មាតិកា
ការដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ

FMIS និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ..... ១

ការដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្មជាផ្លូវការរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មាន

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធ ដារ

ផែនការសកម្មភាពគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ... ២
វឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ តម្រង់

ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS.......... ៣
វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងាររ�ៀបចំ

ផែនការថវិកា.......................................... ៤
វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្ម

ពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS................... ៤
បេសកម្មល�ើកទី ៣ របស់ IMF ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ

ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS............................ ៥
ទំព័រសំណួរ និង ចម្លើយ ............................ ៦

នាថ្ងៃ ពុធ ៦ ក�ើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា

ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរ�ៀបចំពិធី “ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្មជាផ្លូវការ
រវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និង ប្រព័ន្ធ

គ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាង

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ពិធីនេះបញ្ចាក់ពីការសម្រេចបាននូវការធ្វើទំន�ើបកម្ម និង ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការចែក

រំលែកទិន្នន័យទៅវិញទៅមករវាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ និង ប្រព័ន្ធ FMIS ល�ើមុខងារ
ចំនួនពីរ គឺ៖

១

ការបញ្ជូ នទិន្នន័យចំណូលថវិកាចេញពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធ ដារទៅប្រព័ន្ធ FMIS
ជំនួសឱ្យការចេញក្រដាសសលាកបត្របង់ប្រាក់ចូលថវិកាជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែល
ពីមុនត្រូវការពេលវេលាយូរ, ប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នា ម និង នីតិ វិធីស្មុគស្មា ញជាច្រើន

ការបញ្ជូ នទិន្នន័យចំណូលពន្ធ ដារ ដែលបានកាត់ទុកដោយអគ្គ នាយកដ្ឋានរតនាគារ

២

ជាតិ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធ ដារ
ដោយបែងចែកយ
៉ា ងលម្អិតច្បាស់លាស់ទៅតាមប្រភេទពន្ធ
និង អាករនានា ។

១

ក្នុងពិធីនេះ ឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយក-

ដ្ឋា នពន្ធដារបានថ្លែងពីវឌ្ឍនភាព និង អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗនៃការធ្វើសន្ធានកម្មនេះ និង បាន
ថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ដែលបានដឹកនាំ ឱ្យសម្រេច
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារ
គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

បានការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះតាមគោលដៅចង់បានរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត

សភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្នុងការធ្វើទំន�ើបកម្ម និង ស្វ័យប្រវត្តិកម្មការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិ
ហ�ើយរហូតមកដល់ពេលនេះអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារសម្រេចបាននូវការងារទំន�ើបកម្មជាបន្តបន្ទាប់

នានា ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធដារ និង អាករនានា ជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្ដល់

សេវាផ្សេងៗជូនអ្នកជាប់ពន្ធជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសន្ធានកម្មទៅកាន់ប្រព័ន្ធនានារបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល រួមមាន ៖

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ និង ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចគយ

ឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលទទួលបន្ទុកជា
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ

(ASYCUDA & E-Customs)

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយយានយន្ត របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូ ន

ប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះនឹងសម្រេចបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ពោលគឺដូចនឹងពេលនេះគឺសម្រេចបាន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប បានបញ្ជាក់ជូនអង្គពិធីថា ប�ើគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រព័ន្ធ FMIS បានដាក់ឱ្យដំណ�ើរការ

ស្ទ ើរតែគ្រប់អង្គភាពស្នូ លទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកានៅទូទាង
ំ ប្រទេស ដែលរួមមានអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់,
អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ។ ល�ើសពីនេះ ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏បាន
តភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនទ�ៀត ក្នុងនោះមាន ៖

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ និង ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចគយ(ASYCUDA & E-Customs)

ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង របស់ធនាគារពាណិជ្ជដៃគូជាច្រើន
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ(DMFAS)

