មាតិកា
លទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ តម្រង់

លទ្ធ ផលនៃការអនុវត្ត

ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ .............................. ១
វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS................ ២
វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS... ២
ការដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ

FMISនិង ប្រព័ន្ធធនាគារស្ថា បនា.................. ៣

ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់មុខងារ

រ�ៀបចំផែនការថវិកា.................................... ៤
លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ...... ៥

ទំព័រសំណួរ និង ចម្លើយ............................. ៧

តាមការគ្រោងទុកនៅដ�ើមឆ្នាំ ២០២១ លេខា-

ធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
នឹងសម្របសម្រួលក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិ វិធី

តម្រង់ទិសថ្មី ល�ើចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមាន
ហានិភ័យទាប នៅក្រសួងចំនួន ០៧ ដែលធ្លាប់
បានអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីល�ើការទូទាត់ប�ៀវត្ស

និង

“ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ

តាមប្រព័ន្ធ FMIS ២០២០-២០២៥”គិតត្រឹមត្រីមាសទី ៤ នៃឆ្នា ំ ២០២០
គិតត្រឹមត្រីមាសទី ៤ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

បានសម្របសម្រួលដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយជោគជ័យល�ើនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មី ចំនន
ួ ០៣ ល�ើករួចមក
ហ�ើយ រួមមាន ៖
ល�ើកទី១

ល�ើកទី២

ល�ើកទី៣

ខែ មេសា ឆ្នា ំ ២០២០ ដោយ

សីហា ឆ្នា ំ ២០២០ ដោយអនុវត្ត

ខែ តុលា ឆ្នា ំ ២០២០ ដោយ

ប្រកាសអនុវត្តនៅ ថ្ងៃទី ១៣

អនុវត្តនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់

ការទូទាត់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយ

បន្ទុកបុគ្គលិកដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់

ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកដែលមានគោលរបបកំ-

ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់

ក្រសួងទាំង ០៧ ដែលបានអនុវត្ត នីតិ វិធីថ្មី

ល�ើការទូទាត់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយបន្ទុ កបុគ្គលិក

ណត់ច្បាស់លាស់ដោយជោគជ័យរួចហ�ើយ ។

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសអនុវត្តនៅ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ
នៅក្រសួងចំនួន ០៧ សម្រាប់

ការទូទាត់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយ
បន្ទុកបុគ្គលិកដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់

ប្រកាសអនុវត្តនៅ ថ្ងៃទី ១២

អនុវត្តនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់
ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមាន
ហានិភ័យទាប

ទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរ នីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងសម្រាប់

ការទូទាត់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់

នឹងត្រូវបន្ត វិសាលភាពនៃការអនុវត្តនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំងអស់នៅដ�ើមឆ្នាំ

២០២១ នេះផងដែរ ។

ការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីខាងល�ើនេះបានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមាន ជំហាន

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្
តា លវិជ្ជា ជីវៈ

នៃការអនុវត្តមានលក្ខណៈសាមញ្ញ, ខ្លី, ល�ឿន និង មានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

ចូលរួមអនុវត្តនីតិ វិធីសម្រាប់ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបកន្លងទៅ

ិ យាសាស្ត្រ
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វទ្
បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ក្រសួងសុខាភិបាល
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សម្រាប់ការតាមដានអំពីស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការថវិកា ។ ល�ើសពីនេះ តួអង្គដែល

ដែលមានចំនួនច្រើនល�ើសលុបត្រូវបានកាត់បន្ថយជាអតិបរមា ។ ជារួម នីតិ វិធីថ្មី

នេះបានជួយសន្សំសំចៃថវិការដ្ឋសម្រាប់ចំណាយល�ើការរ�ៀបចំ និង ផលិតឯកសារ
ជាក្រដាស, ចំណេញពេលវេលា, បង្កើនប្រសិទភា
្ធ ព និង ផលិតភាពការងារ និង
បង្កើននវូ តម្លា ភាព និង គណនេយ្យភាពនៃការអនុវត្តថ វិកា ។

១

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
(ដំណាក់កាលទី៣ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នា ំ ២០២០)

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា

ប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMIS Project Management Working Group)

