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ចេញផ្សាយ លេខ ០០៣ – ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 ការកណំតទ់ិសចៅនៃកាចរៀបេៃំីតិវិធីអៃុវតតការងារអនាគត (To-Be Business Process) សម្រាប់ចម្រតៀមចរៀបេំ

ម្របព័ៃធ FMIS 

លៅក្នងុក្ិច្ចប្រជ ាំសដ ីព ី “ក្ិច្ចពភិាក្ា និងក្ាំណតទិ់សលៅននការលរៀរច្ាំនីតិវិធអីន វតតការងារ

អនាគត (To-Be Business Process) សប្ារល់ប្តៀមលរៀរច្ាំប្រពន័ធ FMIS” លៅនងៃទី១២ 

ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០១៤  លប្កាមការដឹក្នាាំររស់ ឯក្ឧតតម រណឌ ិត អូៃ ព័ៃធមុៃីរ័តន រដឋមន្រនតី

ប្ក្សួងលសដឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ។ុ ក ក្ចិ្ចប្រជ ាំបានប្រប្ពតឹតលិៅលោយានការចូ្េរមួពថី្នន ក្ដឹ់ក្នាាំ

ប្ក្សួងលសដឋក្ចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុនងិ សាជកិ្ននប្ក្មុការងារប្គរ់ប្គងគលប្ាង FMIS។ ក លោយ

ខអែក្លេើសាំលណើខដេបានោក្ជ់នូនាលពេក្នលងមក្ ឯក្ឧតតមរដឋមន្រនតបី្ក្សួងលសដឋក្ចិ្ចនងិ

ហរិញ្ញវតថ ុ បានឯក្ភាពជាមួយនងឹលោេការណ៍នតីិវិធអីន វតតការងារលៅច្ាំណ ច្ប្តតួពនិតិយ

នមួីយៗលៅក្នងុប្រពន័ធ FMIS ខដេនងឹានការងារជាជាំហានច្ាំននួពរី ពាក្ព់ន័ធនងឹ Add 

(រញ្ចូេទិនននយ័ នងិពត័ា៌ន) នងិ Confirm (សលប្មច្ នងិអន ម័ត) លដើមបធីានាឱ្យ       

ការអន វតតប្រពន័ធ FMIS លៅក្មពុជាលៅឆ្ន ាំ២០១៥ ប្រក្រលោយឧតតាន វតតដូច្ប្រលទសលៅ

ក្នុងតាំរន់ នងិសាក្េលោក្។ ក ច្ាំខណក្ឯការងារលអេងៗ ខដេប្តវូការអន វតតលោយនដ 

(Manual Processes) ពាក្ព់ន័ធនងឹការពនិតិយ នងិ អន ម័ត ខដេព ាំអដេន់វូតនមលរខនថមដេ់

ប្រពន័ធ FMIS នងឹប្តវូរនតអន វតតលៅលប្ៅប្រពន័ធ FMIS លហើយការងារខដេលៅលប្ៅប្រពន័ធ

ទាំងលនាោះនងឹប្តវូលធវើសនទិនក្មមលោយថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំប្ក្សួងលសដឋក្ចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុអគគនាយក្ោឋ ន នាយក្ោឋ នខដេពាក្ព់ន័ធ នងិគណៈក្ាម ធកិារ

ដឹក្នាាំការងារខក្ទប្មងក់ារប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ។ ក ឯក្ឧតតមរដឋមន្រនត ី តប្មូវឱ្យថ្នន ក្ដឹ់ក្នាាំននអគគនាយក្ោឋ ន និងនាយក្ោឋ នខដេ 

ពាក្ព់ន័ធទាំងអសប់្តូវចូ្េរួមយ៉ា ងសក្មម លដើមបីពភិាក្ា នងិលរៀរច្ាំនីតិវិធអីន វតតការងារអនាគតសប្ារ់ោក្់ច្េូក្នុងប្រពន័ធ FMIS លដើមបី

