កមមវិធីែកទ មង់ករ គប់ គងហិរញញ វតថុ

ធរណៈ

របយករណ៍វឌ នភព បច ំឆន ំ ២០១០

េលខធិករ

នគណៈកមមធិករែកទ មង់ករ គប់ គងហិរញញ វតថុ

ធរណៈ

របយករណ៍េនះ នឹងេធករបងញសកមមភពកំែណទ មង់ករ គប់ គងហិរញញ វតថុ

ែដលបនអនុវតកនុងឆនំ២០១០កនងមក េ
ន នយក

យរ ំេលចនូវវឌ នភពែដលសេ មចបនេ

ន និងអងគភពចំណុះ កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុែផក

កលទី២។

ធរណៈ

យអគគនយក

មែផនករសកមមភពដំ

ក់

១.ករបនព ងឹងភពេជ ទុកបនៃនថវិក
ភពេជ ទុកចិតបនៃនថវ ិក តវបន តតពិនិតយ
មនបងញជូនកនុង

eKaledA
ចំណូលកនុង សកសរុបសេ មចបន

រកេគលេ

ែដលបនអនុម័តេនកនុងចបប់

សរុបជបេណ រៗកន់ែតខិតេទ
ែដលបនអនុម័ត

េនកនុងចបបហិរញញ វតថុ

+ ឬ

- ៥% េធ បនឹងេគលេ

២.គមនករបេងកតេឡងនូវបំ

បំណុលកកសទះ តវក មិតមិនឲយ

ណុលកកសទះថមី

េលសពី២% ែនចំ

បញ
ជ ចំ

យេទ

យនិងែផណករ

មសូចនករបរ ិមណែដល

vDÆnPaB qñaM 2010

១.លទធផលចំណូលកនុង សក

ប័កជបេណ រៗ

នែផក

ងខងេ កម៖

sucnakr

៣.

ម

ច

មកមមវ ិធីចំ
ច់ បក់

ថ នភពចំ

vDÆnPaB qñaM 2009

ចំណូលកនុង សក៖ ១០២.១%

ចំណូលកនុង សក៖ ៩̀ %

មិនមនបំណុលកកសទះ

មិនមនបំណុលកកសទះ

សេ មចបន៖

សេ មចបន៖

យសរុប

យមិន តវតិច

តីមសទី១៖ ១៦.៣%

តីមសទី១៖ ១៧.៩%

តីមសទី១៖ ១៥%

តីមសទី២៖ ៣៩%

តីមសទី២៖ ៤៥%

តីមសទី២៖ ៤១.́%

តីមសទី៣៖៦៩.៩ %

តីមសទី៣៖៧១.Ư%

តីមសទី៤៖ ៩ư.́%

តីមសទី៤៖ ơỜ.̉%

ជង៖

តីមសទី៣៖ ៦៧%
តីមសទី៤៖ ៩៦%
ភគរយែនករទូទត់ជូនអនកផគត់ផគង់
និងបុគគលិក

ម បព័នធធនគរមិន

តវតិចជង៨០%ៃនចំ
ភគរយៃនករបង់ចំណូល

យសរុប
មរយៈ

បព័នធធនគរមិន តវតិចជង៦០%
ៃនចំណូលសរុប

1

ករទូរទត់

ម បព័នធ
ធ នគរ

សេ មចបន៖ ៨̉.ơƠ %
កសួង

ថ ប័ន

បនេបកេប វត

ចំនួនư៩
ម បព័នធធន

គរ
ចំណូលពនធគយ៖ ៩̀.̉%

ករទូរទត់

ម បព័នធ
ធ នគរស

េ មចបន៖ ៨Ơ.៩́ %
េនដំ
នួន២៦

ច់ឆនំ២០០៩

កសួងចំ

បនេបកេប វត

បព័នធធនគរ
ចំណូលពនធគយ៖ ៩៩.̣%

ម

ចំណូលពនធ

យេធ បនឹងថវ ិកអនុ

រ៖ ៩៧.Ư%

ចំណូលពនធ

រ៖ ៨̉.̀%

សេ មចបន៖

សេ មចបន៖

ម័តមិន តវតិចជង៖

េប វត ៖៩៧.៦%

េប វត ៖១១៨.៩%

កន់ែតខិតេទរកថវ ិកែដលបន

េប វត ៖ ៩៨%

ទំនិញ/េស

៖១០៤.១%

ទំនិញ/េស

៖ ១១៧.៣%

អនុម័ត

ទំនិញ/េស កមម៖ ៩៥%

មូលធន៖

៨៧.៩%

មូលធន ៖

៩៦.៨%

៤.ចំ

យ

បុគគលិក

ម បេភទ(ស មប់
និងមិនែមនបុគគលិក)

លទធផលចំ

មូលធន៖៨៥%
៥. ទិនផ
ន លចំណូលេលមូល
ពនធកន់ែត បេសរជងមុន

ន
ម

រយៈករែកលម បសិទធភពៃន
ករ បមូលនិងែផនករេ ប បស់
បភពចំណូលមិនែមន

កររួមចំែណកេទកនុងផសស

ចំណូលសរុបមនករែកលមេ

ៃន
យ

បេងកន បមណ ០.៥% កនុងមួយឆនំ

រេព

ពនធ
៦.

