មាតិកា

សមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ និង

សមិទផ
្ធ លនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់ជំហានទី៣

ជំហានទី ២........................................... ១
វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លស្តីពីការប្រើប្រាស់មុខងាររ�ៀបចំ

ផែនការថវិកា និង លទ្ធកម្មពេញលេញ.............. ៣
កម្ម វិធីរបាយការណ៍ឌីជីថលឆ្លាតវៃ................... ៣
វឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មពីប្រព័ន្ធ

PRlS និង ប្រព័ន្ធ FMIS............................. ៤

ការអនុវត្តនីតិ វិធីទូទាត់តាម EFTពីប្រព័ន្ធ FMIS
ទៅកាន់ប្រព័ន្ធធនាគារ...........................

សកម្មភាពចុះថែទាំឧបករណ៍បច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មាន

៥

និង មិនមែនឧបករណ៍បច្ចេក វិទ្យា.................. ៥
ទំព័រសំណួរ និង ចម្លើយ ............................ ៦

ក្នុងបេសកកម្មចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ពនៃការគ្រប់គ្រងចំណាយជាតិឱ្យកាន់តែ

មានប្រសិទភា
្ធ ព តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព និង ការប្រមូលចំណូលឱ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង ដែល
ជាគោលដៅរួមរបស់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បានដាក់ចេញផែនការពង្រីកប្រព័ន្ធ FMIS ដោយផ្អែកល�ើអភិក្រមជាជំហានៗ ។ ជាក់ស្តែ ងសម្រាប់
ជំហានទី១ (២០១៣-២០១៦) ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់អនុវត្តនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះនៃក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ។ សម្រាប់ជំហានទី២ (២០១៧-២០២០)
ដែលទ�ើបតែបិទបញ្ច ប់ថ្មីៗនេះ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់អនុវត្តជាផ្លូវការបន្ថែមរួចរាល់នៅគ្រប់

ក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ៣៧, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្
តា លចំនួន ២៥,

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដែលមានការដ្ឋានប្រើប្រាស់សរុប ៨៦ ការដ្ឋាន
និង អ្នកប្រើប្រាស់សរុបបានក�ើនដល់ចំនួន ១៦៦២ នាក់ ។

ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏បានបន្តពង្រីកការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលមិន

មែនសារព�ើពន្ធ (NRMIS) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ,
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលចំណូល (Tax System) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, និង ប្រព័ន្ធ
ធនាគាររបស់ធនាគារពាណិជ្ជដែលមានដូចជា ៖

ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ
(CAMPU Bank)

ធនាគារវឌ្ឍនៈ

(VATTANAC Bank)

ធនាគារ ជេត្រាស់ រ៉ូយាល់

ធនាគារស្ថាបនា

(J TRUST Royal Bank) (SATHAPANA Bank)

រីឯការទូទាត់ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (Electronic Fund Transfer) ទៅកាន់ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា (NBC) ក៏ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ កន្លងទៅ នៅរតនាគារថ្នាក់កណ្
តា ល ។

សមិទផ
្ធ លធំមយ
ួ ទ�ៀតដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានក្នុងជំហានទី ២ គឺ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មី តាមប្រព័ន្ធ

FMIS ទាំងស្រុង ។ សម្រាប់ជំហានដំបូង ក្រុមការងារសម្រេចបានល�ើការកែសម្រួលនីតិ វិធីសម្រាប់ការប�ើកផ្ដល់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិក

ផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និង នីតិ វិធីចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និង ក្រសួងចំនួន ០៧ (រួមទាំង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្
ដា ល) រួមមាន ៖

១

សមិទផ
្ធ លសម្រេចបានទាំងនេះ អាចក�ើតមានឡ�ើង ដោយសារតែការរ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្របានច្បាស់លាស់ និង ការចង្អុលបង្ហាញពីថ្នាក់ដឹកនាំ

កំពល
ូ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការសម្រេចបាននូវសមិទផ
្ធ លនេះនឹងជំរុញឱ្យប្រព័ន្ធ FMIS ក្លាយជាកតាលីករដ៏សំខាន់ សម្រាប់ជួយជំរុញ
ល្បឿននៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឱ្យឈានទៅសម្រេចបានតាមចក្ខុ វិស័យដ៏ពិតប្រាកដ ដែលជាកម្ម វិធីមួយក្នុង