ខសវងយេព់កីារផ្លល ស់រតូរឱ្យបានច្ាស់ោស់ខដេនឹងលក្ើតានល ើងលៅលពេលប្រើប្បាស់ប្រពន័ធ FMIS។ ក ឯក្ឧតតមរដឋមន្រនតី ក្៏បានខណនាាំ

ដេន់ាយក្ោឋ នពាក្ព់ន័ធទាំងអស់ ប្តូវអដេម់ន្រនតខីដេានជាំនាញខពស់ នងិានេទធភាពលធវើការសលប្មច្ចិ្តត លច្ៀសវាងការលប្រើ “ក្នូមន្រនត”ី 

ឱ្យមក្ចូ្េរួមក្នុងការងារ FMIS។ ក លហត លនោះលដើមបអីាច្ធានាឱ្យការលរៀរច្ាំនីតិវិធអីន វតតការងារអនាគតសប្ារ់ោក្់ចូ្េក្នុងប្រពន័ធ FMIS 

ប្រក្រលោយស ប្ក្តឹភាព និង ល ល្ើយតរលៅនឹងតប្មូវការររស់ប្ក្សួងលសដឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ប្ក្ុមការងារប្តូវលរៀរច្ាំសិកាា សាោឱ្យបានលប្ច្ើន

លេើក្លប្ច្ើនសារអាំពកីារលរៀរច្ាំនតីិវិធីអន វតតការងារអនាគត។ ក 

ាតកិា 

 ការក្ាំណតទ់សិលៅននកាលរៀរច្ាំនតីិវិធីអន វតតការងារ

អនាគត (To-Be Business Process) សប្ារល់ប្តៀម

លរៀរច្ាំប្រពន័ធ FMIS” 

 រច្នាសមពន័ធាតកិាគណននីនរលងគ់ណលនយយ 

(CoA) ងមនីនគលប្ាង  FMIS 

 សកិាា សាោលេើក្ទ២ី សតអីាំពីការលរៀរច្ាំនតីិវិធី    

អន វតតការងារអនាគត 

 ការោក់្ជនូឯក្សារលរៀរច្ាំនតីិវិធីអន វតតការងារ

អនាគតដេន់ាយក្ោឋ នពាក្ព់ន័ធលដើមបពីនិតិយ  

  វិសាេភាពនិងអេប្រលយជន៍ននគលប្ាង 

FMIS 

 ដាំលណើរលរឿងលជាគជ័យ 

http://fmis.mef.gov.kh/news/topmanagement-meeting-12062014/
http://fmis.mef.gov.kh/news/topmanagement-meeting-12062014/
http://fmis.mef.gov.kh/news/topmanagement-meeting-12062014/
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 រេនាសមព័ៃធាតិកាគណៃនីៃបលង់គណចៃយយ (CoA) ថ្មីរបស់គចម្រាង  FMIS ជិតម្រតវូបាៃបញ្ច ប់ 

រនាា រ់ពកី្ចិ្ចពភិាក្ាជារនតរនាា រ់ លប្ច្ើនសាររវាងប្ក្សួងលសដឋក្ចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុធនាោរពភិពលោក្ ទីប្រកឹ្ាប្ក្សួងលសដឋក្ចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុនងិ

ប្ក្មុហ  នអគតអ់គង ់ លេើការងារលរៀរច្ាំាតកិាគណននីនរលងគ់ណលនយយ (CoA) លយើងានជលប្មើសសប្ារ់ជនូភាគពីាក្ព់ន័ធលធវើការសលប្មច្ចិ្តត  

ជាច្ ងលប្កាយ។ ក លោយខ ក្រច្នាសមពន័ធននាតកិាគណននីនរលងគ់ណលនយយ ខដេលសន ើល ើងលៅក្នងុក្ចិ្ចសនាលនាោះខច្ក្លច្ញជា ៦ ច្ាំណាតថ់្នន ក្ ់