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ (NRMIS) ។

ការធ្វើសន្ធានកម្មប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះ គឺជាការសម្រេចបានដោយជោគជ័យនូវផែនការគន្លឹះមួយនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលដែលជាចក្ខុ វិស័យដ៏មោះមុតរបស់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងការបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ពដល់
ការងារគ្រប់គ្រងការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិ, ការសន្សំ
សំ ចៃចំណាយថវិកាជាតិតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាស និង នីតិ វិធីស្មុគស្មា ញ
នានា, ចូលរួមបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់មន្ត្រីពន្ធដារ និង រតនាគារ ជាពិសេសគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីចំណូលថវិកាជាតិបានកាន់តែឆាប់រហ័ស ។

បន្ត ពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់មុខងារស្នូល ជាពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ និង ពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់មុខងាររ�ៀបចំផែនការ និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ
បន្ត អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS

រ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍមុខងារ ២ បន្ថែមថ្មីគឺ មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង មុខងារគ្រប់គ្រងសន្និធិ
អនុវត្ត សកម្មភាពចាំបាច់នានាគាំទ្រ និង ពង្រឹងដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

- អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

- ជំរុញការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

- អភិវឌ្ឍកម្ម វិធីគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់

- អភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ

- ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លទិន្នន័យ FMIS - ជំរុញការអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាទំាង ៧
- អភិវឌ្ឍមុខងារសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធ
ខាងក្រៅបន្ថែម

២

វឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិ វិធី
អនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS (២០២០-២០២៥)

លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានអនុវត្តផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ តម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS(២០២០-

២០២៥) ដោយផ្អែកល�ើអភិក្រមជាជំហានៗ នៃប្រភេទនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ “ហានិភ័យ ឬ វេទយិតភាពទាបទៅខ្ពស់” ។ ជាក់ស្តែ ងគិតត្រឹម
ត្រីមាសទី៣ នេះ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាននូវផ្លែផ្កាដូចខាងក្រោម៖
ខែ មេសា ឆ្នា ំ ២០២០
លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្របសម្រួលក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនូវនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីសម្រាប់
ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយល�ើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់់ ដែលត្រូវបានកំណត់ជាប្រភេទចំណាយ

ដែលមានហានិភ័យទាប ឬ វេទយិតភាព កម្រិតទី១ នៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់ពីខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅ
ដោយជោគជ័យ។

ខែ សីហា ឆ្នា ំ ២០២០
បានពង្រីកការអនុវត្តនវូ នីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីនេះទៅក្រសួងចំនួន ០៧ បន្ថែមទ�ៀត រួមមាន ៖
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

ក្រសួងកសិកម្ម

រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងការងារ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

និងបណ្ត ុះបណ្
តា លវិជ្ជា ជីវៈ

ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ
បច្ចេ ក វិទ្យា និងនវានុវត្ត ន៍

ក្រសួងអប់រំ យុវជន
និងកីឡា

ខែ កញ្ញា ឆ្នា ំ ២០២០
ភាពជោគជ័យ នៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនូវនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីសម្រាប់ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយល�ើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែល
មានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់់នេះ បានផ្តល់ជាមូលដ្ឋា នសម្រាប់ការបន្តអនុវត្តនូវនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ល�ើ

មុខសញ្ញាចំណាយទាំងអស់ដែលស្ ថិតនៅក្នុងប្រកាសលេខ ២៧៤ សហវហក ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីអំពី “ការប្រគល់សិទ្ធិជា

អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុជូនមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ អមផ្ទាល់តាមក្រសួង-ស្ថាប័ននៅរដ្ឋបាលកណ្តា លក្នុងការពិនិត្យសម្រេចផ្តល់ទិដ្ឋា ការល�ើលិខិត
ធានាចំណាយ និង ល�ើអាណត្តិប�ើកប្រាក់” ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណាយដែលមានហានិភ័យទាប កម្រិតទី១ ផងដែរ និង ត្រូវអនុវត្ត

សាកល្បងក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មុនអនុវត្តនៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ។ ជាលទ្ធផល គិតត្រឹមខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិ-

ការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានការសម្របសម្រួលល�ើការរ�ៀបចំសេចក្តីណែនាំ តារាងឧបសម្ព័ន្ធ និង ឯកសារ

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត ។ តាមការគ្រោងទុក នីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបនេះ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យ
អនុវត្តនៅដ�ើមត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០២០ ។

៣

វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS
ក្រោយពីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្ត នូវផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរ�ៀបចំ និង ការអភិវឌ្ឍ

មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា (២០២០-២០២១) ក្នុងកិច្ចប្រជុំ នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា
ឆ្នាំ ២០២០

តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោក មន្ត ប្រាថ្នា

អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអនុប្រធាន

ប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីតំណាង អគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមការងារបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តផែនការសកម្ម-

ភាព ដោយសម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពការងារទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក រួមមាន៖

បានបញ្ច ប់ការងារដំឡ�ើងប្រព័ន្ធរ�ៀបចំផែនការថវិកានៅមជ្ឈដ្ឋា នអភិវឌ្ឍ (Dev Environment) និង មជ្ឈដ្ឋា នតេស្ត សាកល្បង
(UAT Environment)
បានធ្វើតេស្ត សាកល្បងដោយជោគជ័យល�ើដំណ�ើរការប្រព័ន្ធនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋា នអភិវឌ្ឍ (Dev Environment)និង មជ្ឈដ្ឋា នតេស្ត
សាកល្បង (UAT Environment)

បានបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍ និង រ�ៀបចំផ្នែកកំណត់ពិដានឥណទានថវិកា (Budget Ceiling) និង ការរ�ៀបចំកញ្ច ប់ថ វិកា
(Budget Preparation) សម្រាប់ក្រសួងចំនួនពីរ នៅក្នុងជំហានទី១ ក (Phase 1 A)

បានធ្វើតេស្ត សាកល្បង (User Acceptance Test) ល�ើការបញ្ចូ លទិន្នន័យគម្រោងចំណូល-ចំណាយរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នតាមរយៈតារាង

Excel File ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា ដ�ើម្បីធានាបានថាប្រព័ន្ធត្រូវបានរ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍស្របតាមលក្ខខណ្ឌ តម្រូវការ

របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS
លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរ�ៀបចំ និង ការ-

អភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (២០២០-២០២១) ក្រោមកិច្ចសហការប្រកបដោយបុរេសកម្ម
ពីអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ ។ ជាក់ស្តែ ង ក្រុមការងារសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ រួមមាន៖
១. ផ្នែកគ្រប់គ្រងបញ្ ជីអ្នកដេញថ្លៃ

បានបញ្ច ប់ការកសាង និង អភិវឌ្ឍផ្នែកគ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

បានធ្វើតេស្ត សាកល្បង (User Acceptance Test) ល�ើលំហូរនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ និង ព័ត៌មានការដេញថ្លៃ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់
នៃអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដ�ើម្បីធានាបានថាប្រព័ន្ធត្រូវបានរ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍស្របតាមលក្ខខណ្ឌ តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

បានធ្វើតេស្ត សាកល្បងដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ (System Integration Testing)ល�ើកទី២ ដោយមន្រ្តីបច្ចេកទេស នៃលេខាធិការដ្ឋា ន
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

បានរ�ៀបចំ និង ចងក្រងឯកសារលក្ខខណ្ឌ តម្រូវការថ្មីបន្ថែមសម្រាប់របាយការណ៍គ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃ

បានបន្តការកែសម្រួល និង សម្អា តទិន្នន័យចម្បងនៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Supplier Master Data)ដោយធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និង
បានបំពេញបន្ថែមលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារព�ើពន្ធ (TIN)

បានទទួលបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រី និង ថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តសាកល្បង
ល�ើផ្នែកការគ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃ នៃមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ ។
១. ផ្នែកគ្រប់គ្រងបញ្ ជីមុខទំនិញ និង សេវា

បាននិងកំពុងសិក្សាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ ល�ើមុខងារគ្រប់គ្រងបញ្ជីមុខទំនិញ និង សេវា
បានរ�ៀបចំរួចរាល់នូវឯកសារតម្រូវការមុខងារប្រព័ន្ធ (Functional Specification)។