ចំណោមកម្ម វិធីកែទម្រង់ទាង
ំ ៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយទស្សនវិស័យត្រឹមត្រូវ និង ចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយរបស់
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

បន្ទា ប់ពីគម្រោង FMIS ជំហានទី២ត្រូវបានបិទបញ្ច ប់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ បច្ចុប្បន្នក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ច ប់សេចក្តីព្រាងផែនការ

សកម្មភាពសម្រាប់ជំហានទី៣ ដោយគ្រោងប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ដែលមានដូចតទៅ ៖
ដាក់មុខងារ BP, PR ទៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង ABEs

ដាក់គម្រោង FMISទៅមន្ទីរជំនាញ ២ ទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត និង ABEs

ដាក់គម្រោង FMISទៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ២៥ និង ABEs

ដាក់មុខងារ BP, PR ទៅមន្ទីរជំនាញ

ដំឡ�ើងប្រព័ន្ធ FMISនៅគ្រឹះស្ថានសាធាណៈចំនួន ១៥ និង ABEs

ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសាកល្បងមុខងារ ២ ថ្មីនៅ កសហវ និង ABEs

អភិវឌ្ឍ FMIS សម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ
ពង្រីកនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ

ដំឡ�ើងប្រព័ន្ធ FMISនៅ ABEs

ពង្រីកនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ

ដាក់មុខងារ BP, PR ដំណ�ើរការ

ដាក់មុខងារ BP,PR ដំណ�ើរការនៅមន្ទីរ សហវទាំង ២៥

ដាក់មុខងារ BP,PRទៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ដាក់គម្រោង FMISទៅ ABEs ចំនួន ២

ចំនួន ១៥ និង ABEs

ស្រុក/ខណ្ឌ និង ABEs

នៅក្រសួងចំនួន ២

ដំឡ�ើងប្រព័ន្ធ FMIS នៅ ២៥ រដ្ឋបាល
រាជធានី-ខេត្ត និង ABEs

អភិវឌ្ឍ FMISសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ
ពង្រីកនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ

ដាក់គម្រោង FMISទៅគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ

ដំឡ�ើងប្រព័ន្ធ FMIS នៅគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ
ដែលនៅសេសសល់

ដំឡ�ើងប្រព័ន្ធ FMISនៅ ៤៣ រដ្ឋបាលក្រុង/
ស្រុក/ខណ្ឌ និង ABEs

ពង្រីកនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ

ពង្រឹង

ដាក់គម្រោង FMIS នៅគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ
នៅសេសសល់

ដំឡ�ើងប្រព័ន្ធ FMISទៅមន្ទីរជំនាញ ២
ទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត និង ABEs

ចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មី ២ (AM& IM)
ពង្រីកនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ

ពង្រីក

ស្ វ័យប្រវត្តិកម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធ FMIS

១៤៨ ការដ្ឋានបន្ថែមថ្មី និង ABEsថ្មី (១៩០០ នាក់)

ពង្រឹងសុវត្ថិភាព និង សមត្ថភាពមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

២ មុខងារថ្មីដាក់ឱ្យអនុវត្ត (BP & PR)

ពង្រឹងគុណភាពរបាយការណ៍ និង សន្ធានកម្ម

- BP(Budget preparation):មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា
- AM(Asset Management):មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ

២

ដាក់ គម្រោង FMISនៅ ៤៣ រដ្ឋបាលក្រុង/

២ មុខងារអភិវឌ្ឍបន្ថែមថ្មី (AM & IM)

- PR(Procurement):មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ
- IM(Inventory Management): មុខងារគ្រប់គ្រងសន្និធិ

វគ្គ បណ្តុះបណ្
តា លស្តីពីការប្រើប្រាស់មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា និង
មុខងារលទ្ធ កម្មពេញលេញ

នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

បានសហការជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្
តា ល ល�ើការប្រើប្រាស់ មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធ កម្មពេញលេញ ដែលមានការចូលរួម