បានដឹកនាំ និង សម្របសម្រួលអនុវត្តផែនការសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោង FMISនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០

សំដៅជម្រុញដល់ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព
ខ្ពស់ ។ វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមដាន និង វាយតម្លៃ
ថាសម្រេចបាន ៩៥% នៅត្រីមាសទី៣ រួមមានវឌ្ឍនភាពដូចខាងក្រោម៖

បានរ�ៀបចំឯកសារលក្ខខណ្ឌតម្រូវការបច្ចេកទេស និង អភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកទេសរួចរាល់ជាបឋម

ក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងល�ើតំណភ្ជា ប់រវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា

តារាងឧបសម្ព័ន្ធចំណូលចំណាយសម្រាប់រ�ៀបចំច្បាប់ទូទាត់ប្រចាំឆ្នាំ ផលិតសាកល្បងចេញពី
ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង កែសម្រួលបន្ថែមរួចរាល់ព្រមទាំងបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

មុខសញ្ញា ចំណាយល�ើការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយល�ើបន្ទុកបុគ្គលិកដែលមានគោលរបប

ច្បាស់លាស់បានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនន
ួ ០៧

មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកាជំហានទី១ក (Phase 1A)ត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួចរាល់

មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ ត្រូវបានធ្វើតេស្តសាកល្បងល�ើផ្នែកគ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃ
ដោយឡែកផ្នែកផែនការលទ្ធកម្មបន្តកែសម្រួល

បានរ�ៀបចំឯកសារទស្សនទាន រួចរាល់សម្រាប់ផ្សារភ្ជា ប់ពីចំណាត់ថ្នាក់កម្ម វិធីជាមួយចំណាត់ថ្នាក់
មុខងារ និងកំពុងបន្តសិក្សាអំពីការអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់មុខងារនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

បានដាក់ឆ្លងរបាយការណ៍ស្ថិតិចំណាយតាមចំណាត់ថ្នាក់ទាង
ំ ០៧ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំដ�ើម្បីពិនិត្យ

កែលម្អនូវកំហុសឆ្គងក្នុងការកត់ត្រាចំណាត់ថ្នាក់នៃមាតិកាថវិកាទាំង ០៧ ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS
ចំពោះក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ០៧ ដែលបានអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS

បានដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារជា
ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

ជារួម គណៈកម្មា ធិការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ល�ើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

FMIS ទាំងក្របខណ្ឌនៃការរ�ៀបចំផែនការ ការកែលម្អប្រព័ន្ធ និង ការបញ្ចូ លសមាសធាតុសំខាន់ៗ ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ ប�ើទោះបីជាការផលិតរបាយការណ៍នៅទាមទារការពង្រឹងល�ើគុណភាព និង សុក្រឹត្យភាពបន្ថែម ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ គណៈកម្មា ធិការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាន
សន្និដ្ឋានថាការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដំណាក់កាលទី១ និង ទី២ ប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ន បានចូលរួមចំណែកដល់ការកសាងប្រព័ន្ធ
គណនេយ្យ ។

វគ្គ បណ្តុះបណ្តា លស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនអ្នកប្រើប្រាស់

នៅអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្មី និង អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីនៅក្រសួង-ស្ថាប័ន
លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសហការជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្
តា ល

ស្តីពី “អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS” សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លាស់ប្តូរថ្មី និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្
តា លបន្ថែមដែល
មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៥១ រូប ។ វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លនេះបានចាប់ផ្តើមនៅដ�ើមខែ វិចឆិកា
្ រហូតដល់ចុងខែធ្នូ ២០២០ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែ ងនឹង

២

ត្រូវបញ្ច ប់នៅពាក់កណ្
ដា លខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ដោយបញ្ហា Covid-19 ។ មុខ វិជ្ជា ទាំង ១៧ របស់វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លរួមមាន ៖

១.

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

២. គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិ វិធីអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

៣. គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិ វិធីអនុវត្តថ វិកាចរន្តតាមកម្ម វិធី
៤. គណនេយ្យសាធារណៈ

៥. នីតិ វិធីអនុវត្តការងារស្ត ង់ដា
៦. នីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង
៧. មុខងារគណនីត្រូវសង (អ្នកបង្កើតប្រតិបត្តិការ)

៨. មុខងារគណនីត្រូវសង (អ្នកអនុម័តប្រតិបត្តិការ)
៩.

