មាតិកា
រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ............................ ១

បេសកកម្មសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ .............. ២

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅ

រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ .............. ៣

រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល (Digital Government) មានតួនាទីបង្កើតក្របខណ្ឌ និង យន្តការសម្រាប់

អនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល, ការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្ម និង ការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌគតិយុត្តថ្នាល និង
កម្ម វិធីគាំទ្រនានាជាច្រើន សម្រាប់ធានាការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានអភិវឌ្ឍ និង ដាក់ឱ្យអនុវត្តតាមក្រសួង-ស្ថាប័នរាជរដ្ឋា-

យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ .............. ៣

ភិបាល និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ប្រព័ន្ធបច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចំនុចសំខាន់ ..................................... ៤

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មរួមបញ្ចូ លគ្នានូវប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ រវាងប្រព័ន្ធថ វិកាជាមួយប្រព័ន្ធរតនាគារជាតិ ដ�ើម្បី

មូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិចង្អុលបង្ហាញ

បេសកកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោកគាំទ្រ

ដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ............. ៥
ទំព័រសំណួរ និង ចម្លើយ ...................... ៦

( Financial Management Information System - FMIS) ដែលជាប្រព័ន្ធទំន�ើបកម្ម, ធ្វើ

ធានាប្រសិទភា
្ធ ព, តម្លា ភាព, គណនេយ្យភាព ក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ការផ្តលសេ
់ វា
សាធារណៈ បានឆាប់រហ័ស, មានប្រសិទភា
្ធ ព និង ទាន់ពេលវេលា ។ ប្រព័ន្ធទំន�ើបកម្មបានអនុវត្តស្វ័យ-

ប្រវត្តិកម្មរួមបញ្ចូ លគ្នានូវ ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរវាងប្រព័ន្ធថ វិកាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរតនាគារដែលជាឃ្លា ំង
ផ្ទុកព័ត៌មានសម្រាប់ការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ, ជាក់លាក់, មានប្រសិទភា
្ធ ព និង អាចជ�ឿទុកចិត្តបាន ។

រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ( Digital government) ជាអ្នកបង្កើតក្របខណ្ឌ និង យន្តការសម្រាប់អនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង ការធ្វើឌីជីថលូប-

នីយកម្មរដ្ឋបាល ។ ឌីជីថលូបនីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍ និង កំពុងអភិវឌ្ឍ បានជ្រៀតចូលជ្រៅទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋទាង
ំ ឡាយជាច្រើនទសវត្សរ៍
តាមរយៈការរ�ៀបចំថ្នាក់ក្របខណ្ឌគតិយុត្ត និង កម្ម វិធីគាំទ្រនានាជាច្រើនសម្រាប់ធានាការរីកលូតលាស់នៃ រដ្ឋបាលឌីជីថល និង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។

១

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ក្នុងក្របខណ្ឌបដិវត្តឧស្សាហកម្មបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាជាតិនីមយ
ួ ៗ, អត្ថប្រយោជន៍

ទាំងឡាយ មិនអាចទទួលបានដោយងាយៗឡ�ើយ ហ�ើយសង្គមជាតិនីមួយៗ មិនអាចស្រូបយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបានភ្លា មៗដែរ ។
រដ្ឋត្រូវសកម្មក្នុងការប្រម�ើល និង បុរេសកម្ម ក្នុងការចាត់ វិធានការឆ្លើយតប នឹងនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរ, ការវិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា, ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

និង សង្គម, ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ទន់ និង រឹង) ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំ, ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម និង រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នរដ្ឋ សំដៅធានាអត្ថប្រយោជន៍,
ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អ វិជ្ជមានមកល�ើជីវភាពប្រជាជន, សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ។

បច្ចុប្បន្ន, សកលលោកបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំន�ើបកម្ម គឺ ប្រព័ន្ធបច្ចេ ក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

( Financial Management Information System ) ដែលធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មរម
ួ បញ្ចូ លគ្នានូវប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ រវាងប្រព័ន្ធថ វិកា

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរតនាគារជាតិ ក្នុងទិសដៅធានាប្រសិទភា
្ធ ព, តម្លា ភាព និង គណនេយ្យភាព ក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ចំណូលចំណាយថវិកាជាតិ) ហ�ើយក៏ជាឃ្លា ំងផ្ទុកទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ, ឆាប់រហ័ស, មានប្រសិទភា
្ធ ព និង អាចជ�ឿទុកចិត្តបាន ។

រដ្ឋជោគជ័យក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះ ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ដ�ើម្បីផទុ្កព័ត៌មាន, ទិន្នន័យ និង ស្ ថិតិ (ពាក់ព័ន្ធកិច្ចការសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច)