(6 Segments) នងិរច្នាសមពន័ធងមាីនរហតូដេ ់៨ ច្ាំណាតថ់្នន ក្ ់(8 Segments) ខដេជាការអតេល់យរេល់ោយប្ក្មុហ  នអគតអ់គងប់្រពន័ធដេ់

ប្ក្សួងលសដឋក្ចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថលុដើមបលីធវើការសលប្មច្ចិ្តត។ ក ខអនក្នមួីយៗ ក្ាំណតន់វូតប្មវូការពត័ា៌នោច់្លោយខ ក្ពោីន សប្ារ់ការប្គរ់ប្គង

ងវិកា ប្តតួពនិតិយងវិកា នងិការលធវើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ។ុ ក  

ខាងចម្រកាមចៃេះគឺជាការបកម្រាយសម្រាប់េណំាតថ់្នន ក់ៃីមួយៗ 

ភមូសិាន្រសត (Geography)៖  រងាា ញអាំពតីាំរនខ់ដេទទេួអេពខីាងច់្ាំណាយ 

ឬតាំរន់ខដេប្រមូេច្ាំណូេ។ ក ខអនក្លនោះក្៏ក្ាំណត់តាំរន់ដូច្ជា រាជធានី-លខតត 

ប្ក្ុង/ប្សុក្/ខ័ណឌ  ឃ ាំ/សងាា ត់ និងអតេ់សារប្រលយជន៍សប្ារ់លប្រៀរលធៀរ 

ការច្ាំណាយធនធានឬការប្រមូេច្ាំណូេលៅតាមតាំរន់លអេងោន ។ ក  

ម ខងារ (Function)៖  រងាា ញអាំពលីោេរាំណងននខាងច់្ាំណាយ  និង       

ច្ាំណូេ។ ក ខអនក្លនោះប្តូវបានលធវើច្ាំណាត់ថ្នន ក្់លោយខអែក្លៅលេើលោេរាំណង

ននខាង់ច្ាំណាយ ឬប្រភពច្ាំណូេ ខដេានសារប្រលយជន៍សប្ារ ់     

ការក្ត់ប្តា ការវិភាគ និងលប្រៀរលធៀររវាងច្ាំណូេ ឬច្ាំណាយលោយខអែក្

លេើម ខងារលអេងៗពីោន  និងភាពងាយប្សួេសប្ារ់ការលប្រៀរលធៀររវាង

ប្ក្សួង-សាថ រ័ន ឬជាមួយប្រលទសលអេងៗ។ ក 

ក្មមវធិ ី (Program)៖  រងាា ញអាំពមីលធាបាយលដើមបសីលប្មច្លោេរាំណង 

និងេទធអេច្ ងលប្កាយ។ ក ខអនក្លនោះប្តូវបានលធវើច្ាំណាត់ថ្នន ក្់លោយខអែក្លៅលេើ

រច្នាសមព័នធក្មមវិធី ខដេានសារប្រលយជន៍សប្ារ់ការលរៀរច្ាំ និងវិភាជន៍

ងវិកាលោយខអែក្លៅលេើក្មមវិធី លោេរាំណង ឬេទធអេ និងលធវើឱ្យប្រលសើរ

ល ើងលេើការអារភាា រ់រវាងធាត ចូ្េ(Input) និងសមិទធក្មម (Performance)។ ក 

លសដឋក្ចិ្ច (Economic)៖ រងាា ញអាំពមី ខសញ្ញញ  ឬេក្ាណៈច្ាំណូេ នងិ        

ច្ាំណាយ។ ក ខអនក្លនោះប្តូវបានលធវើច្ាំណាត់ថ្នន ក្់លោយខអែក្លៅលេើលោេលៅ ឬ

េក្ាណៈច្ាំណូេ និងច្ាំណាយ ការអតេ់នូវព័ត៌ានជាក្់ោក្ស់ត ីអាំពីលោេ-

លៅ ឬេក្ាណៈច្ាំណូេនិងច្ាំណាយ ប្ពមទាំងជយួសប្មួេដេ់ការវិភាគ         

ការលប្រៀរលធៀរ និងការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍សប្ារ់ការវិភាជន ៍ ការអន វតត 