₤ЮŪņşģĕ៖

₤ЮŪņşģĕ៖

ចំណូលពនធ៖ ៩៦.៩ %

ចំណូលពនធ៖ ៩៧.៣%

ពនធផទល់៖ ៨២.៦%

ពនធផទល់៖ ៩៩.៦%

ពនធ បេយល៖ ៩២.២%

ពនធ បេយល៖ ៨៤.៦%

ចំណូលមិនែមន

ចំណូលមិនែមន

រេពពនធ៖

៩០.៩%

១២១.៥%
ល់ែផនកសំខន់ៗៃនចំណូល

និងចំ

យ

ធរណៈ តវបន

ក់បញូច លកនុងថវ ិកនិងគណនី

របស់រ

មិនមនែផនកសំខន់ៗែដល តវបន
ដកេចញ

.បនបនព ងឹងគណនីេទលរត
នគរនិងករ បមូលផុំគណនី
រ

ភិបល

ភិបល ។ មកដល់ដំ

ឆនំ២០១០

ច់

គណនីចរនទូទំង

បេទសЯřŲŪĳСŷĠЊ◦Ōĕşеĕĕ
У ƠƯ
. បនែកលមករអនុវតបង់គណ
េនយយថមី

ចំ

ត់ថនក់ថវ ិកថមី

និងែផនករយុទធ
េ

សថវ ិក

យបនេរ បចំជេសចកីែណ

នំនិងផ ពផ យអនុវត
.

រេពពនធ៖

បព័នទ
ធ ិនន
ន ័យ (DMFAS)

កំពុង តវបនែកលម

.បនបនព ងឹងគណនីេទល
រតនគរ
នីរ

និងករ បមូលផំុគណ

ភិបល

េនយយថមី

ក់អនុវតបង់គណ

ត់ថនក់ថវ ិកថមី

ចំ

សថវ ិក

និងែផនករយុទធ

បនរួមចំែណកដល់ករែកលម
ករ

ក់បញូច លចំណូលនិងចំ

យកនុងគណនីរ ភិបល
ែណនំឲយមនករបញូច លកនុង

.

ែផនករយុទធ

សថវ ិកឆនំ២០

១០

-

២០១២

នូវចំណូល

ចំ

យរបស់សហ គសព

ណិជជនិងឧស ហកមម
របស់ គឹះ
បល

ថន

ថវ ិក

ធរណៈរដ

និងថវ ិកេ កបរ ិបថរបស់

ៃដគូអភិវឌ ន៍
.

បព័នធទិននន័យ

(DMFAS)

បនដំេណរករេដមបីែកលមករ
គប់ គងនិង តតពិនិតយហិរញញ បប
ទនពីខងេ ក
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២.សកមមភពេដមប ីបនព ងឹងភពេជ ទុកចិតបនៃនថវិក
ចេងកមសកមមភព(ចំនួន១៨)េ កមេគលបំណងចំនួន០៤ តវបនបន
ភពេជ ទុកចិតបនៃនថវ ិកសំេ
ជេគលបំណងយុទធ
២.១

សៃនដំ

ក់អនុវតេដមបីព ងឹង

គំ ទករេធឲយ បេសរេឡងគណេនយយភពហិរញញ វតថុ ែដល
ក់កលទី២។

ករបនែកលមរដបលនិងេគលនេយបយចំណូល
វឌ នភពសេ មចបនមនដូចជករពិនិតយ

ធនែរ ៉និងពិភក រកវ ិធី
ពិនិតយ សិក

ម

ន

ថ នភពចំណូលពីេ បង ឧសម័ន និងធន

ស បមូ លចំណូលេ បងរបស់ កមករងរបេចចកេទសអនរ កសួង

បន

និងែកស មលេសចកី ពងចបប់កសុីណូ េសចកី ពងចបប់សីពីករធន ៉ ប់រង េរ បចំ

េសចកី ពង បកស គប់ គងចំណូលពីេឆនតឡូតូ
ខនតតូចបេ

ះ

សនន

ចរែណនំសីពីករផល់

េសចកី ពង បកសពក់ពនធនឹងបងកន់ៃដជតិ

ពិេ គះេយបល់សីពីេសចកី ពងចបប់បរធបលកិចចហិរញញ វតថុ
ពីករ គប់ គង

ជញប័ណធន ៉ ប់រង

បនេរ បចំសិកខ

ធរណៈ េរ បចំេសចកី ពងចបប់សី

ជីវកមមអភិវឌ ន៍អចលនវតថុ ែកលមេសចកី ពងអនុ កឹតយសីពីមូលប័ តរដ បេងកតយន

ករ តតពិនិតយភព សបចបប់ៃនសមភរៈែលបងកសុីណូ េរ បចំ បកសអនរ កសួងកំណត់កៃ មេស
ចំេពះករបេងកតនិងកិចចដំេណរករេ ងច កនិងសិបបកមម

កៃ មរដបលចំេពះករផល់ បកសនីយ

ប តតកកកមមនិងវ ិញញបនប តម៉ូែដលមន បេយជន៍ ករចុះបញជីគំនូរឧស ហកមម ករផល់

ជញប័ណ

េទសចរណ៍ េស កមមផ ពផ យ បនពិនិតយ និងព ងឹងយនករ គប់ គងនិង បមូលចំណូលមិនែមន
រេពពនធេ

យករ តតពិនិតយជក់ែសងនិងវ ិធនករទរបំណុល

និងេរ បចំគណៈកមមករ

ក់ែតង

េសចកី ពងចបប់សីពីករ គប់ គង ទពយសមបតិរដ ។

២.២ ករបនែកលមករ គប់ គងបំណុល
បព័នធ DMFAS
ចីរភពបំណុល

(DSA)