ពីសិក្ខា កាមសរុបចំនួន ១០០ នាក់ ។ សិក្ខា កាមទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឱ្យឆ្លងកាត់ការប្រលង បន្ទា ប់
ពីបញ្ច ប់វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លនីមយ
ួ ៗដ�ើម្បីវាស់ស្ទង់នូវកម្រិតចំណេះដឹងបន្ទា ប់ពីបានសិក្សារួច និង

ដ�ើម្បីបំពេញគ្រប់លក្ខណក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សិក្ខា កាមក៏
បានវាយតម្លៃទូទៅល�ើវគ្គបណ្តុះបណ្
តា ល និង ល�ើគ្រូបង្គោ លផ្ទាល់ ដ�ើម្បីក្រុមការងាររ�ៀបចំវគ្គបណត្ ុះបណ្
តា លទទួលបាននូវធាតុចល
ូ បន្ថែមក្នុងការកែលម្អវគ្គបណ្តុះបណ្
តា លនាថ្ងៃអនាគត ។

បន្ទា ប់ពីបញ្ច ប់វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លនេះ សិក្ខា កាមដែលជាមន្រ្តីដែលទទួលបន្ទុកមុខងាររ�ៀបចំ

ផែនការថវិកាមានចំណេះដឹង និង សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISសម្រាប់

ការកត់ត្រាគម្រោងចំណូលចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំលម្អិតទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់កម្ម វិធី និង ចំណាត់ថ្នាក់

សេដ្ឋកិច្ចនៃមាតិកាថវិកា ព្រមទាំងអាចបន្តនីតិ វិធីកនុង
្ ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយដាក់ជន
ូ នាយកដ្ឋានថវិកា
នីយកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាដ�ើម្បីពិនិត្យ និង រ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំចរចាថវិកាកម្រិតបច្ចេកទេស និង

កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ ។ ដោយឡែក សិក្ខា កាមដែលជាមន្រ្តីទទួលបន្ទុកមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញមាន
ចំណេះដឹង និង សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និង ការធ្វើ-

បច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន, ការគ្រប់គ្រងឯកសារដេញថ្លៃ និង ដំណ�ើរការដេញថ្លៃ និង ការកំណត់
ក្រុមហ៊ុនឈ្ នះការដេញថ្លៃ, ការបង្កើតកិច្ចសន្យា ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងការប្រគល់ទទួលផងដែរ ។

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៍បានគិតគូររួចជាស្រេច ល�ើការត្រៀម

ចុះទៅគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់ការដ្ឋានជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីដែលត្រូវអនុវត្តនវូ មុខងារថ្មីទាង
ំ
២ ខាងល�ើ ។

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មាន បានសិក្សារ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍ

កម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកា ដែលជាកម្ម វិធីរបាយកាណ៍ឌីជីថលឆ្លាតវៃ (Digital Business Intelligence) ក្នុងគោលបំណង
បំលែងទិន្នន័យ (Transform Data) ទៅជាព័ត៌មានដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តជាយុទសា
្ធ ស្ត្រ ក្នុងធុរៈកិច្ច
របស់ស្ថា ប័ន ក៏ដូចជាតាមដានការអនុវត្តថ វិកា និង ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់រដ្ឋា ភិបាលជាប្រចាំ ។

តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព គឺបានមកពីទិន្នន័យពិត និង ព័ត៌មានពិត នៃការអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់

ស្ថា ប័ន និង អង្គភាពរដ្ឋនីមួយៗ ។ ក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ និង សម័យកាលរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ការគិតគូរ
និង អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និង តាមដានការងារថ្មីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេក វិទ្យាថ្មីៗ គឺជាអភិក្រមថ្មី និង សំខាន់សម្រាប់
ស្ថា ប័ន និង រដ្ឋា ភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ, ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត និង អាចជួយពង្រឹង
ដល់ការអនុវត្តថ វិកាចំណូលចំណាយ និង ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គំនិតអភិវឌ្ឍន៍

នេះក៏ស្របទៅនឹងគោលដៅដំណាក់កាលទី ៣ និង ទី ៤ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ។