សម្រាប់ វិភាគព័ត៌មាន, ទិន្នន័យ និង ស្ ថិតិទាង
ំ ឡាយ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ, ផ្តល់សេវាសាធារណៈ, សម្របសម្រួលកិច្ចការល�ើកទឹកចិត្ត
វិស័យឯកជន ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព, តម្លា ភាព និង គណនេយ្យភាព ។

បច្ចុប្បន្នភាពរដ្ឋជោគជ័យក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះ គឺ រដ្ឋសកម្មក្នុងការប្រម�ើល និង បុរេសកម្មក្នុងការចាត់ វិធានការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា

ទៅនឹងនិន្នាការប្រែប្រួល, ការវិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដ�ើម្បី រ�ៀបចំ, គ្រប់គ្រង, តាមដាន និង ត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តគ្រប់ការងារស្ថាប័នឱ្យស្ ថិតក្នុង

ជវភាពនៃប្រព័ន្ធតួអង្គតែមួយ ដោយឈរល�ើគោលការណ៍ប្រតិតុល្យការ និង ប្រព័ន្ធគោលតម្លៃ ដែលមានកិច្ចដំណ�ើរការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ក្នុងគ្រប់

កិច្ចការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈ, ការគាំទ្រ និង ការសម្របសម្រួលនានា ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះប្រជាជន (រួមទាំងធុរជន) ប្រកប
ដោយចក្ខុ វិស័យដឹកនាំវែងឆ្ងាយ និង ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ដែលមាននីតិរដ្ឋជាឆ្អឹងខ្នង ។

ប្រភព៖ បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប, ទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ច វិទូ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (រាជធានីភ្នំពេញ ២០២១)

បេសកកម្មសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង អភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នូវរបាយការណ៍ចំណាយថវិកាតាមចំណាត់ថ្នាក់
រដ្ឋបាល សេដ្ឋកិច្ច និង កម្ម វិធី

ធ្វើការរ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍបន្ថែមរួចរាល់ល�ើផ្នែកបច្ចេកទេសល�ើការទូទាត់តាម EFT នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS
នៅថ្នាក់មល
ូ ដ្ឋាន ជាមួយនឹងធនាគារពាណិជ្ជមួយបន្ថែមថ្មី

រ�ៀបចំរួចរាល់នូវឯកសារនីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS របស់
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ និង អង្គភាពថវិកាថ្នាក់កណ្
ដា លបន្ថែមថ្មី

កំណត់រច
ួ រាល់នូវឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS របស់អង្គភាពថវិកា

អាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបន្ថែមថ្មី និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥
ដំឡ�ើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត
ទាំង ២៥ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិបន្ថែមថ្មី

(បណ្
ដា ញ WAN/LAN, បណ្
ដា ញអគ្គិសនី និង Leased Line)

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង អភិវឌ្ឍមុខងារបន្ថែមថ្មី នៃកម្ម វិធីកញ្ច ក់ថ វិកាជំនាន់ទី ២
វាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅគ្រប់អង្គភាពអនុវត្តគម្រោង FMIS

ត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ ការអនុវត្តនីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS

ល�ើការទូទាត់ចំណាយប�ៀវត្ស និង ការទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យ
ក្នុងកម្រិតទី ១ នៅក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៧

សិក្សា និង វិភាគល�ើនីតិ វិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់ការរ�ៀបចំនីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ

២

FMISល�ើការធានាចំណាយ និង ទូទាត់ចំណាយថវិកានានា ដែលមានហានិភ័យក្នុងកម្រិតទី ២ ។

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥
ស្របតាមចក្ខុ វិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅល�ើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសេនាធិការក្នុងការដឹកនាំការងារកែទម្រង់
នេះ បាននិងកំពុងបន្តបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈរ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ការងារកែទម្រង់

ឈានដល់ដំណាក់កាលទី ៤ គឺ គណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម (២០២១ -២០២៥) ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ
ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ( FMIS) ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់របស់កម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏បានបន្តពង្រីក
វិសាលភាពរបស់ខ្លួ នដល់ជំហានទី៣ (២០២១ -២០២៥) នេះផងដែរ ។ តាមរយៈយុទសា
្ធ ស្ត្រ

ដែលមានភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នានេះ និង ក្រោយទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទៅល�ើ“ផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣” ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរ�ៀបចំ