មុខងារគណនីត្រូវទារ (ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការសន្ធានកម្ម NRMIS)

១០. មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា (អ្នកបង្កើតប្រតិបត្តិការ)

១១. មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា (អ្នកអនុម័តប្រតិបត្តិការ)

១២. មុខងារទិញ កិច្ចលទ្ធកម្ម (អ្នកបង្កើតប្រតិបត្តិការ)

១៣. មុខងារទិញ កិច្ចលទ្ធកម្ម (អ្នកអនុម័តប្រតិបត្តិការ)

១៤. មុខងារទិញ ធានាចំណាយ (អ្នកបង្កើតប្រតិបត្តិការ)

១៥. មុខងារទិញ ធានាចំណាយ (អ្នកអនុម័តប្រតិបត្តិការ)
១៦. ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍

១៧ ប្រព័ន្ធជំនយ
ួ គាំទ្រ PK The Helper ។

ការដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេ កវិទ្យាព័ត៌មាន

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ប្រព័ន្ធធនាគារស្ថាបនា
កាលពីថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ៥ រោច ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៥ ខែ

វិចឆិកា
្ ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISបានដាក់ចេញនូវសេចក្តី
ប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី “ការដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្មជាផ្លូវការរវាង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និង ប្រព័ន្ធធនាគារស្ថា បនា” ជាផ្លូវការ ។ ការដាក់ឱ្យ
ដំណ�ើរការសន្ធានកម្មជាផ្លូវការនេះ គឺជាការសម្រេចបាននូវសមិទផ
្ធ លថ្មី ល�ើការងារទំន�ើបកម្ម និង
ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការចែករំលែកទិន្នន័យរបាយការណ៍ធនាគារពីធនាគារស្ថា បនាមកប្រព័ន្ធ FMIS ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធធនាគារស្ថា បនាល�ើមុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់រមមាន
ួ
៖

១. របាយការណ៍ធនាគារទាញចូលក្នុងប្រព័ន្ធទាន់ពេលវេលា
២. កាត់បន្ថ យកំហុសឆ្គ ងដល់អ្នកប្រើប្រាស់

៣. មានភាពរហ័ស ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងចំណាយពេលវេលាតិចជាងមុនក្នុងការទាញយកទិន្នន័យ
៤. អ្នកប្រើប្រាស់ពុំចាបា
ំ ច់បញ្ចូ លរបាយការណ៍ធនាគារដោយដៃខ្ន
លួ ឯង ។

ការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ប្រព័ន្ធធនាគារស្ថា បនា គឺជាភាពជោគជ័យនូវ

ផែនការគន្លឹះមួយនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលជាចក្ខុ វិស័យដ៏មោះមុតរបស់សម្តេចអគ្គ-

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ពដល់ការងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់, ការកាត់
បន្ថយនីតិ វិធីស្មុគស្មា ញនានា, ចូលរួមបង្កើតផលិតភាពការងាររបស់មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង ជាពិសេសការគ្រប់គ្រង
ព័ត៌មានស្តីពីលំហរូ សាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋ ។

៣

ការបញ្ជ្
រា បការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា និង

មុខងារលទ្ធ កម្មពេញលេញដល់មន្រ្តី នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងព័ត៌មាន
កាលពីថ្ងៃពុធ ១១រោច ដល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំជត
ូ ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង
FMIS បានរ�ៀបចំកម្ម វិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា

និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដែលដឹកនាំដោយ លោកស្រី
ចាប សុវណ្
ណា រ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានអ្នកចូលរួមមកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
(អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ, អង្គភាពលទ្ធកម្ម, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា និង អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ) និង ក្រសួងព័ត៌មាន (អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពលទ្ធកម្ម) ។
រប�ៀបវារៈនៃកម្ម វិធីនេះមាន៣ ចំណច
ុ សំខាន់ៗ រួមមាន៖

