- របាយការណ៍ និង តារាងឧបសម្ព័ន្ធសម្រាប់ច្បាប់ទូទាត់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ កែលម្អ និង អភិវឌ្ឍបន្ថែម

- របាយការណ៍តាមដានប្រតិបត្តិការ ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានកែលម្អអភិវឌ្ឍបន្ថែម និង ពង្រីកការប្រើប្រាស់
នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ន

- របាយការណ៍ស្ថិតិសង្ខេបពីចំណូល-ចំណាយថវិកាជាតិត្រូវបានរ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ
ពង្រីកមុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS

- បន្តរ�ៀបចំអភិវឌ្ឍមុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា
- បន្តរ�ៀបចំអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្ម

- ការទូទាត់តាម E-Transfer ត្រូវបានជំរុញឱ្យមានការអនុវត្តបន្ថែមនៅថ្នាក់កណ្
ដា ល និង
ឈានទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

អភិវឌ្ឍសន្ធា នកម្មទិន្នន័យ
- សន្ធា នកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ធនាគារពាណិជ្ជដៃគូត្រូវបាន
ត្រួតពិនិត្យ និង កែលម្អបន្ថែម

- សន្ធា នកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធប�ៀវត្សមន្ត្រីរាជការត្រូវបានសិក្សា និង ជំរុញការអភិវឌ្ឍ
ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ
- រ�ៀបចំផែនការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ និង គ្រប់គ្រងការផ្លា ស់ប្ដូរក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង
FMIS

- មន្ត្រីគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់ប្តូរនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ បានយល់ដឹងពីតនា
ួ ទីភារកិច្ច នៃ
ការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់ប្តូរ

៥

សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួល

បាន ធនាគារថាមពល (PowerBank)
ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

សូមផ្ញើ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជាប់ជាមួយ
ឈ្ម ោះ តួនាទី ស្ថាប័ន និង លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយសំណួរ

របស់លោកអ្នកមកអ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន

ងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

មុនថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ។

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួម

ក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា ។ ឈ្ម ោះអ្នកដែលឈ្ នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ ។

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វា ន់អនុស្សាវរីយ៍

១.ចូររ�ៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២១

មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា

. ឈ្
ម ោះ

សម្រាប់មន្រ្តីទទួលបន្ទុកផ្នែកថវិកា ?

២.ប្រព័ន្ធ FMIS បានធ្វើសន្ធា នកម្ម
ទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធណាខ្លះ?

១

សេង មុយនី

មន្ត្ រីនៃ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្តកែប

ត�ើប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK The Helper ផ្តល់អត្ថ ប្រយោជន៍អ្វីខលះ្ ដល់
អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ?

ចម្លើយ ៖ ប្រព័ន្ធជំនយ
ួ គាំទ្រ PK The Helper ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដូចជា៖

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង សំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្
ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

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

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

- ផ្តល់ជាយន្តការដោះស្រាយបញ្ហា និង បំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍបន្ថែមក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS បានទាន់ពេល
វេលា និង ផ្តល់នវូ គុណភាពក្នុងការដោះស្រាយដោយផ្អែកល�ើកម្រិតនៃភាពចាំបាច់ ឬ អាទិភាពនៃ
សំបុត្រ

- អាចតាមដានស្ថា នភាពសំបុត្រ ដោយទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីរយៈពេលនៃការដោះស្រាយ
ស្ថា នភាពដំណាក់កាលនៃការដោះស្រាយ និង ភ្នា ក់ងារដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយ

- ផ្តល់ជន
ូ ជាកំណត់ត្រា និង របាយការណ៍ នៃការល�ើកឡ�ើងអំពីបញ្ហា ឬ សំណ�ើរបស់លោកអ្នក

- ជាប្រភពនៃការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានានា ពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
FMIS ដែលអ្នកប្រើប្រាស់តែងជួបប្រទះជាញឹកញាប់ ។

២

ត�ើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដ�ើម្បីច�ៀសឱ្យផុតពីបញ្
ហា
ភ្លេច Password ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ?

FMIS CAMBODIA
ឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទា ល់ទៅកាន់

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

ចម្លើយ ៖ ដ�ើម្បីច�ៀសឱ្យផុតពីបញ្ហាភ្លេច Password ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ត្រូវយល់ដឹងអំពីគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

- ត្រូវវាយបញ្ចូ លពាក្យសម្ងា ត់គ្រប់ពេលចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយមិនត្រូវប្រើប្រាស់មុខងារ
ចងចាំពាក្យសម្ងា ត់នៅល�ើគេហទំព័រ ។

- គួរបង្កើតពាក្យសម្ងា ត់ ដែលតួអក្សររួមបញ្ចូ លគ្នា អាចឱ្យយ�ើងអានជាពាក្យ (Acronym) ដោយ
សារពាក្យសម្ងា ត់ប្រភេទនេះផ្តល់ភាពងាយក្នុងការចងចាំ ។

- គួរកត់ត្រាពាក្យ ឬ ព័ត៌មានដែលអាចជួយរំលឹកយ�ើងឱ្យចងចាំពាក្យសម្ងា ត់ (Clues) ប៉ុន្តែត្រូវ
ប្រាកដថាអ្នកដទៃមិនអាចម�ើលយល់ ដែលនាំឱ្យគេអាចកំណត់បានពាក្យសម្ងា ត់របស់យ�ើង ។
ចំណា ំ : សូមកំណត់សំណួរ-ចម្លើយ សម្រាប់បង្កា រពេលភ្លេច Password ឱ្យបានរួចរាល់ ដ�ើម្បី
ងាយស្រួលក្នុងការទាញយកពាក្យសម្ងា ត់ស្វ័យប្រវត្តិបានដោយខ្លួនឯង ។

៦