តវបន

ក់ឲយដំេណរករនិ ងេធករែកលមជបនបនទប់ ទនទឹមេនះ មុខងរ

ក៍ តវបនេធសមហរណកមមេទកនុងករ ិយល័យ គប់ គងបំណុលនិងអនកជំ

នញករជតិមួយរូប តវបនេ ជសេរ សេដមបីបំេពញមុខងរកនុងែផនកេនះ ។ េសចកី ពងៃន Divisional

Operation Manual ស មប់ ករ ិយល័យ គប់ គងបំណុល តវបនេរ បចំនិងពិនិតយែកស មល ។នីតិ
វ ិធីៃនករ គប់ គង និងអនុវតគេ មងនិងនីតិវ ិធី គប់ គងលទធកមមេ កម កបខ័ណហិរញញ បបទនេ
ៃដគូអភិវឌ ន៍

SOP/PM/FMM

សីពីករ គប់ គងបំណុល

តវបនពិនិតយ

ធរណៈ

និងេធបចចុបបននភព។

តវបនេរ បចំេឡង និងបន

យ

េសចកី ពងអនុ កឹតយ

ក់ពិេ គះេយបល់កុង
ន កសួង
េសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ េហយសេ មចបនជេសចកី ពងេលកទី៨។េសចកី ពងយុទធ
ស គប់ គង

3

បំណុលចុងេ កយ ក៍ តវបនេរ បចំនិងែកស មលេដមបី
ករណ៍

ក់ឆងករពិនិតយ ពិភក កនុង កសួង។របយ
នបំណុល បចំែខ តីមស និងឆនំ តវបនផលិតេចញជេទ ងទត់ ។

ម

េដមបីគំ ទដល់ករអនុវតករងរខងេល
មរយៈ សិកខ

សមតថភពម នីជំនញ តវបនព ងឹងជបនបនទប់

លកនុង សកនិងបរេទស ែដលពក់ព័នធនឹងករវ ិភគចីរភព
ធរណៈ, Concessionality and Grant Element Analysis, Medium Term

និងវគគបណុ ះប

បំណុល ករព ងឹងបំណុល

Debt Management Strategy (MTDS),

ករ គប់ គងបំណុលបំណុលបរេទស និងករេរ បចំ Capacity

Building Portal េនកនុងេគហទំព័រ កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ។
២.៣

ករបនែកលមករ គប់ គង

ច់ បក់និងគណនីធនគរ

គិត តឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆនំ២០១០ គណនីចរនទូទំង

ែដលសុទធសឹងជគណនីេនថនក់មូល
២០១០

បេទសសរុបមនចំនូន ៩០គណនី

នេហយទទួលបនករអនុញញត(គិតមក តឹមចុងែខមិថុនឆនំ

គណនីចរនទូទំង បេទសមនចំនួនសរុប៨៥ែដលជគណនីេនថនក់មូល

អគគនយក

នពនធ

រនិងអគគនយក

នគយនិងរ

ករមនសមតុលយសូនេនេរ ង ល់ចុងៃថង។

ករេ ប បស់ បព័នធធនគរពណិជជស មប់ បតិបតិករចំណូល ចំ
ដល់ចំនួន ១១ េខត (បនទយមនជ័យ ក

រ ពះសីហនុ បត់ដំបង និងេស ម ប េ

ប៉ុេ

យេ ប បស់ធនគរពណិជជចំនួន០២ (ធនគរេអសុីលី

ករពិនិតយ
េខត

យ តវបនព ងីកេឡង

ល េកះកុង កំពង់ចម មណលគីរ ី សទឹងែ តង ឧតរមន

ជ័យ ពះវ ិ

ះ) េ

ន)។ គណនីរបស់

យែឡកឆនំ២០០៩ អនុវតកនុងេខតចំនួន០២

ពិភក េលេស េផទរ បក់ពីគណនីេទលរបស់អគគនយក

និងធនគរក

ឌី យ៉) ។

នរតនគរជតិេទរតនគរ

គណនី បក់បេញញចរន េស េបក បក់េប វត ករបញូជ នព័ត៌មននិងរបយករណ៍ និងនីតិវ ិធី

ៃនករេ ប បស់លំហូរ

ច់ បក់ តវបនអនុវតជបន។

គំររូ បយករណ៍សីពី

ថ នភព

ច់ បក់

ងចំណូល-ចំ

យ

ម កសួង

មជំពូក

បញូច លទិននន័យ ឆនំ២០១០ តវបនេរ បចំ ចង កង និងេធបចចបបននភព។ របយករណ័សីពីសមតុលយ
ច់ បក់រដ បចំៃថង សបហ័ និងែខ តវបនេរ បចំ។ ករពយករណ៍ចំណូល ចំ