១. បទបង្ហាញអំពីមុខងារថ្មីទាង
ំ ០២

មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា

មុខងារលទ្ធ កម្មពេញលេញ

គឺជាមុខងារថ្មីដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡ�ើងដ�ើម្បី

គឺជាមុខងារថ្មីរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលមាន

នៃដំណ�ើរការនៃការរ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ

អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈរបស់ក្រសង
ួ -

បង្ហាញគ្រប់ដំណាក់កាល និង គ្រប់សកម្មភាព
ថវិកាបីឆ្នាំរំកិល ការរ�ៀបចំកញ្ច ប់ថ វិកា និង ការអនុម័ត
ថវិកា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ មន្ត្រី

អនុវត្តការងារថវិកា ឬ រ�ៀបចំផែនការថវិកា នៃក្រសួងស្ថា ប័នអាចការកត់ត្រាគម្រោងចំណូលចំណាយថវិកាប្រចាំ
ឆ្នាំលម្អិតទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់កម្ម វិធី និង ចំណាត់ថ្នាក់

សមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងរាល់ដំណ�ើរការ

ស្ថា ប័នទាំងអស់ ។ មុខងារនេះ ត្រូវបានបែងចែកជាអនុ
មុខងារចំនន
ួ ៤ រួមមាន៖

១. ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ (ការគ្រប់គ្រង
បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃផ្នែកសំណង់ស៊ី វិល

និង គ្រប់គ្រងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន)

សេដ្ឋកិច្ចនៃមាតិកាថវិកានិងដាក់ជននា
ូ
យកដ្ឋានថវិកានីយ-

២. ផែនការលទ្ធកម្ម (ការគ្រប់គ្រងរាល់ផែនការលទ្ធកម្ម

ចរចាថវិកាកម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ ។

៣. ការគ្រប់គ្រងដំណ�ើរការដេញថ្លៃ (ការគ្រប់គ្រងឯក-

កម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ដ�ើម្បីពិនិត្យ និង រ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំ

ក្រសួង-ស្ថាប័ន

សារដេញថ្លៃ គ្រប់គ្រងដំណ�ើរការអនុវត្តការដេញថ្លៃ
និង កំណត់ក្រុមហ៊ុនឈ្ នះការដេញថ្លៃ)

លំហូរការងារក្នុងប្រព័ន្ធ
ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ទាំងអស់របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន)

BFD

៤. ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា (ការបង្កើតកិច្ចសន្យាជាមួយ

ក្រុមហ៊ុនឈ្ នះការដេញថ្លៃ និង គ្រប់គ្រងការប្រគល់
ទទួល) ។

អ្នកបញ្ចូ លប្រតិបត្តិការ អ្នកអនុម័តប្រតិបត្តិការ

អ្នកត្រួតពិនិត្យ

ប្រតិបត្តិការតាមវិស័យ

BFD: នាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្មនៃអគ្គ នាយកដ្ឋានថវិកា

២. ការកំណត់អត្ត សញ្ញា ណអ្នកប្រើប្រាស់

មន្ត្រីដែលនឹងក្លា យទៅជាអ្នកប្រើប្រាស់មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា ត្រូវតែជាមន្ត្រីអនុវត្តការងារថវិកា ឬ រ�ៀបចំ
ផែនការថវិកាផ្ទាល់ព្រមទាំងមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានល�ើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

មន្ត្រីដែលនឹងក្លា យទៅជាអ្នកប្រើប្រាស់មុខងារផែនការលទ្ធកម្មពេញលេញ ត្រូវតែជាមន្ត្រី ក្រុមការងារលទ្ធកម្ម

៤

ព្រមទាំងមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានល�ើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ។

៣. ការស្វែងយល់អំពីការត្រៀមខ្ន
លួ របស់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមការងារបានធ្វើការស្ទ ង់មតិដ�ើម្បីប្រមល
ូ ព័ត៌មានពិតប្រាកដ អំពីស្ថានភាពជាក់ស្តែ ងល�ើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់

ការប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីរួមមាន៖ ការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ល�ើមុខងារថ្មី, ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង គ្រប់គ្រង