៤

បេសកម្មល�ើកទី ៣ របស់ទីប្រឹក្សាបច្ចេ កទេសការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ត រជាតិ (IMF) ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS

ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មល�ើកទី ៣ របស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសល�ើ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់មូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិ ដឹកនាំដោយលោក Holger van Eden បានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំពីចម្ងា យតាម

ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាមួយលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ព្រមទាំងប្រជុំដាច់ដោយឡែកជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
រួមមាន

អគ្គ នាយកដ្ឋានថវិកា,

អគ្គ នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ,

អគ្គ នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្ត រជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុល,

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ, អគ្គ នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, រតនាគាររាជធានីភ្នំពេញ និង មន្ ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត កែប
ព្រមទាំងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ២ រួមមាន ក្រសួងផែនការ និង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យល�ើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត
គម្រោង FMIS ។

លោក Holger van Eden បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលការងារដែលលេខាធិការ-

ដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន រួមមាន ៖
ការពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

បានពង្រីកទៅដល់ការដ្ឋា នសរុបចំនួន ១១៣ និង មានអ្នកប្រើប្រាស់សរុប ១៦០០នាក់

បានបំពាក់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចំនួន ១៤៥៦ គ្រឿង និង បានបង្កើនសមត្ថភាពមជ្ឈមណ្ឌ លផ្ទុកទិន្នន័យ
បានធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ,បានកែសម្រួលនីតិ វិធី
ទូទាត់ចំណាយដែលមានហានិភ័យទាប

បាននិងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មីចំនួន០២, ព្រមទាំងបានបន្តប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់
តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (EFT) ដោយគ្រោងពង្រីកការអនុវត្តទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋា ននៅត្រីមាស
ទី ៤ ឆ្នាំ ២០២០ ។

ការប្រើប្រាស់មុខងារស្នូលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ជំនាញការ នៃមូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិបានកត់សម្គា ល់ឃ�ើញថា ក្រសួង-ស្ថាប័ន, រតនាគារ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត

បានចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានពេញលេញ ។ ជំនាញការ ក៏បានរកឃ�ើញថា របាយការណ៍ផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS មិនទាន់បាន

ឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន, រតនាគារ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត នៅឡ�ើយ ដោយសារ

អ្នកប្រើប្រាស់ខកខានមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតម្រូវការបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។ ជំនាញការបានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារ
គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS គួរសិក្សាអំពីតម្រូវការឱ្យបានលម្អិត និង ពិនិត្យលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍បន្ថែម ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការ
របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ អគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ គួរតែពង្រីកការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់រដ្ឋបាល នៃមាតិកាថវិកាឱ្យបានលម្អិត
ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋា នសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និង តាមដានការអនុវត្តថ វិការបស់អង្គភាពថវិកា ។
ការតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្ត ការងារ

ជំនាញបានកោតសរស�ើរ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ល�ើការតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ ប្រកបដោយយុទសា
្ធ ស្ត្រ

ដែលមានការសិក្សា និង វិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គិតគូរទៅល�ើហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការ និង ដាក់ឱ្យអនុវត្តជាជំហាន ៗ ។

៥

សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួលបាន
ធនាគារថាមពល (PowerBank)

ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយសំណួរ

សូមផ្ញើ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជាប់ជាមួយ

ងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ឈ្មោះ តួនាទី ស្ថាប័ន និង លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមកអ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នា ំ ២០២០ ។

១.ត�ើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ប្រព័ន្ធ

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួម

ក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា ។ ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្ នះរង្វា ន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ ។

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វា ន់អនុស្សាវរីយ៍

គ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ ធ្វើសន្ធានកម្ម

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៣

ល�ើមុខងារអ្វីខ្លះ ?

២ . ត�ើប្រភេទចំណាយណាខ្លះដែលត្រូវចាត់
ទុកថាជាចំណាយដែលមានហានិភ័យ
កម្រិតទី១ ?