យ តវបនេធ

ករែកលម ។
ចប់

ង
ំ ពីឆនំ ២០០៧ បំណុលកកសទះ ពុំេកតមនេឡយ តមរយៈករពិនិតយជ បចំរបយ

ករណ៍សរុបសីពី

ថ នភពចំណូល-ចំ

យ និង

ណតិែដលមិនទន់ទូទត់នូវ ល់ប

ែដលពក់ព័នធ របយយករណ៍សរុបសីពីករែបងែចក
និងទឹក បក់ែដល តវសង ។ ករេរ បចំ

ម

ម

នបំណុលេ
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យុកលៃន

គណនី

ណតិែដលមិនទន់ទូទត់

យ បព័នធព័ត៌មនវ ិទយកំពុងដំេណរករ។

២.៤

ករបនែកលមលទធកមម

ធរណៈ

េសចកី ពងដំបូងចបប់សីពីលទធកមម

ធរណៈជភ

ក់ បជុំ ពិភក កនុង កបខ័ណអនរនយក

ក

រឯក

តវបនេរ បចំរច
ួ
ល់ និងបន

នៃន កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ

ក់ឱយអនុវតវ ិធន និងបទបបញញតិសីពីលទធកមម
ឲយអនុវត ។ សង់

ែខមរ

ធរណៈ (IRRPP)

រ េដញៃថ (SBDs)

។ បកសសីពីករ

តវបនផ ពផ យនិង

តវបនេរ បចំែកលម ។

ចរែណនំសីពីករ

ងែផនករលទធកមមស មប់ឆនំ២០១១ បកសសីពីករ គប់ គងលទធកមម ជធនី-េខតេ
មចបប់សីពីករ គប់ គងរដបល

េដមបីពិនិតយពីដំ

ទនទឹមេនះករព ងឹងបែនថមនូវជំនញលទធកមមដល់
វគគបណុ ះប

យ សប

ជធនី េខត កង សក ខណ និងក មងសំណួរ សង់ទិននន័យ

ក់កលលទធកមមនេពលបចចបបននរបស់

វ ិធីស មប់បណុ ះប

ក់

ថ ប័នចំ

យ

តវបនេរ បចំរច
ួ
ល់។

ថ ប័នអនុវតលទធកមម ម នីអនុវតកិចល
ច ទធកមម និងកមម

ល តវបនអនុវតជបនបនទប់ កនុងេនះក៍មនករបញូជ នម នី០២រូបេទចូលរួម

លេ ក បេទសផងែដរ។ ករេរ បចំ Software ស មប់ e-PPB/ Procurement Website

ក៍ តវសេ មចបនទំង សង។
៣.សកមមភពេធឲយ បេសរេឡងគណេនយយភពហិរញញ វតថុ

ចេងកមសកមមភពចំនួន៤៩េ កមេគលបំណងចំនួន០៨ តវបន

ក់ឲយអនុវតេដមបីែកលម

គណេនយយភពហិរញញ វតថុ ែដលកនុងេនះវឌ នភពសេ មចបនកនុងេគលបំណងនីមួយៗមនដូចខង
េ កម៖
៣.១

ករែកលមបនទត់គណេនយយភពេ

យកំណត់ឲយបនចបស់ពីតួនទី មុខងរ

និងករទទួលខុស តវ
នចំ
ដំ

អភិ កមករងរ (Business Processes) ែដលបងញអំពីលំហូរករងរបចចុបបនន ចប់ពីករធ

យដល់ករទូទត់ ែដលកនុងេនះមនគំរអ
ូ ភិ កមករងរ (Business Processes Template),

ក់កលករងរ (Business Outline/Process Steps) និងគំរអ
ូ ងគករេលខ (Organizational Chart

Template) តវបនេរ បចំេឡងេដមបីជមូល

នស មប់បញូច លេទកនុង បព័នធ FMIS។ កមម នី តត

ពិនិតយហិរញញ វតថុ តវបនចត់បញូជ នេទអមេន កសួង-

នញអំពី ទឹសី និងករអនុវត បព័នធ FMIS

តវបនអនុវតជបនបនទប់

ទស នៈកិចចសិក េនេ ក បេទស និងសិកខ

រដម នី)

មរយៈវគគបណុ ះប

ល

សីពីវឌ នភពៃន បព័នធ FMIS ។

ករគិតគូរេរ បចំអងគភពថវ ិកបនដំេណរករេ
បមូលរចនសមព័នធ កសួង

ថ ប័នចំនួន ១១ ។ ករព ងឹងសមតថភពម នីជំ

យបនបំេពញករងរមួ យចំនួនដូចជ៖ បន

ថ ប័នេសទរ គប់ទំងអស់ (េលកែលង កសួងម

េដមបីេធករពិនិតយនិងសិក ឈនេទកំណត់អងគភពថវ ិក
5

ៃផទ និងទីសីករគណៈ

បនផ ពផ យេសចកី ពង

េគលករណ៍ែណនំសីពីអងគភពថវ ិក ផល់ករបណុ ះប
កបខ័ណសីពីអងគភពថវ ិកេ គង

៣.២

លដល់ម នីជំនញអំពីអងគភពថវ ិក ។

ក់អនុវតកនុងករេរ បចំថវ ិកឆនំ២០១២ ។

ករែកលមឧបករណ៍ជំរ ុញករទទួលខុស តវករ គប់ គងហិរញញ វតថនិ
ុ ងករ
ព ងឹងគណេនយយភព
ករេធវ ិចរណកមមចំ