អនុវត្តនវូ ផែនការសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ ។ ជាក់ស្តែ ង នាថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ កម្ម វិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS
ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥” ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ កម្ម វិធីត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងជាមួយគោលបំណង
សំខាន់ៗដែលមានដូចជា បញ្ជ្រាបព័ត៌មានបឋមទៅកាន់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងស្ន ើឱ្យមានការរ�ៀបចំជាក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS ដ�ើម្បីសម្របសម្រួលល�ើការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្ត, ជំរុញឱ្យមានការគាំទ្រ និង ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់

ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តការងារគម្រោងដ�ើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទភា
្ធ ព និង ប្រសិទផ
្ធ លជាអតិបរមាពីប្រព័ន្ធ FMIS ។ ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង

FMIS នៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត នឹងបន្តសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការសិក្សា
អំពីនីតិ វិធីអនុវត្តការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ការកំណត់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋាន
សម្រាប់ការរ�ៀបចំ និង ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែ ងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថ វិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ របស់

រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត និង មិនជ�ៀសឆ្ងាយពីឧត្តរមានុវត្តន៍របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងស្របតាមយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែសម្រួលនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត និង មន្ត្រីក្រោមឱវាទ ដែលបានចូលរួមយ៉ា ង
សកម្មក្នុងការទទួលយកការដាក់ឱ្យអនុវត្តនវូ គម្រោង FMIS ថែមទាំងបានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត មិនឱ្យមានការព្រួយបារម្ភ

ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនេះ ព្រោះថាប្រព័ន្ធ FMISត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តទៅកាន់ការដ្ឋានជាច្រើនរួចមកហ�ើយ ដូច្នេះចំពោះការលំបាក ចន្លោះខ្វះខាត
ផលប៉ះពាល់ទាង
ំ ឡាយត្រូវបានគ្រប់គ្រង និង កែសម្រួលបានប្រស�ើរហ�ើយ ។ រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ អស់ ក៏មានស្ថាប័នដែលមានបទពិសោធន៍

ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដូចជាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត នៅជិតខ្លួនដែរ ដែលអាចស្វែ ងរកការពិភាក្សា
នៅពេលជួបឧបសគ្គផ្សេងៗបាន ។

យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper
PK-The Helper ជាប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ ដែលទទួលនូវរាល់គ្រប់ បញ្ហា /
សំណ�ើ /សំណូមពរ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងធ្វើការ

ដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ស្របទៅ
តាមកម្រិត និង ស្ថានភាពនៃបញ្ហាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជបប្រ
ួ
ទះ ។

៣

ដ�ើម្បីចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PK-The Helper អ្នកប្រើប្រាស់តម្រូវឱ្យមាន

Username និង ពាក្យសម្ងាត់ មុននឹងអាចប្រើប្រាស់បាន បន្ទាប់មក

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវប�ើកកម្ម វិធី Web Browser ណាមួយ

(ឧទាហរណ៍៖ Google Chrome, Safari, FireFox។ល។ )
ហ�ើយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ៖ https://helpdesk.mef.gov.kh
ការបង្កើតសំបុត្រ

១. ការបង្កើតសំបុត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនយ
ួ គាំទ្រ គឺដ�ើម្បីដាក់បញ្ជូ លនូវបញ្ហា ឬ សំណ�ើសុំកែប្រែរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដ�ើម្បីឱ្យ
ក្រុមការងារពិនិត្យ និង ដោះស្រាយនូវបញ្ហា ឬ សំណ�ើកែប្រែផ្សេងៗ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និង មានប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់

២. ដ�ើម្បីបង្កើតសំបុត្របាន សូមអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់ ប្រភេទសំបុត្រ >សំបុត្រ >បង្កើត ។
ការស្វែងរកសំបុត្រដែលបានបង្កើត និង តាមដានស្ថា នភាព

១. ក្រោយពេលសំបុត្រ បញ្ហា /សំណ�ើ/សំណូមពរ ត្រូវបានបង្កើត អ្នកប្រើប្រាស់ អាចតាមដាននូវការដោះស្រាយដោយក្រុមការងារប្រព័ន្ធ
និង ទទួលបានការដោះស្រាយឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និង សម្របសម្រួលការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទភា
្ធ ព

២. ដ�ើម្បីស្វែ ងរកសំបុត្រដែលបានបង្កើត និង តាមដានស្ថានភាពសំបុត្របានអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចូលតាមច្រក ប្រភេទសំបុត្រ >សំបុត្រ ។
ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ពុំអាចបង្កើតសំបុត្រ /មិនអាចតាមដានស្ថានភាពសំបុត្រ ឬ មានបញ្ហាទាក់ទងនិងប្រព័ន្ធ PK-The Helper

អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារជំនួយគាំទ្រតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៤៣០ ០៦៣ និង ០៨៧ ៨២២ ២៤៩ ។