ឈ្
មោះ ផន សុជា

១

មន្ត្រី នៃរតនាគារខេត្ត កំពង់ធំ

ត�ើមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៃប្រព័ន្ធ FMIS

មានវឌ្ឍនភាពអ្វីខលះគ
្ ិតត្រឹមត្រីមាសទី២ ក្នុងឆ្នា ំ ២០២០នេះ ?

គិតត្រឹមត្រីមាសទី២ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ លេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISដោយមានកិច្ច-

សហការប្រកបដោយបុរេសកម្មពីអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈបានអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរ�ៀបចំ

និង ការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (២០២០-២០២១) ដោយរលូនទៅតាមផែនការ

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ដែលបានគ្រោងទុក និង សម្រេចបានលទ្ធផលល�ើផ្នែកមួយចំនួនគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ រួមមាន៖

បានរ�ៀបចំរច
ួ រាល់នូវឯកសារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (Business Requirements)
បានបញ្ច ប់ការកសាង និង អភិវឌ្ឍផ្នែកការគ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង សំណូមពរផ្សេងៗ

បានកែសម្រួល និង សម្អា តទិន្នន័យចម្បងនៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Supplier Master Data) ដោយធ្វើចំណាត់ថ្នាក់

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្ដា ញសង្គម

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជា ៣ ប្រភេទ រួមមាន “អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្ទៃក្នុង,អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាអង្គការ និង គម្រោង”និង បានបំពេញបន្ថែម

របស់គម្រោង FMIS៖

លេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារព�ើពន្ធ (TIN)

គេហទំព័រគម្រោង FMIS

បានធ្វើតេស្ត សាកល្បងដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ (System Integration Testing) ដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃលេខាធិការដ្ឋា នក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដ�ើម្បីធានាបានថាផ្នែកទន់ (Software) និង ផ្នែករឹង (Hard-

http://fmis.mef.gov.kh

ware) នៃប្រព័ន្ធដំណ�ើរការដោយរលូន និង ស្របតាមលក្ខខណ្ឌ តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋា ន
លទ្ធកម្មសាធារណៈ

FMIS Cambodia

បានធ្វើតេស្ត សាកល្បងចំនួន ០៣ ល�ើក (User Acceptance Testing) ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៃអគ្គនាយក-

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

ដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈដ�ើម្បីធានាបានថាប្រព័ន្ធត្រូវបានរ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍស្របតាមលក្ខខណ្ឌ តម្រូវការ
របស់អ្នកប្រើប្រាស់

FMIS CAMBODIA

បានរ�ៀបចំឯកសារសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តា ល, បានរ�ៀបចំបទបង្ហាញអំពីដំណ�ើរការ និង លំហូរនីតិ វិធីអនុវត្ត
ការងារក្នុងប្រព័ន្ធ ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ ។

ឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

បានរ�ៀបចំរួចរាល់នូវឯកសារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (Business Requirements)

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

បានរ�ៀបចំរួចរាល់នូវឯកសារតម្រូវការមុខងារប្រព័ន្ធ (Functional Specification) ។

២

ត�ើការអនុវត្ត នីតិ វិធីថ្មីល�ើមុខសញ្ញាចំណាយ ដែលបានអនុវត្ត រួចនៅក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្ត ពង្រីកការអនុវត្ត ដល់ក្រសួងណាខ្លះសម្រាប់ជំហានទី១ ?

ការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីល�ើមុខសញ្ញាចំណាយដែលបានអនុវត្តរួចនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តពង្រីក

ការអនុវត្តជំហានទី១ ដល់ក្រសួងចំនួន៧ រួមមាន ៖ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ,ក្រសួងប្រៃសណីយ៍
និងទូរគមនាគមន៍,ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តា លវិជ្ជាជីវៈ,ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ,ក្រសួងឧស្សាហកម្ម
វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍, ក្រសួងសុខាភិបាល និង ក្រសួងអបរំ យុវជន និងកីឡា) ។

៦