នៅក្នុងស្ថា ប័ន, ឆន្ទៈរបស់មន្ត្រីក្នុងស្ថា ប័នល�ើការផ្លាស់ប្តូរ, ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ, ការរំពឹងទុករបស់
អ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងការប្រមូលមតិយោបល់ ឬ សំណូមពររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

លទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន
ចំនួន ១៧ថ្មី សម្រាប់ឆ្នា ំ ២០២០

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ជាផ្លូវការដល់ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន

១៧ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិពេញលេញចំនន
ួ ១៣ ដែលជាការដ្ឋានចុងក្រោយសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២

និង បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS កាលពីដ�ើមឆ្នាំ ២០២០ ។ ក្រោយការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគុណភាព នៃនាយកដ្ឋាន
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានធ្វើការសិក្សា, ពិនិត្យ និង វិភាគទិន្នន័យល�ើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង
១៧ រយៈពេល ៩ ខែ ចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងនោះដែរ ក្រុមការងារបានវិភាគ និង កំណត់ទៅល�ើ ៣ ចំណច
ុ ដ�ើម្បីវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នរួមមាន ស្ថានភាពអ្នកប្រើប្រាស់ធ�ៀបនឹងចំនួនសរុបអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ភាពញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង ស្ ថិតិនៃការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធ FMIS តាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ។
១. ស្ថានភាពអ្នកប្រើប្រាស់ធ�ៀបនឹងចំនួនសរុបអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័ន
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ក្នុងចំណាមក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១៧ថ្មី ដែលបាននិងកំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ចាប់ពីដ�ើមឆ្នាំ ២០២០ មានក្រសួងចំនួន ១០ ដែលមានអ្នក-

ប្រើប្រាស់សកម្មកម្រិតខ្ពស់ ដោយចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធល�ើសពី ៨០% ប្រៀបធ�ៀបនឹងចំនួនសរុបអ្នកប្រើប្រាស់ទៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ននីមួយៗ

ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែ កន្លងមករួមមាន ១.អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា, ២.អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ៣.ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ,

៤.ក្រសួងការពារជាតិ, ៥.ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល, ៦.ក្រសួងផែនការ, ៧.ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ, ៨.ក្រសួងយុត្តិធម៌,
៩.ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និង ១០.ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ។

ដោយឡែកក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ៣ ផ្សេងទ�ៀត មានអ្នកប្រើប្រាស់

សកម្មកម្រិតមធ្យម ដែលបានចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចាប់ពី ៧០% ទៅ
៨០% ធ�ៀបនឹងចំនួនសរុបអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនមានដូចជា ៖
ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា (៧០%)

គណៈកម្មា ធិការជាតិរ�ៀបចំការបោះឆ្នោ ត (៧៨%)
ក្រសួងមហាផ្ទៃ អគ្គ នាយកដ្ឋានភស្តុភារ
និងហិរញ្ញវត្ថុ (៧៤%) ។

ក្រៅពីនេះ គឺជាក្រសង
ួ -ស្ថា ប័នដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម

កម្រិតទាប ដោយបានចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ចន្លោះពី

៥០% ទៅ ៦៩% រួមមាន ៖

ក្រសួងព្រះបរមរាជវា ំង (៥០%)

ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា
និងអធិការកិច្ច (៦៩%)

អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ (៦៧%),

អង្គភាពប្រឆាំងអំព�ើពុករលួយ (៥០%)

ក្រសួងមហាផ្ទៃ អគ្គ នាយកដ្ឋានសន្តិសុខសាធារណៈ
(៦៦%) ។

៥

២. ភាពញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័ន

ក្រៅពីស្ថានភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់់ប្រព័ន្ធ

FMIS ខាងល�ើ ទិន្នន័យស្ ថិតិកនុង
្ ប្រព័ន្ធក៏បានបង្ហាញផងដែរថា អ្នកប្រើប្រាស់តាមក្រសួង-

ស្ថា ប័នចំនន
ួ ៧ មានសកម្មភាពចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (User Log Activity)ជាញឹកញាប់ជាងគេ ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០

នេះមានដូចជា ក្រសួងការពារជាតិ (១,៣៤៣ សកម្មភាព), ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ (១,៩៣៦ សកម្មភាព),ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