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ត រជាតិ (IMF) ចង្អុលបង្ហាញចំណុចសំខាន់

ដែលត្រូវការ ការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចំពោះគម្រោង FMIS
បេសកកម្មល�ើកទី ១១ របស់មូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិ សម្រាប់ការគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោង

ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) នៅកម្ពុជា បាន
ប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយ ដែល “ផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS
ជំហានទី ២” ត្រូវបានបញ្ច ប់ជាស្ថាពរ និង ចាប់ផ្តើមអនុវត្តជាផ្លូវការនូវ “ផែនការពង្រីកការអនុវត្ត

គម្រោង FMIS ជំហានទី ៣” ។ បេសកកម្មនេះ ត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកស្រី Delphine
Moretti និង សហការី គឺលោក Kris Kauffmann ទីប្រឹក្សា IMF ជួយគាំទ្រដល់គម្រោង

FMIS រួមជាមួយនឹងលោក Yasuhisa Ojima ប្រធានស្ថានតំណាង IMF ប្រចាំនៅកម្ពុជា ។
តំណាងមូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិ បានយល់ដឹងអំពីផែនទីចង្អុលផ្លូវសម្រាប់ជំហានទី ៣ នៃការ-

ពង្រីកវិសាលភាពប្រព័ន្ធ FMIS តាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ

គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង ការជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការជំរុញភាពជោគជ័យសម្រាប់ការអនុវត្តផែនទីចង្អុលផ្លូវនេះ ។

តំណាងមូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិបានគូសបញ្ជា ក់ថា ការកែសម្រួលនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ និង

ការធ្វើ វិសោធនកម្មលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន

ដែលទាមទារឱ្យមានការចូលរួម

យ៉ា ងជិតស្និទព
្ធ ីអង្គភាពជំនាញ និង ការអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ គឺចាំបាច់ត្រូវតែ

មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត ។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅតែជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ដែលមិន
អាចម�ើលរំលងបាន គឺការទប់ស្កាត់នូវការរ�ៀបចំ និង អភិវឌ្ឍនូវប្រព័ន្ធផ្សេងក្រៅពីប្រព័ន្ធ

FMIS ដែលនាំឱ្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រព័ន្ធច្រើនមិនមានលក្ខណៈសមាហរណកម្ម និង ក្លា យជា

បន្ទុកការងារដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការកត់ត្រាទិន្នន័យដដែលច្រើនដង ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ
ការថែរក្សាឱ្យបាននូវធនធានមនុស្ស សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ក៏ជាកត្តា
ដែលអាចកំណត់នូវភាពជោគជ័យ ។

៤

បេសកកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោកគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS
ក្រុមបេសកកម្មធនាគារពិភពលោក ( WB) ដែលដឹកនាំដោយ លោក Serdar Yilmaz និង

លោកបណ្ឌិត សូ សុខប៊ុនធ�ឿន ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនទ�ៀត

រួមមាន ៖ លោក Javier CASTILLO-ALVAREZ តំណាងសភាពអឺរ៉ុប, លោក Anthony Samson
តំណាងកម្ម វិធីអភិវឌ្ឍន៍អូស្ត្រា លីមកពីនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រា លី,

លោក ផ្លុង ពិសិដ,្ឋ លោក Paul Tambunan និង លោក Muki Adinugroho ទីប្រឹក្សារបស់

ធនាគារពិភពលោក បានសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ដ�ើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៅក្រសួងចំនួន ៤ រួមមាន ៖

រួមនឹង អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទ វីដេអូ ក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសគាំទ្រដល់យន្តការ
ត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃល�ើការអនុវត្តនីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMISទាំងស្រុង និង ការរ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត គ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ

និង ប្រាស្រ័យទាក់ទង (Change Management and Communication) ក្នុងក្របខណ្ឌកម្ម វិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា
ដែលបេសកកម្មនោះបានធ្វើឡ�ើងកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ។

ក្រុមបេសកកម្មធនាគារពិភពលោក (WB) បានវាយតម្លៃខ្ពស់ល�ើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលមាន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប ជាប្រធាន ជាពិសេសការអនុវត្តនូវនីតិ វិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMISទាំងស្រុង ដែលជំនាញការធនាគារពិភពលោកបានសិក្សាឃ�ើញថា បានផ្តល់នូវការបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ពការងារ, ការពន្លឿនពេលវេលានៃការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធឱ្យកាន់តែមាន