កម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកាជំនាន់ ១ នេះ នឹងបង្ហាញពីផ្ទាង
ំ របាយការណ៍សង្ខេបគន្លឹះៗ រួមមាន ផ្នែកច្បាប់ថ វិកាចំណូលចំណាយ,

ផ្នែកថវិកាធានាចំណាយ និង ផ្នែកអនុវត្តចំណូលចំណាយថវិកា ជាដ�ើម ។

៣

វឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធបច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
ប�ៀវត្សមន្រ្តីរាជការស៊ី វិល (PRIS) មកប្រព័ន្ធបច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានសហការអនុវត្ត
ផែនការសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ PRIS

១. ប្រព័ន្ធ

មកប្រព័ន្ធ FMIS ដោយសម្រេចបានល�ើកិច្ចការមួយចំនួន រួមមាន៖

PRIS នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានអភិវឌ្ឍ និង កែ-

សម្រួលមុខងារមួយចំនួន ដ�ើម្បីអាចធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មល�ើការបញ្ជូន

៣. បញ្ច ប់ការធ្វើតេស្ត សាកល្បង ក្នុងការទាញយកទិន្នន័យស្ វ័យប្រ-

វត្តិកម្ម ដោយទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យដូចការគ្រោងទុក និង បាន

ទិន្នន័យមកកាន់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច កំណត់ពេលវេលាទាញទិន្នន័យដោយស្ វ័យប្រវត្តិពីប្រព័ន្ធ PRISមក

ជា៖ លេខកូដអង្គភាព, ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច (អនុគណនីប�ៀវត្ស), ប្រព័ន្ធ FMIS ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ក្នុងសប្តា ហ៍ទី ០២ នៃខែនីមួយៗ
ទឹកប្រាក់សរុប, ទឹកប្រាក់ពន្ធកាត់ទុកល�ើប្រាក់ប�ៀវត្សទៅតាមអង្គភាព រហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ០៧ ក្នុងសប្តា ហ៍ទី ០១ នៃខែបន្ទា ប់ និង វេលាម៉ោ ង
ថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទពេ
្ធ ញលេញ ជាដ�ើម ។ ទិន្នន័យដែលទទួលបាន ១៧:០០ រស�ៀល ។
ពីការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះ សុទស
្ធ ឹងជាព័ត៌មានចាំបាច់ និង ស្របតាម

ព័ត៌មានល�ើសន្លឹកអាណត្តិប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស ដែលបោះផ្សាយដោយក្រសួង
មុខងារសាធារណៈ ។

ប្រព័ន្ធស្វ័័យប្រវត្តិកម្មនេះ គ្របដណ្តប់ល�ើមុខសញ្ញាចំណាយដែល

មានអនុគណនី ដូចខាងក្រោម៖

៤. លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ច ប់

ការរ�ៀបចំការបញ្រ្ជា បការយល់ដឹង និង វគ្គបណ្តុះបណ្
តា លស្តីពី “ការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យពី ប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនអ្នក-

ប្រើប្រាស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្
តា ល ។
ការសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ

PRISមកប្រព័ន្ធ FMIS នេះ នឹងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ

តម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ( FMIS) ២០២០-២០២៥ ក្នុង

ក្របខណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យរវាង
ប្រព័ន្ធទាង
ំ ពីនេះមានជាអាទិ៍ ៖

១. កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងដល់អ្នកប្រើប្រាស់

២

. សម្រេចជាកម្រិតបច្ចេកទេសក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យនៃការរ�ៀបចំ

Data Dictionary ដែលជាគំរូទិន្នន័យជាក់ស្តែ ងសម្រាប់ការផ្គូផ្គង

(Mapping) ទៅក្នុងទម្រង់ជា “XML File” ដែលបានកែសម្រួលរួចរាល់
ក្នុងទម្រង់នៃតារាងទូទាត់ប�ៀវត្សប្រចាំខែផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ PRIS

ដែលមានទម្រង់ជាក្រដាស A3 មកជាទម្រង់ A4 វិញ ដ�ើម្បីបង្កភាព

ងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជា ប់ “File” ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។