បឹក

យេល បក់េប វត

បុគល
គ ិកម នី ជករេន

មប

េតប តសន ំសំៃច េដមបីកត់បនថយចំ

បក់

ភករ បក់បំ

ថ ប័ននន េលសពី មួយកែនង និង វ ិធនករតបិត

កសួង-

យដំេណរកររដបល តវបនេរ បចំនិង

កី ពងៃនេស វេភេគលែណនំសីពីបរ ិបថៃនករធនចំ

វ ិធី តតពិនិតយហិរញញ វតថុ

ច់មុខងរេផ ងៗ ជូនទី

តវបនេរ បចំនិងេ ត ម

យ ករទូទត់

ក់អនុវត ។ េសច

ណតិេបក បក់ និងនី តិ

ក់ឆងថនក់ដឹកនំ កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុពិ

និតយផល់និងេយបល់។ កិចចករ បមូលទិននន័យអំពីធនធន ឧបករណ៏សមភរះរបស់ កសួង-

ថ ប័នចំ

យែដលទក់ទងដល់ ករេ ប បស់ថមពលអគគីសនី និង េ បងឥនធនៈ កំពុងអនុវតបនេដមបីមន
មូល

នកនុងករចត់ វ ិធនករសន ំសំៃច និង េ ប បស់ឲយមន បសិទធភពធនធនរបស់រដ។

ចរែណនំសីពី បក់េម៉ ងបេ ង នបែនថមស មប់ គឹះ

និងវ ិេ

ថ នសិក

ធនកមមអនុ កឹ តេលខ១០សី

ពីរបបេបសកកមមកុង
ន និង េ ក បេទសក៍ តវពិនិតយេរ បចំផងែដរ។
៣.៣

ករបនែកលមករអនុវតមតិកថវិកថមីនិងបង់គណេនយយថមី
ករេរ បចំែកកលមមតិកថវ ិកនិងបង់គណេនយយ តវបនអនុវតជហូរែហែដលមនដូចជ៖

បនបេងកត និងបូរេលខគណនីថីម

េនកនុងអគគនយក

នរតនគរជតិ

បចំឆនំ បុេរ បទន

េ

មួយចំនួនែដលេបកេនធនគរជតិេដមបីបំេពញតំរវូ ករេ ប បស់
បនេរ បចំែកស មលបង់គណេនយយឃុំ-សងកត់

ង TOEF និងបង់គណេនយយ ពិភក ករងរអំពីចំ

យែឡក ករអនុវតចំ

ត់ថនក់

មមុខងរ

ចសេ មចេទបនលុះ

មតិកថវ ិក តវបនពិនិតយែកលមជបេណ រៗេ
េដមបីបេងកតជអនុ

អនុគណនីស មប់ែផនកចំ

យ

យ េ

េ

ែតFMIS ដំេណរករ។

យែឡកែផនកចំណូលបនេ ជសេរ សអនុ
ងេ ប បេធ បរ ងមតិកចំណូល

យបនគិតគូរបញូច លលកខណៈទំង១០ របស់ COFOG ផងែដរ បនពិនិតយែកលមចំ

ថនក់មុខងរ េរ បចំែកលមេសចកីពនយល់ៃនករេ ប បស់ចំ
ប

មកមមវ ិធី។

យបនេ ជសេរ សអនុគណនីចំនួន១២

គណនីចំនួន០៧េដមបីបេងកតជអនុ អនុគណនី និងបនេរ បចំ
ចំ

ត់ថនក់

ករបិទបញជី

លឲយមន គបេងគលែផនកមតិកថវ ិកថមី។
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ត់ថនក់េសដកិចច

ត់

ពមទំងបនបណុ ះ

៣.៤

ករែកលមដំេណរករនិង បតិបតិករអនុវតថវិក
កសួងចំនួន ១៤ តវបនកំណត់និងេ ជសេរ ស េដមបីេធករពិនិតយកនុងជំ

កត់បនថយេពលេវ

ៃនដំេណរករេសនសុំធនចំ

បុេរ បទន តវបន

ក់ឲយេ ប បស់។ ចំ

យ។ អនុ កឹតយសីពីករែកលមនីតិវ ិធីចំ

យ

នទី១ស មប់ករ

និង កសួងចំនួន០៥ស មប់ករទូទត់ ចំ

យថវ ិកចរន និង ចំ

យថវ ិកវ ិនិេយគស មប់ថវ ិក

យេលសលទធភពថវ ិកមិន តវបនអនុញញត និងឥណ

ទនជប់សនយចំណយ តវបនកត់បនថយ។

ករេ ជសេរ សម នីវ ិភគករងរ( Business Analysts)

ចំនួន ១២ នក់ តវបនសេ មចចប់សព គប់ ។
េ

យែឡក ចំេពះករ

ក់ដំេណរករ FMIS កិចក
ច រែដលសេ មចបនមនដូចជ៖ ករេរ បចំ

ែផនករេលវគគបណុ ះប

លរួច ល់េហយស មប់ឆនំ

ទទួលបនពីករ យតៃម

បនេរ បចំឯក

Software និងែផនក Hardware េលឯក

យុទធ
ភ

ស គប់ គងករផស់បូរ

អង់េគស

រនីតិវ ិធីអនុវតករងរែដល តវអនុវត (To be Business
មកលៈេទសៈជក់ែសងរបស់កមពុជ បនបញចប់ឯក

(បកែ បជភ

បញចប់េសចកី ពងឯក

បនបញចប់ករងរ យតៃមែផនក

ក់កលទី ២ និងបនបូកសរុបលទធផលែដល

រេដញៃថដំ

Process) និងែកស មលេឡងវ ិញឱយ សប

២០១០

ែខមរ)