ភាពរហ័ស និង ងាយស្រួលជាងមុន ជាពិសេសការអនុវត្តនវូ នីតិ វិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង បានជួយសម្រួលដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃ របស់
ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការប�ើកផ្តល់ប្រាក់ប�ៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ការទូទាត់
ចំណាយដែលមានហានិភ័យទាបទៅកាន់ដៃគូផ្គត់ផ្គង់ បានទាន់សភាពការណ៍ និង តម្រូវការ ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រុមបេសកកម្មធនាគារពិភពលោក
ក៏បានកោតសរស�ើរដល់ការអនុវត្តបានយ៉ា ងល្អ សម្រាប់សកម្មភាពគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូររបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន ជាពិសេសការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលបានជួយជំរុញដល់ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលមានប្រព័ន្ធ

.FMIS ជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់ ឱ្យកាន់តែដំណ�ើរការយ៉ា ងរលូន ។ បន្ថែមពីនោះ ក្រុមជំនាញការបេសកកម្មធនាគារពិភពលោក ក៏បានបន្តសហការ

យ៉ា ងជិតស្និទ្ធិជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងការវិភាគថេរវេលានៃប្រតិបត្តិការផ្សេង
ទ�ៀត ដ�ើម្បីគ្រោងរ�ៀបចំសម្រាប់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនវូ នីតិ វិធីថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMISជាបន្តទ�ៀត ។

សមិទផ
្ធ លជោគជ័យនេះ បានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែង និង ការជំរុញពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់

ថ្នាក់ រួមជាមួយនឹងការសហការចូលរួមពីបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នក្នុងការប្តេជ្ញាជួយគាំទ្រដល់

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដូចជាការជំរុញការបម្រើសេវាសាធាណៈ
ទៅកាន់សាធារណជនឱ្យបានល្អប្រស�ើរ និង ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ ។ ជាពិសេស

ការចូលរួមចំណែកពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា ធនាគារពិភពលោក និង សហភាពអឺរ៉ុប ដែលតែងតែ

ផ្តល់ការគាំទ្រ និង ជំនួយបច្ចេកទេសដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ឱ្យសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនេះ និង បានផ្តល់ជន
ូ នូវអត្ថប្រយោជន៍
ជាច្រើនជូនអ្នកប្រើប្រាស់ ។

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 ៣០ ខែ សីហា ឆ្នា ំ ២០២១ ។

១.នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

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

មានបញ្ហា ត្រូវទាក់ទងទៅក្រុមជំនយ
ួ គាំទ្រ

ឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅល�ើ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខក្រោយ ។

PK-The Helperយ៉ា ងដូចម្តេច ? ចូររ�ៀបរាប់

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វា ន់អនុស្សាវរីយ៍

ពីរប�ៀបបង្កើតសំណ�ើនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនយ
ួ

សូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៦

គាំទ្រ PK-The Helper?

២.ត�ើប្រព័ន្ធ FMIS មានឈ្មោះពេញ
ជាខេមរៈភាសាយ៉ា ងដូចម្តេច ?

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

ឈ្មោះ លោក សេន សិទ្ធិថា

អនុប្រធានការិយាល័យ

ឈ្
មោះ លោក អ៊ិន សុផាន

មន្ត្រី នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

១

នៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកែប

ត�ើជំហានទី ៣ នៃការអនុវត្ត គម្រោង FMIS ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាណា
ំ
?
មានទិសដៅយ
៉ា ងដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖ ជំហានទី៣ នៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ២០២១ ដល់ឆ្នាំ២០២៥ ។
ពង្រឹង៖

មានទិសដៅដូចខាងក្រោម៖

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
តាមប្រព័ន្ធ FMIS

គុណភាពរបាយការណ៍ និង សន្ធា នកម្ម

សុវត្ថិភាព និង សមត្ថភាពមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

២

ពង្រីក៖

១៤៨ ការដ្ឋានបន្ថែមថ្មី និង អង្គភាពថវិកា
អាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៅថ្នាក់កណ្តា លថ្មី

ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់សរុប ១៩០០ នាក់

អភិវឌ្ឍមុខងារបន្ថែមថ្មីចំនួន ២ (AM & IM)
ដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារថ្មី BP & PR ។

ចូររ�ៀបរាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យ
រវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធ PRIS ?

ចម្លើយ៖ អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និងប្រព័ន្ធ PRISមានដូចជា៖
កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងដល់អ្នកប្រើប្រាស់

មានភាពរហ័ស ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងចំណាយពេលវេលាតិចជាងមុនក្នុងការវាយបញ្ចូ លទិន្នន័យ
អាណត្តិប�ៀវត្សក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

បង្កើននូវប្រសិទភា
្ធ ព និង ភាពទាន់ពេលវេលាក្នុងការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ី វិល ។

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

៦