៤

២. មានភាពរហ័ស ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងចំណាយពេលវេលាតិច
ជាងមុនក្នុងការវាយបញ្ចូ លទិន្នន័យអាណត្តិប�ៀវត្សក្នុងប្រព័ន្ធ
FMIS
៣. បង្កើននវូ ប្រសិទភា
្ធ ព និង ភាពទាន់ពេលវេលាក្នុងការប�ើកផ្តល់
ប�ៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ី វិល ។

ក្នុងគោលបំណងពន្លឿនការទូទាត់ និង ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ជូនក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង ក្រុមហ៊ុន

ផ្គត់ផ្គង់ បានឆាប់រហ័ស និង ចូលរួមលុបបំបាត់ការបោះផ្សាយមូលប្បទានបត្រ លេខាធិការដ្ឋាន

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសហការយ៉ា ងជិតស្ និទជា
្ធ មួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារ
ជាតិ អនុវត្តផែនការសិក្សា និង អភិវឌ្ឍការងារកសាងសន្ធានកម្មទិន្នន័យនៃការអនុវត្តនីតិ វិធីទូទាត់

តាម EFTពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ។ ការអនុវត្តនីតិ វិធី
ទូទាត់តាម EFT ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណ�ើរការល�ើមុខងារគណនីត្រូវសងសម្រាប់ការទូទាត់ និង
មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ។

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISបានបញ្ច ប់

ការរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្
តា លជូនអ្នកប្រើប្រាស់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន
៦០ នាក់ ។

គួររំលឹកផងដែលថា ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) ត្រូវបាន

ដាក់អនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ នៅរតនាគារថ្នាក់កណ្
តា ល ។

សកម្មភាពចុះថែទាំឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មាន និង
មិនមែនបច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មានរបស់គម្រោង FMIS

ស្របតាមផែនការសកម្មភាពដែលបានដាក់ចេញសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុម-

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះបេសកកម្មទៅកាន់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
រតនាគាររាជធានី- ខេត្តទាង
ំ ២៥ ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ ថែទាំឧបករណ៍បច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មាន និង មិនមែន

បច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានរបស់គម្រោង FMIS ក្នុងន័យជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
ប្រកបដោយភាពរលូន និង ធានាបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។
គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ច ប់

បេសកកម្មចុះថែទាំឧបករណ៍បច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មាន និង មិនមែនបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានរបស់គម្រោង
FMISទៅកាន់ខេត្តចំនន
ួ ៦ រួមមាន ៖ខេត្តរតនគិ រី ខេត្តមណ្ឌលគិ រី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិ៍សាត់

ខេត្តកំពង់ធំ និង ខេត្តកំពង់ចាម ។ ក្រុមការងារ FMIS បានត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅ

ទីតាំងផ្ទាល់ ល�ើឧបករណ៍ ដូចជា Switch, Firewall, NE, ODS, UPS server
កាម៉េរាសុវត្ថិភាព និង ម៉ា ស៊ីនកុំព្យូទ័រ ជាដ�ើម ។ បន្ថែមពីនោះផងដែរ ក្រុមការងារ FMIS ក៏បាន

បង្ហាត់បង្ហាញដោយផ្ទាល់ល�ើការប្រើប្រាស់កម្ម វិធី Skype for Business និង PK the
Helper ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផងដែរ ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា តាមការគ្រោងទុក នៅក្នុងត្រីមាសទី១ នៃដ�ើមឆ្នាំ ២០២១ នេះ លេខាធិ-

ការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ត្រូវចុះទៅត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំ ឧបករណ៍បច្ចេក-

វិទ្យាព័ត៌មាន និង មិនមែនបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានរបស់គម្រោង FMIS នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺកូ វីដ

១៩ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ) មិនទាន់មានភាពធូរស្បើយនៅឡ�ើយ ក្រុមការងារបានសម្រេច
ពន្យារពេលការចុះថែទាំនេះជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយបន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាកិច្ចការ
បន្ទាន់ជន
ូ អ្នកប្រើប្រាស់ពីចម្ងាយ ( Remote Access) ជំនួសឱ្យការចុះផ្ទាល់ដល់ការដ្ឋាន ។