រយុទធ

និង

រ

ែផនករទំនក់ទំនងផ ពផ យជ

សេក រគរអនកដឹកនំ (Leadership Plan) បន

ផ ពផ យេងកនករយល់ដឹងអំពីករ គប់ គងករផស់បូរដល់អងគភពនិងម នីពក់ព័នធ បនសិក អំពី

នីតិវ ិធី ៃនករផស់បូរបរ ិបថចំណូល

ថវ ិកពក់ព័នធ និង

ចំ

យេពលអនុវត បព័នធ

ងតុលយភពគណនី បនេរ បចំវគគបណុ ះប

FMIS

និងសិក ចំ

ត់ ថនក់

លបែនថមដល់ម នីអនុវតគេ មង

FMIS កំពុងេរ បចំបង់គណេនយយស មប់គេ មងFMIS ។
៣.៥

ករែកលម បព័នធគណេនយយនិងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ

ម បព័នធព័ត៌មនវ ិទយ

បព័នធរបយករណ៍ែផនក គប់ គងបំណុល

េណរករ។ ទនទឹមេនះករែកលមគុណភពៃនករផល់ព័ត៌មនអំពីចំ

(DMFAS) តវបន

យមូលធនេ

យហិរញញ បបទន

ពីៃដគូអភិវឌ ន៍និងករជំរញ
ុ ករេធសមហរណកមមគេ មងវ ិនិេយគែដលអនុវតផទល់េ

វឌ ន៍េទកនុងែផនករយុទធ

េស វេភែណនំបញជី
បេណ រៗ។

៣.៦

ក់ឲយដំ

យៃដគូអភិ

សថវ ិកនិងរបយករណ៍ថវ ិកក៍ តវបនអនុវតផងែដរ។ ករងរេរ បចំ

រេពភ័ណនិងករេធបញជី

រេពភ័ណេន ជធនី

េខត

បនដំេណរករជ

ករែកលមសវនកមមនិងអធិករកិចច ពមទ ំងេឆយតបេទនឹងករេ ប បស់លទធផល
ៃនរបយករណ៍សវនកមមនិងអធិករកិចច
វឌ នភពកនុងែផនកេនះមនដូចជ៖ ករចូលរួមផល់េយបល់កុងករែបងែចកតួ
ន
នទីនិងភរកិចច

រ ងអធិករកិចចនិងសវនកមមៃផទកុនងេន

ម កសួង

ថ ប័ន
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ករបនពិនិតយ

ម

នដំេណរកររបស់

នយក

នសវនកមមៃផទកុង
ន

បេងកតនយក

មប

នសវនកមមៃផទកុង
ន

កសួង

ថ ប័ន និងសហ គស

មនដំេណរករចំនួន២៣

ធរណៈ ( កសួង ២៦បន

សហ គស

ធរណៈមនចំនួន០៤

និងដំេណរករ និងគណៈកមមករមូលប តកមពុជ) កំពុងបនេរ បចំកមមវ ិធីករងរចុះ

សវនកមមៃផទកុងេន
ន
ស មប់អគគនយក

ម កសួង

ថ ប័ ន និងសហ គស

នគយនិងរ

ករនិងអគគនយក

ទូេទ េស វេភែណនំេធ ែផនករយុទធ

វ ិធីថីម

េរ បចំចង កងលិខិតបទ

ធរណៈ

នពនធ

រ

ម

ន

ថ នភព

េស វេភនីតិវ ិធីសវនកមមៃផទកុង
ន

េស វេភែណនំនីតិវ ិធីសវនកមម

សសវនកមម ែផនករយុទធ

នពក់ព័នធនឹងករ គប់ គងហិរញញ វតថុ

សសវនកមម (០៣ឆនំ)

មនីតិ

ធរណៈេដមបីេបះពុមភផ ព

ផ យ ពិនិតយនិងែកស មលែផនករសវនកមម បចំឆនំ២០១០របស់ កសួងចំនួន០៤ បនេរ បចំចង កង
ឯក

ររបយករណ៍សវនកមម េមេរ ន និងឯក

រពក់ព័នធ បនបញចប់ករផ ពផ យ

ម បព័នធព័ត៌

មនអំពី បអប់សំបុ តសវនកមម បនេ ជសេរ សបុគគលិក

មកិចស
ច នយែផនកព័ត៌មនវ ិទយ ចំនួន០៤នក់

េដមបីជួយដល់ករងរសវនកមម និងបនផល់វគគបណុ ះប

សសវនកមមៃផទកុងដល់
ន
សិកខ

កមចំនួន៦២នក់

វគគបណុ ះប

លអំពីវ ិធី

លអំពីនីតិវ ិធីសវនកមមៃផទកុងរបស់
ន
រ

ភិបលដល់សិកខកមចំនួន

៩៦នក់ និងអំពីករេ ជសេរ សគំរស
ូ វនកមមនិងជំនញសវនកមម ដល់សិកខកមចំនួន៥៨នក់។
៣.៧

ករព ងឹងនិងេរ បចំេគលនេយបយនិងយុទធ
ករព ងឹងនិងេរ បចំេគលនេយបយនិងយុទធ

សវិមជឈករហិរញញ វតថុ

សវ ិមជឈករហិរញញ វតថុ តវបនែសងេឡង

មរយៈករបំេពញករងរជបេណ រៗែដលរួមមន៖ ករែកលមនីតិវ ិធីស មប់េរ បចំថវ ិក និងករ
អនុវតថវ ិករបស់

ជធនីេខត េដមបីឲយ សបេទ

មចបប់ គប់ គងរដបល ជធនី េខត កង

សក ខណ ែកលមនីតិវ ិធីបេចចកេទសៃនករេរ បចំ ថវ ិក ករអនុវតថវ ិក និងសេ មចទូទត់ថវ ិករបស់
ជធនី េខត េ

