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ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈ នៃក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈ

កម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានណែនាំឱ្យ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS គិតគូរជ្រើសរ�ើសក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលបានអនុវត្តច្រើន

ឆ្នាំល�ើប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ (Business Process Streamline)

សម្រាប់ចំណាយដែលមានហានិភ័យទាប ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ
ក៏បានល�ើកទឹកចិត្ត លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បន្តដោះស្រាយបញ្ហា

ដែលនៅសេសសល់ ដ�ើម្បីឈានទៅដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តសន្ធា នកម្មរវាងប្រព័ន្ធខាងក្រៅ ជាមួយនឹង
ប្រព័ន្ធ FMIS មានដូចជា ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប�ៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ី វិលរបស់ក្រសួង
មុខងារសាធារណៈ, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (Education Finan-

cial Management System) របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង ប្រព័ន្ធពន្ធដារ (Tax
System) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

តាងនាមឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS លោក មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រង
គម្រោង FMIS បានគូសបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមត្រីមាសទី២ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស

បានបញ្ច ប់ការងាររ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍសន្ធា នកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធពន្ធដារ (Tax

System) និង កំពុងធ្វើតេស្ត សាកល្បងសន្ធា នកម្ម ព្រមទាំងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ ដោយរំពឹងថានឹង
អាចបញ្ច ប់នៅចុងខែឧសភា និង ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការនៅត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ។

១

លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្របសម្រួលក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនូវ នីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីសម្រាប់

ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយល�ើបន្ទុ កបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់់ នៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់ពីខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ មកដល់បច្ចុប្បន្នប្រកបដោយភាពជោគជ័យ ។ អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិពេញលេញ នៃក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ហ�ើយបានចូលរួមអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីខាងល�ើ រួមមាន ៖
១.អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កសហវ

៤.អគ្គនាយកដ្ឋា នរតនាគារជាតិ

៧.ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ

៣.អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ

៦.គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

៩.លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម

២.អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា

៥.អគ្គនាយកដ្ឋា នឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

៨.អង្គភាពភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនថ្នា ក់កណ្
តា ល

លទ្ធ ផលជាក់ស្តែងនៃការអនុវត្តសាកល្បងនីតិ វិធីថ្មីខាងល�ើ រួមមាន៖

១. មិនមានការរ�ៀបចំ និង បញ្ជូ នសំណំឯ
ុ កសារអាណត្តិប�ើកប្រាក់ជាក្រដាស ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយ នៅតាមអង្គភាពដែល

ចូលរួមអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីខាងល�ើទ�ៀតនោះទេ គឺអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ ឯកសារទាំងនោះរួមមាន សន្លឹកអាណត្តិប�ើកប្រាក់,
លិខិតសុំសំណ�ើថ វិកា, សលាកបត្រកត់ត្រាចំណាយថវិកា និង ត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ, ដីកាបញ្ចេញអាណត្តិប�ើកប្រាក់, ដីកាបញ្ជូ ន និង ដីកាអម
លិខិតយុត្តិការ ។ លិខិតយុត្តិការចំណាយមួយចំនួន ត្រូវបានស្កែ នបញ្ចូ លប្រព័ន្ធ FMIS និង រក្សាទុកច្បាប់ដ�ើមនៅសាមីអង្គភាព ដ�ើម្បីជា

កម្មវត្ថុនៃការធ្វើអធិការកិច្ច ឬ សវនកម្ម ដូចជា ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការប�ើកផ្ដល់ប�ៀវត្សពីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, ឯកសារស្ន ើសុំរបស់
សាមីខលួ ្នជាដ�ើម ។

២. ជំហាននៃការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីមានលក្ខណៈសាមញ្ញ, ខ្លី, ល�ឿន និង មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាមដានអំពីស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការ
ចំណាយថវិកា ដោយពេលវេលានៃការរ�ៀបចំ និង ការអនុម័តល�ើប្រតិបត្តិការចំណាយថវិកាត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។

៣. តួអង្គចូលរួមនៅក្នុងនីតិ វីធីថ្មីមានចំនួនតិចជាងមុនច្រើន ។

ផ្អែកល�ើលទ្ធផលជោគជ័យនៃការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីខាងល�ើ និង ផ្អែកតាម “ផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ តម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ

FMIS (២០២០-២០២៥)” លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តធ្វើការតម្រង់ទិសល�ើនីតិ វិធីទូទាត់ត្រង់ល�ើមុខសញ្ញាចំណាយទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រកាសលេខ ២៧៤ សហវហក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីអំពី “ការប្រគល់សិទ្ធិជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុជូន

មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ អមផ្ទាល់តាមក្រសួង-ស្ថាប័ននៅរដ្ឋបាលកណ្
តា លក្នុងការពិនិត្យសម្រេចផ្តល់ទិដ្ឋា ការល�ើលិខិតធានាចំណាយ និង អាណត្តិ

ប�ើកប្រាក់” និង ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមុខសញ្ញាចំណាយដែលមានហានិភ័យកម្រិតទាប ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS គ្រោងនឹងពង្រីកការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីល�ើមុខសញ្ញាចំណាយដែលបានអនុវត្ត
រួចនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្រសួងចំនួន ០៧ ទ�ៀត ដោយចែកចេញជា ២ជំហានដូចខាងក្រោម៖

២

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរ�ៀបចំ

និង ការអភិវឌ្ឍមុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS
ផ្អែកតាមផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ដ�ើម្បីឈានដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្ត

មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកានៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្រប
សម្រួលជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការរ�ៀបចំឯកសារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រួចរាល់

និង បានសម្រេចជ្រើសរ�ើសយកផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន International
Business Machines Corporation (IBM) ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមការងារក៏បានរ�ៀបចំរួចរាល់នូវផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរ�ៀបចំ និង

ការអភិវឌ្ឍមុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា (២០២០-២០២១) និង បានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅព្រឹក

ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដោយប្រើប្រាស់កម្ម វិធី Zoom
ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោក មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមាន

ការចូលរួមពីតំណាង អគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង តំណាងក្រុមហ៊ុន First Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនរ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍមុខងារថ្មីនេះ ។

មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា នឹងដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដ�ើម្បីអាចឈានឆ្ពោះ

ទៅការអនុវត្តថ វិកាសមិទក
្ធ ម្ម ដែលស្របតាមទិសដៅ ជាយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការផ្សារភា្ជប់ថ វិកាទៅនឹង គោលនយោបាយ និង គណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម

នៅឆ្នាំ ២០២៥ ។ ក្នុងនោះ មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា នឹងក្លា យជាឧបករណ៍មយ
ួ យ៉ាងសំខាន់កនុង
្ ការជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ
របស់អគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង បណ្
តាក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិពេញលេញ
នៅថ្នា ក់កណ្
តា ល ក្នុងដំណ�ើរការរ�ៀបចំផែនការថវិកា ដូចជា៖

ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យថវិកាចរន្ត និង ថវិកាមូលធន

ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាក្នុងការរ�ៀបចំ និង កែតម្រូវទិន្នន័យ នៅពេលមានការកែប្រែ
ល�ើផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត ថវិកាបីឆ្នាំរក
ំ ិល ក៏ដច
ូ ជាផែនការគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នំា
បន្ទា ប់ពីមានការសម្រេចឯកភាពកម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតថ្នា ក់ដឹកនាំ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ បូកសរុបល�ើកញ្ច ប់ថ វិការួមរបស់បណ្
តាក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្នុង

ករណីមានការកែតម្រូវល�ើថ វិកាដែលបានគ្រោងឡ�ើង

ផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និង តាមដានរាល់ការចំណាយរបស់អង្គភាពថវិកានីមួយៗ ដែលអាចឱ្យយ�ើងដឹងអំពី
ការចំណាយមិនចំគោលដៅ ឬ មិនស្របទៅតាមសូចនាករដែលបានកំណត់ដ�ើមឆ្នាំ ឬ មិនស្របទៅតាមស្មា រតីនៃការចរចាថវិកាប្រចាំ
ឆ្នាំរវាងក្រសួង-ស្ថាប័ន ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការកំណត់ពិដានថវិកា ក្នុងការរ�ៀបចំគម្រោងចំណូល-ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ
ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយល�ើការប្រើប្រាស់ឯកសារជាក្រដាស ។

វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធ កម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS
គិតត្រឹមត្រីមាសទី២ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមាន

កិច្ចសហការប្រកបដោយបុរេសកម្មពីអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ បានអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់

ការរ�ៀបចំ និង ការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (២០២០-២០២១) ដោយរលូនទៅ
តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក និងសម្រេចបានលទ្ធផលល�ើផ្នែកមួយចំនួនគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ រួមមាន ៖

៣

១. ផ្នែកការគ្រប់គ្រងបញ្ ជីអ្នកដេញថ្លៃ
បានរ�ៀបចំរច
ួ រាល់នូវឯកសារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (Business Requirements)

បានបញ្ច ប់ការកសាង និង អភិវឌ្ឍផ្នែកការគ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

បានកែសម្រួល និង សម្អា តទិន្នន័យចម្បងនៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Supplier Master Data) ដោយធ្វើចំណាត់ថ្នា ក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជា ៣ ប្រភេទ រួមមាន
“អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្ទៃក្នុង, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាអង្គការ និង គម្រោង” និង បានបំពេញបន្ថែមលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារព�ើពន្ធ (TIN)

បានធ្វើតេស្ត សាកល្បងដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ (System Integration Testing) ដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេស នៃលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

គម្រោង FMIS ដ�ើម្បីធានាបានថាផ្នែកទន់ (Software) និង ផ្នែករឹង (Hardware) នៃប្រព័ន្ធដំណ�ើរការដោយរលូន និង ស្របតាមលក្ខខណ្ឌ
តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ

បានធ្វើតេស្ត សាកល្បងចំនួន ០៣ ល�ើក (User Acceptance Testing) ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដ�ើម្បី

ធានាបានថាប្រព័ន្ធត្រូវបានរ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍស្របតាមលក្ខខណ្ឌ តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
បានរ�ៀបចំឯកសារសម្រាប់ការបណ្ត ុះបណ្
តា ល

បានរ�ៀបចំបទបង្ហាញអំពីដំណ�ើរការ និង លំហូរនីតិ វិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ ។
២. ផ្នែកការរ�ៀបចំផែនការលទ្ធ កម្ម
បានរ�ៀបចំរច
ួ រាល់នូវឯកសារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (Business Requirements)
បានរ�ៀបចំរច
ួ រាល់នូវឯកសារតម្រូវការមុខងារប្រព័ន្ធ (Functional Specification) ។

តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការផ្នែកការគ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកដេញ
ថ្លៃ និង ផ្នែកការរ�ៀបចំផែនការលទ្ធកម្មនៃមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ នៅអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ និង អង្គភាពលទ្ធកម្ម ក្នុងក្របខណ្ឌ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ។

វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាលបំប៉ន តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ស្ដីពី “គន្ លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS”
ដ�ើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម និង បំពេញចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលកន្លងមក និង ឆ្លើយតបតាមសំណូមពរពីមន្ត្រី

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំវគ្គបំប៉នមួយស្ ដីពី “គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនមន្រ្ដីបង្គោ លមួយចំនួន នៅតាម រតនាគារ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ដទាង
ំ ២៥ រួមទាំង ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង
អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នា ក់កណ្
ដា ល ដែលបាន និង កំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី
០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា លនេះត្រូវបានរ�ៀបចំតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដោយប្រើប្រាស់កម្ម វិធី Skype for Business ជំនួសឱ្យការបណ្ដុះបណ្
ដា ល

ផ្ទាល់ ដ�ើម្បីចូលរួមជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏ដច
ូ ជាពិភពលោកទាំងមូល ក្នុងការប្រយុទប្រឆា
្ធ
ំងនឹងការរាតត្បាត
នៃជំងឺកូ វីដ ១៩ (COVID-19) ដែលជាជំងឺថ្មីមួយមានការឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងកាចសាហាវមិនធ្លា ប់មាននៅក្នុងប៉ុន្មា នទស្សវត្សន៍ចុងក្រោយ
នេះ ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ ។

វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាលបំប៉នបន្ថែមនេះ ត្រូវបានចែកចេញជា ៣ក្រុម ផ្សេងគ្នា ៖

លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

បានរ�ៀបចំឯកសារអេឡិចត្រូនិក និងផលិតជាវីដេអូបង្រៀន

ក្រុមទី១ : រ�ៀបចំសម្រាប់មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បង្គោ លនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន

ដ�ើម្បីចែកជូនមន្ត្រីដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ត ុះបណ្
តា ល សម្រាប់

ក្រុមទី២ : រ�ៀបចំសម្រាប់មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បង្គោ លនៅតាមរតនាគារ

បណ្ត ុះបណ្
តា លបន្តផ្ទៃក្នុងអង្គភាពរបស់ខលួ ្ន ។

និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នា ក់កណ្
តា ល សរុបចំនួន ២២១រូប ។
រាជធានី-ខេត្ដទាង
ំ ២៥ សរុបចំនន
ួ ៥០រូប ។

ក្រុមទី៣ : រ�ៀបចំសម្រាប់មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បង្គោ លនៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ដទាង
ំ ២៥ សរុបចំនន
ួ ៥៧រូប ។

៤

ជាឯកសារជំនួយស្មា រតី និងជាឯកសារយោងសម្រាប់ការ

តួនាទីដែលមិនអាចខ្វះបាន របស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT)
ក្នុងស្ថា នភាពវិបត្តិជំងឺកូ វីដ ១៩ នៅកម្ពុជា

នៅក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វីដ-១៩ (COVID-19) ដែលបង្ក

ឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមសម្រាប់សកលលោកទាំងមូល រួមទាំង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ, វិធានការនៃការដោះស្រាយវិបត្តិចំពោះមុខតាម

រយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT)គឺពិតជាមិនអាចខ្វះ
បាន ។ មិនអាចខ្វះបាន គឺនៅត្រង់ថា ជំងឺកូ វីដ-១៩ ជារួម បានផ្លាស់ប្តូរទម្លា ប់ ក៏ដូចជា

រប�ៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស និង រប�ៀបនៃការធ្វើការងារជាដ�ើម ។ ជាក់ស្តែ ងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រាជរដ្ឋា ភិបាលបានដាក់ចេញនូវ វិធានការភ្លា មៗ ដោយ
ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នកម្ម វិធីបង្រៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នា ក់ ផ្លាស់ប្តូរមកបង្រៀនតាម

ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជំនួស វិញ (E-Learning) សម្រាប់គ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំនៅទូទាង
ំ

ប្រទេសទាំងរដ្ឋ និង ឯកជន ។ ជាមួយគ្នានេះផង នៅក្នុងដំណ�ើរការការងារប្រចាំថ្ងៃ
ទាំងក្នុង វិស័យឯកជន និង រដ្ឋ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំឱ្យគ្រប់

ស្ថាប័នទាំងឡាយ ត្រូវរក្សាគម្លា តសង្គមឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ក្នុងនោះការកាត់បន្ថយកិច្ច
ប្រជុំផ្ទាល់ដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួន ហ�ើយ វិធានការរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ

អេឡិចត្រូនិក ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងជាបន្តបន្ទា ប់ ។ ក្នុងន័យនេះ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
និងគមនាគមន៍ បាននិងកំពុងដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់កនុង
្ ការជួយដល់ការអនុវត្ត

វិធានការរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ ក្នុងការដោះស្រាយ
វិបត្តិកូ វីដ-១៩ ។

ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩ រដ្ឋា ភិបាលក៏បានដាក់ចេញវិធានការគន្លឹះជាក់លាក់សម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ

២០២១ ក្នុងទិសដៅបន្តរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ច និង ទ្រទ្រង់កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចឡ�ើង វិញ ដែលវិធានការទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា
ព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) រួមមាន៖

- បន្តកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចុះបញ្ជីពន្ធដារ
- បន្តកែលម្អប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ

- ពង្រឹងប្រសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់គ្រប់គ្រង

ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ (NRMIS) និង បន្តជំរុញការតភ្ជាប់ និង សន្ធា នកម្ម
រវាងប្រព័ន្ធ (NRMIS) និង ប្រព័ន្ធ (FMIS) ឱ្យបានពេញលេញ ។

- បន្តពង្រឹង និង ពង្រីកការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន មន្ទីរ
ជំនាញរាជធានី-ខេត្ត និង រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ដោយចាប់ផ្តើមអនុវត្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មចំណាយ និង ដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកាទាំង ៧ ។

ជារួម បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) បានក្លា យជាចលករយ៉ាងសំខាន់កនុង
្ ការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ។ ជាក់ស្តែ ង ប�ើ