៥

សំណួរ និង ចម្លើយ
បង្កើនថាមពលផ្នែកចំណេះដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធ FMIS និង មានឱកាសទទួលបាន
ធនាគារថាមពល (PowerBank)

ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ដោយគ្រាន់តែចូលរួមឆ្លើយសំណួរ

សូមផ្ញើ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ នៃសំណួរទាំងពីរនៅខាងឆ្វេងដោយភ្ជា ប់ជាមួយ

ងាយៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ឈ្មោះ តួនាទី ស្ថា ប័ន និង លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

របស់លោកអ្នកមកអ៊ីមែល៖ chhoeun_somalay@mef.gov.kh ឱ្យបាន
មុនថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នា ំ ២០២១ ។

ក្រុមការងារល�ើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគារ ព្រមទាំង
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះគ្រប់ៗគ្នា ។

១.ត�ើជំហានទី ៣ នៃការអនុវត្តគម្រោង

ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្ នះរង្វាន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ ។

FMIS ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណា ?

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

មានទិសដៅយ៉ា ងដូចម្តេច ?

សូ មអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៥

ឈ្មោះ លោក សក់ សុវាចា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់ នៃអគ្គ នាយកដ្ឋាន

រដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃអគ្គ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

២.ចូររ�ៀបរាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើ

ឈ្
ម ោះ កញ្ញា លន់ ល័ក្ខស្មី មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាន នៃអគ្គ លេខាធិការដ្ឋាន

ស្ វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS
និង ប្រព័ន្ធ PRIS ?

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

១

សាច់ប្រាក់រម
ួ មាន ៖

១. របាយការណ៍ធនាគារទាញចូលប្រព័ន្ធទាន់ពេលវេលា

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំព័របណ្
ដា ញសង្គម
របស់គម្រោង FMIS៖

២. កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងដល់អ្នកប្រើប្រាស់

៣. មានភាពរហ័ស ដោយប្រើប្រាស់ និងចំណាយពេលវេលាតិចជាងមុនក្នុងការទាញយកទិន្នន័យ

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

FMIS CAMBODIA

ប្រព័ន្ធធានាគារស្ថាបនាល�ើមុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់?

ចម្លើយ៖ អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើសន្ធានកម្មរវាង FMIS និងប្រព័ន្ធធនាគារស្ថា បនាល�ើមុខងារគ្រប់គ្រង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង សំណូមពរផ្សេងៗ

http://fmis.mef.gov.kh

ត�ើអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង

៤. អ្នកប្រើប្រាស់ពុំចាំបាច់បញ្ចូ លរបាយការណ៍ធនាគារដោយដៃខ្លួនឯង ។

២

ត�ើមុខងារកិច្ចលទ្ធ កម្មពេញលេញត្រូវបានបែងចែកជាអនុមុខងារអ្វីខ្លះ? ចូររ�ៀបរាប់។

ចម្លើយ៖ មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញត្រូវបែងចែកជាអនុមុខងារ ចំនួន ៤ គឺ ៖

១. ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃផ្នែកសំណង់ស៊ី វិល និង ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន
២. ផែនការលទ្ធកម្ម (ការគ្រប់គ្រងរាល់ផែនការលទ្ធកម្មទាង
ំ អស់របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន)

៣. ការគ្រប់គ្រងដំណ�ើរការដេញថ្លៃ (ការគ្រប់គ្រងឯកសារដេញថ្លៃ គ្រប់គ្រងដំណ�ើរការអនុវត្ត
ឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់

កញ្ញា ឈ�ឿន សុម៉ាល័យ

ការដេញថ្លៃ និង កំណត់ក្រុមហ៊ុនឈ្ នះការដេញថ្លៃ)

៤. ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា (ការបង្កើតកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនឈ្ នះការដេញថ្លៃ
និងគ្រប់គ្រងការប្រគល់ទទួលទំនិញ ឬ សេវាកម្ម) ។

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

៦