យបន

ក់េចញ

ចរែណនំសីពីករអនុវតថវ ិក ជធនី កងឆនំ ២០១០

ចរែណនំសីពីនីតីវ ិធីបេចចកេទសៃនករេរ បចំគំេ ងថវ ិក ជធនី េខតឆនំ ២០១០ ែកលមេឡង
វ ិញនូវយុទធ

ស គប់ គងចំណូលមិនែមនពនធេន

គងរដបល ជធនី េខត

កង

ម ជធនី េខតឲយសុីគននឹងករអនុវតចបប់ គប់

សក ខណ និងេសចកី ពងចបប់ពីរបបហិរញញ វតថុនិងករ គប់ គង

ទពយសមបតិរបស់រដបលថនក់េ កមជតិែដល តវបនបញូជ នេទរដសភរួចេហយ

ជេ មសអំពីនីតិវ ិធីថវ ិក ក មិតសយ័តនិងថវ ិកឯកភពេន ជធនី េខត
ណូល

បនសិក

ែកលមយនករែបងែចកចំ

រេពពនធេទរដបលថនក់េ កមជតិ ែកលមករអនុវតថវ ិកឃុំ សងកត់ ករេរ បចំយុទធ

ស

រយៈេពលខី (២០០៩-២០១១)និងរយៈេពលែវងស មប់ករអនុវតវ ិមជឈករហិរញញ វតថុ(២០១១-២០១៨)។
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៣.៨

ករក

ងសមតថភព

ករក

ងសមតថភព

ផទល់និងមួយចំែណកេទ តេ

ថ ប័ននិងវិធនករេលកទឹកចិត
ថ ប័ននិងវ ិធនករេលកទឹកចិត

យវ ិទយ

មកមនដូចជ៖ ករេរ បចំវគគបណុ ះប
កសួង

លចំនួន២២ ស មប់ម នី កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុនិង
និងបនជួយដល់ កសួង

ថ ប័នចំនួន១៥កនុងករ

ងសមតថភព េរ បចំករេ ជ សេរ សម នី Business Analysts ចំនួន១២រូបស មប់

នព័ត៌មនវ ិទយ េរ បចំវគគបណុ ះប

នយក

យអងគភព

ថ នេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ។ សកមមភពែដលបនអនុវតកនង

ថ ប័ន ែដលមនចំនួនសរុប១៦៥៩នក់

េរ បចំែផនករក

តវបនអនុវតមួយែផនកេ

ល បព័នធ

សុីគូ

េវ ល េរ បចំសិកខ

សីពីកមមសិទិប
ធ ញញដល់ម នីគយេរ បចំវគគវ ិ កិតយករដល់ម នីអគគនយក

នគយនិងរ

ថនក់ជតិ
ករនិងករចត់

បនេរ បចំកមមវ ិធីសិក សេងខបស មប់០៩មុខវ ិជជ

បញូជ នម នីេទចូលវគគសិក កនុងនិងេ ក បេទស
លកខខណករងរស មប់ េ ជសេរ សៃដគូបណុ ះប

លអនរជតិ

លកខខណករងស មប់េ ជ ស

េរ ស គបេងគលកនុង សកស មប់០៥មុខវ ិជជ

សហករជមួយវ ិទយ

ឯក

និងរចនសមព័នធ គប់ គងដំេណរករនិងករ ប ពឹតេទ

រណៈសិងបុរ ីេលករងរបណុ ះប

ថ នបណុ ះប
លេស
ធ
ល បនបញចប់ចង កងទិននន័យបណុ ះប
លែផក មត មវករ

រសីពីករ គប់ គងបុគគលិកម នី ជករ

ៃន កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ តវបនចង កងរួច ល់និងេធករេបះពុមភ បនេរ បចំសិកខ

ពីករ យតៃមត មវករបណុ ះប
លនិងករ គប់ គងនិងអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស
បន
េគលនេយបយ គប់ គងនិងអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស របស់ កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ

សី
ក់អនុវត
េសចកី

ពងលកខនិកៈសងគហមិតបុគគលិកម នី ជករ កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ តវបនែកស មលបញចប់

និងេ ត ម

ក់ដំេណរករ

វ ិទយេសទរទំង សង
គប់ គងហិរញញ វតថុ

េរ បចំករបណុ ះប

និងចំ

ទិននន័យបុគគលិកម នី ជករ កសួង តវបន គប់ គង

បនេរ បចំ

ក់អនុវតចំ

យ បតិ បតិករ

ម បព័ននព័ត៌មន

ទិភពស មប់កមមវ ិធីែកទ មង់ករ

ធរណៈ េរ បចំ Business Process ស មប់អនុវត FMIS ដំ
លសីពីករេរ បចំែផនករយុទធ

សថវ ិក

ក់កលទី១

ថវ ិកកមមវ ិធី

អងគភពថវ ិក

ធរណៈេនសិងបុរ ី។

បែនថមេលេនះ

ត់ថនក់ថវ ិក បំេពញទស នកិចចសិក េដមបីែសងយល់អំពីកំែណទ មង់ថវ ិកេនញូហ ឺែឡន

ទស នកិចស
ច ិក អំពីករ គប់ គងធនធនមនុស កនុងវ ិស័យ

ម នី ជករមួយចំនួនៃន កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុក៍ តវបនបញូជ នេទចូលរួមវគគសិកខ
វគគបណុ ះប