និងការប្គរ់ប្គរ់ខអនការងវិកា។ ក 

រដឋបាេ (Administration)៖  រងាា ញអាំពរីច្នាសមពន័ធរដឋបាេននប្ក្សងួ-

សាថ រ័ន។ ក ខអនក្លនោះប្តូវបានលធវើច្ាំណាត់ថ្នន ក្់លោយខអែក្លៅលេើរច្នាសមពន័ធ  

រដឋបាេ ខដេជាអនក្លប្រើប្បាសង់វិកា ឬអនក្ប្រមេូច្ាំណូេ ខដេាន    

សារប្រលយជន៍សប្ារ់លធវើឱ្យកាន់ខតច្ាស់អាំពីការទទេួខ សប្តូវ និងតាល -

ភាព ប្ពមទាំងគណលនយយភាពននការលប្រើប្បាស់ ក្៏ដចូ្ជាការប្រមេូធនធាន

សាធារណៈ។ ក 

ប្រភពមេូនធិ ិ(Source of Fund)៖  រងាា ញអាំពបី្រភពច្ាំណូេ ខដេោាំប្ទដេ់

ការច្ាំណាយ ។ ក ខអនក្លនោះប្តវូបានលធវើច្ាំណាតថ់្នន ក្ល់ោយខអែក្លៅលេើប្រលភទ ឬ

ប្រភពននហរិញ្ញវតថ ុការអតេព់ត័ា៌នអាំពបី្រលភទហរិញ្ញរបទន (ក្មច ីឬជាំនយួ) នងិ

ប្រភពននហរិញ្ញរបទន (អនក្ច្េូរមួរដភិាគ) ខដេជាមេូោឋ នសប្ារ់់វិភាជន៍

ច្ាំណាយ អភវិឌ្ឍលោេនលយបាយ នងិប្គរប់្គងរាំណ េ នងិហរិញ្ញវតថ ុ        

សាធារណៈ ប្ពមទាំងការយេដ់ងឹននងវិកា នងិការខក្េមែរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ

ឱ្យទេូាំទោូយ។ ក 
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ភាគពីាក្ព់ន័ធទាំងអស់ នងឹរនតពភិាក្ាលដើមបរីញ្ចរក់ារលរៀរច្ាំរច្នាសមពន័ធាតកិាគណននីនរលងគ់ណលនយយ (CoA) ខដេស័ក្ដសិមរាំអ តសប្ារ់

អន វតតលៅប្រលទសក្មពុជា។ ក 

 សិកាា ាលាច ើកទី២សតីអពំីការចរៀបេំៃីតិវិធីអៃុវតតការងារអនាគតសម្រាប់គចម្រាង FMIS 

រនាា រ់ពីសិកាា សាោលេើក្ទី១ខដេលធវើល ើងលៅខខមិង នា លផ្លដ តលេើការរងាា ញពេីក្ាណៈទូលៅក្ប្មិតខពស់ននការលរៀរច្ាំនតីិវិធីអនាគត នងិ

សិកាា សាោលេើក្ទី២ លផ្លត តលៅលេើការរងាា ញ នងិពភិាក្ាេមែិតសត អីាំពនីតីិវិធអីន វតតការងារអនាគតសប្ារ់ FMIS ក្នុងលនាោះរួមាន    

ម ខងារវិភាជន៍ងវិកា (Budget Allocation) លសៀវលៅធាំ (General Ledger) គណនីប្តូវសង (Account Payable) គណនីប្តូវទរ (Account 

Receivable) ការប្គរ់ប្គងសាច់្ប្បាក្់ (Cash Management) និងការរញ្ញា ទិញ (Purchase Order)។ ក សិកាា សាោលនោះ ក្៏លផ្លត តលេើ        