គ្មានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) នោះទេ សកម្មភាពជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សកម្មភាពធុរកិច្ច និង ដំណ�ើរការ
កិច្ចការរដ្ឋបាលសាធារណៈ ប្រាកដជាត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងក្នុងស្ថានភាពដែលសកលលោកទាំងមូលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ
វិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩ ។

៥

សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួល

បាន ធនាគារថាមពល (PowerBank)
ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយសំណួរ

សូមផ្ញើ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជាប់ជាមួយ
ឈ្មោះ តួនាទី ស្ថាប័ន និង លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

របស់លោកអ្នកមកអ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ។

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួម

១.ត�ើមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៃប្រព័ន្ធ

ក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា ។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្ នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ ។

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វា ន់អនុស្សាវរីយ៍

FMIS មានវឌ្ឍនភាពអ្វីខ្លះគិតមកត្រឹម

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២២

ត្រីមាសទី២ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ ?

២.ត�ើការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីល�ើមុខសញ្ញាចំណាយ
ដែលបានអនុវត្តរួចនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុនឹងបន្តពង្រីកការអនុវត្តដល់ក្រសួង
ណាខ្លះសម្រាប់ជំហានទី១ ?

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

FMIS CAMBODIA
ឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

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

ឈ្
មោះ យុំា សុផាន្នី

ឈ្
មោះ លាង ភ័ត្រ្តា

១

មន្ត្រីនៃ រតនាគារខេត្ត ស្វា យរ�ៀង

មន្ត្រីនៃ មន្ ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្ត កំពត

ចូររ�ៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា សម្រាប់មន្រ្តី
ទទួលបន្ទុ កផ្នែកថវិកា ?

អត្ថប្រយោជន៍នៃ មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា សម្រាប់មន្រ្តីទទួលបន្ទុកផ្នែកថវិកាមានដូចជា ៖

- ចំណេញពេលវេលា និង ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូ លទិន្នន័យគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកា
ប្រចាំឆ្នាំ ដោយសារមុខងារនេះមានទម្រង់ច្បាស់លាស់ និង មានការណែនាំជាជំហានៗ

- ងាយស្រួលត្រួតពិនិត្យ និង តាមដានរាល់ការចំណាយរបស់អង្គភាពថវិកានីមយ
ួ ៗ ដែលចំណាយមិន

ចំគោលដៅ ឬ មិនស្របទៅតាមសូចនាករដែលបានកំណត់ពីដ�ើមឆ្នាំ ឬ មិនស្របទៅតាមស្មា រតីនៃការ
ចរចាថវិកាប្រចាំឆ្នាំរវាងក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

- ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ពិដានថវិកា ក្នុងការរ�ៀបចំគម្រោងចំណូល-ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ

- កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងចំពោះការ Upload ទិន្នន័យ ដោយប្រើ Template Upload ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
- កាត់បន្ថយចំណាយល�ើការប្រើប្រាស់ក្រដាស

- កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងចំពោះការ upload ទិន្នន័យ និង ចំណេញពេលវេលាក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និង
កែសម្រួលទិន្នន័យ

- រាល់ពេលកាត់បន្ថយ/កែតម្រូវនូវកញ្ច ប់ថ វិកាពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលមានភាពងាយស្រួលជាងមុន

- ក្រសួង-ស្ថាប័នអាចម�ើល និង តាមដាននូវថវិកាដែលបានកែហ�ើយ ពីខាងអគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា នៃ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២

ប្រព័ន្ធ FMIS បានធ្វើសន្ធា នកម្មទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធណាខ្លះ?

ប្រព័ន្ធ FMIS បានធ្វើសន្ធា នកម្មទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធ ៖

- ប្រព័ន្ធចំណូលពន្ធគយ និង រដ្ឋា ករកម្ពុជា (ASYCUDA)

- ប្រព័ន្ធ DMFAS របស់អគ្គនាយកដ្ឋា នសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណល
ុ
- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ (NRMIS)
- ប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ និង ធនាគារពាណិជ្ជ

នៅពេលខាងមុខ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងធ្វើសន្ធា នកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យបន្ថែមទ�ៀតជាមួយប្រព័ន្ធ
ពន្ធដារ, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប�ៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ី វិលរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និង
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។

៦