លេ ក បេទសេលែផនកពនធ

លទធកមម

ធរណៈ

និង

ករ គប់ គងនិងភពជអនកដឹកនំ

ថវ ិក ករ គប់ គងនិងអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស ។

៤.សកមមភពស មប់ជំ

នបនទប់

ចេងកមសកមមភពចំនួន០៥េ កមេគលបំណងចំនួន០២ តវបន
កលទី២េដមបីជករេ ត មលកខណៈបេណ រៗស មប់ជំ
បនកនុងេគលបំណងនីមួយៗមនដូចខងេ កម៖
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ក់ឲយអនុវតកនុងដំ

ក់

នបនទប់ ែដលកនុងេនះវឌ នភពសេ មច

៤.១

ករែកលមនិងករព ងីកករអនុវតថវិក

មកមមវិធី

សកមមភពករងរេដមបីែកលមនិងព ងីកករអនុវតថវ ិក

មកមមវ ិធី តវបនអនុវតជបន

បនទប់៖ ករេរ បចំមតិកថវ ិកកមមវ ិធី ករេរ បចំេគលករណ៍ែណនំអនុវតថវ ិកកមមវ ិធីឱយបនឯក
ភព ព ងឹងករអនុវតថវ ិកកមមវ ិធី

កលបងេន កសួង

ថ ប័ នទំង០៨ មនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី

កលបងថវ ិកកមមវ ិធី េ កមករពិនិតយ

ជធនី េខតទំង ២៤ បន

ម

នរបស់ កសួងអប់រ ំ យុវជន និង

។ ករព ងឹងសមតថភពម នីជំនញេលករងរថវ ិកកមមវ ិធីេនកនុងនយក

កី

េសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ និងេន
ប

មអងគភព កសួងពក់ព័នធ តវបនអនុវតជហូរែហ

ល ករផ ពផ យ និងសិកខ

៤.២

នជំនញរបស់ កសួង
មរយៈករបណុ ះ

ជេដម។

ករបនែកលមភព គប់ ជងេ ជយនិងករេធសមហរណកមមថវិក
សកមមភពកនុងែផនកេនះែដលបនអនុវតរួមមន៖ ករែកលមេសចកីែណនំែផនករយុទធ

ថវ ិក និងករេរ បចំេដមបីេបះពុមភផ ពផ យដល់ កសួង
ប

ករេរ បចំកមមវ ិធីវ ិនិេយគ

យវ ិនិេយគេ

មណចំ
យុទធ

ថ ប័ន

ធរណៈ២០១០-២០១២
ែកលមនិតីវ ិធីៃនករ

យ បភពទុនកនុង សក

សថវ ិកឆនំ២០១១ -២០១៣ របស់ កសួង

ខងេដមេនះ តវបនេ ប បស់េដមបីេរ បចំ
ហិរញញ វតថុ

បនសិក ែកលម

ថ ប័ន ករផ ពផ យនិងផល់ករបណុ ះ

សថវ ិកដល់ម នីជំនញកនុង កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ

លអំពីេសចកីែណនំែផនករយុទធ

និង កសួង

ស

េ

យពេនចករប៉ ន់ ប

ក់ពិនុនិ
ទ ង យតៃមែផនករ

ថ ប័ន េហយធតុ ចូលែដលទទួលបនពីករងរ

ចរែណនំបេចចកេទសេលករេរ បចំេសចកី ពងចបប់

ងឧបសមព័នធស មប់បងញថវ ិក គឹះ

ថន

ធរណៈរដបល

សហ គស

ធរណៈ សិក យនករ បមូលព័ត៌មនសីពីខង
ទ ់ចំណូល ចំ

យេ កបរ ិបថថវ ិក ខទង់

ចំណូល ចំ

យពីៃដគូអភិវឌ ន៍ និងបនពិនិតយេផទ ងផទត់កមមវ ិធីវ ិនិេយគ

ធរណៈជមួយែផនករ

យុទធ

សថវ ិកឆនំ២០១១-២០១៣។

កសួង

ថ ប័នេសទរែតទំងអស់បនេរ បចំែផនករយុទធ

ស

ថវ ិក។
៥.

បញ បឈម
បញ បឈមមួយចំនួន តវបនេលកេឡងែដលមនដូចជ៖

•

ករផគត់ផគង់សមភរៈ បរ ិកខរមួយចំនួនមិនបនទន់េពេលវ

ែដលប

លឲយករអនុវតសកមម

ភពមួយចំនួន តវជួប ង
ំ សទះ
•

ករេ ជសេរ សអនកជំនញករជតិ អនរជតិ និងម នីបេចចកេទស
បន

មករេ គងទុក
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មកិចចសនយ មិនសេ មច

•

កងះកិចចសហកររ ងអងគភពកនុង កបខ័ណ កសួងេសដកិចចនិងហិរញញ វតថុ

និងពី កសួង

ថ

ប័នពក់ព័នធ ក៍ដូចជពីៃដគូអភិវឌ ន៍កុងករែចករ
ន
ំែលកព័ត៌មន និងករផល់ករគំ ទគនេទវ ិញ

េទមក
•
•

ករអនុម័តថវ ិកគំ ទដល់ករបំេពញសកមមភពឬទស នកិចចសិក
កមមវ ិធីបណុ ះប

លមួយចំនួនមិន

ចដំេណរករ សប

............................
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មនករយឺតយ៉ វ

មត មវកររបស់អងគភព។