(១,១៥២ សកម្មភាព), ក្រសួងយុត្តិធម៌ (២,៤០៨ សកម្មភាព), ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី (១,៥៥៣ សកម្មភាព), ក្រសួងមហាផ្ទៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន
សន្តិសុខសាធារណៈ (២,៩៩៥ សកម្មភាព) និង ក្រសួងមហាផ្ទៃ អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុ ភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (១,០១៥ សកម្មភាព) ។ ដោយឡែក

ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១០ ផ្សេងទ�ៀត មានសកម្មភាពតិចតួច (ទាបជាង ១,០០០ សកម្មភាព) ក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងរយៈពេល
៩ ខែនេះ ។

៣. ស្ថិតិនៃការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធ FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័ន

ជារួម ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១៧ថ្មី មានលក្ខណៈល្អប្រស�ើរប�ើទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមកូ វីដ-១៩ ដែលធ្វើឱ្យមាន

ផលលំបាកក្នុងប្រតិបត្តិការការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន ព្រោះមានការជួយគាំទ្រតាម Online បន្ថែមពីក្រុមការងារប្រព័ន្ធ FMIS ជាប្រចាំ ។ យ៉ា ងណាមិញការទាញយករបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធ FMIS មកប្រើប្រាស់នៅមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញនៅឡ�ើយនៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំងអស់ ។

៦

សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួលបាន
ធនាគារថាមពល (PowerBank)

ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយសំណួរ
ងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

១.ត�ើអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពី
ការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង

សូមផ្ើ ញ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជា ប់ជាមួយ

សាច់ប្រាក់ ?

របស់លោកអ្នកមកអ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន

ឈ្
មោះ តួនាទី ស្ថាប័ន និង លេខទូរស័ពទ
្ទ ំនាក់ទំនង

ប្រព័ន្ធធនាគារស្ថា បនាល�ើមុខងារគ្រប់គ្រង

មុនថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភ: ឆ្នា ំ ២០២១ ។

២.ត�ើមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញត្រូវ

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសង
ួ -ស្ថា ប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ចូររ�ៀបរាប់ ?

ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្ នះរង្វាន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ ។

បានបែងចែកជាអនុមុខងារអ្វីខ្លះ ?

រាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា ។

សូមអបអរសាទរ
ចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង សំណូមពរផ្សេងៗ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្
ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

ឈ្
មោះ ស្រុន រដ្ឋា

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

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

FMIS CAMBODIA
ឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

ឈ្
មោះ នូ វណ្
ណា

១

នៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៤

ជាមន្ត្រី នៃអគ្គ លេខាធិការដ្ឋានដឹកនាំការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

ជាមន្រ្តី នៃអគ្គ នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

ត�ើប្រព័ន្ឋបច្ចេ កវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
និង ប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ឋ ដារ ធ្វើសន្ឋានកម្មល�ើមុខងារអ្វីខ្លះ ?

ប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ បានធ្វើសន្ធានកម្មទៅល�ើមុខងារចំនន
ួ ២ គឺ៖

ួ ឱ្យ
ទី១៖ បញ្ជូនទិន្នន័យចំណូលថវិកាចេញពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារទៅប្រព័ន្ធ FMISជំនស
ការចេញក្រដាសសលាកបត្របង់ប្រាក់ចូលថវិកាជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ទី២៖ បញ្ជូនទិន្នន័យចំណូលពន្ធដារ ដែលបានកាត់ទុកដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន រតនាគារជាតិ និង

រតនាគាររាជធានី-ខេត្តចេញពីប្រព័ន្ធ FMISទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារដោយបែងចែក

កញ្ញា ឈ�ឿន សុម៉ាល័យ

យ៉ា ងលម្អិតច្បាស់លាស់ទៅតាមប្រភេទពន្ធ និង អាករនានា ។

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

២

ត�ើប្រភេទចំណាយណាខ្លះដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណាយដែល
មានហានិភ័យ កម្រិតទី១ ?

ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយល�ើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់

ត្រូវបានកំណត់ជាប្រភេទចំណាយដែលមានហានិភ័យទាប ឬ វេទយិតភាព កម្រិតទី១ ។

៧