ការពិភាក្ា ការវិភាគភាពស ោីន  នងិច្លនាល ោះខវោះខាត (Fit-

Gap Analysis) នងិរងាា ញពីដាំលណាោះប្សាយលេើច្ាំណ ច្  

ខវោះខាត (Solution Gap) រវាងនីតិវិធអីន វតតការងាររច្ចុរបនន 

នងិអនាគត។ ក េទធអេនងិមតិលយរេ់លអេងៗ ខដេទទួេ

បានក្នងុលពេ នងិលប្កាយលពេសិកាា សាោលនោះ នឹងប្តូវ  

លធវើការរូក្សរ រ និងលធវើរច្ចុរបននភាព លដើមបីរញ្ចរ់ការងារ

លរៀរច្ាំនតីិវិធីអន វតតការងារអនាគត លហើយក្៏ជាឱ្កាស

សប្ារ់រងាា ញដេ់ប្ក្សួងលសដឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុអាំពីម ខងារ

នីមួយៗននប្រពន័ធ។ ក សកិាា សាោលនោះានការច្េូរួមព ី  

ថ្នន ក្់ដឹក្នាាំននអគគនាយក្ោឋ ន នាយក្ោឋ ន ទីប្រឹក្ា២ររូ 

ររស់ប្ក្សួងលសដឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ ប្ក្ុមការងារប្គរ់ប្គងគលប្ាង FMIS និងជាពិលសសប្ក្ុមការងាររួមខអនក្នតីិវិធីអន វតតការងារ។ ក        

ការចូ្េរួមររស់មន្រនតី នងិ អនក្ពាក្់ពន័ធទាំងអស់បានរួមច្ាំខណក្យ៉ា ងលប្ច្ើនសប្ារ់ភាពលជាគជ័យននសិកាា សាោលនោះ។ ក ប្ក្ុមការងារ

ប្គរ់ប្គងការផ្លល ស់រតូរក្ប៏ានចូ្េរួម លដើមបីសិក្ាខសវងយេ ់ នងិទទួេបានព័តា៌នអាំពនីតីិវិធីអន វតតការងាររច្ចុរបនន នងិអនាគត លដើមប ី 

វាយតនមលពអីេរ៉ាោះពាេន់នការផ្លល ស់រតូរការងារលៅលពេអនាគត។ ក 

គលប្ាង (Project)៖  ច្ាំណាតថ់្នន ក្ល់នោះនងឹកាល យជាខអនក្ងមមីយួខដេនងឹប្តវូ

រលងាើតល ើងសប្ារ់លោេរាំណងននការក្ត់ប្តាព័ត៌ានេមែិតលៅក្នុងគលប្ាង 

និងសក្មមភាពហិរញ្ញវតថុររស់គលប្ាងលនោះ។ ក ខអនក្លនោះប្តូវបានទញពីប្រភព

ខដេានប្សារ់ននច្ាំណាត់ថ្នន ក្់ប្រភពមូេនិធិ។ ក 

អងគភាពប្រតរិតត ិ(Operating Unit) (លសន ើលោយប្ក្មុហ  នអគតអ់គង)់៖  រងាា ញ

អាំពបី្ក្សងួ-សាថ រ័ន នាយក្ោឋ នពាក្ព់ន័ធលៅថ្នន ក្ជ់ាត ិនងិអងគភាពសាថ រ័នលៅ

ថ្នន ក្ល់ប្កាមជាត ិ ខដេទទេួខ សប្តវូសប្ារក់ារប្រមេូច្ាំណូេ នងិការ-   

ច្ាំណាយ។ ក ខអនក្លនោះនងឹអតេឱ់្យអនក្ពាក្ព់ន័ធទាំងអសន់វូទដិឋភាពននអងគភាព

លសដឋក្ចិ្ច។ ក ខអនក្លនោះនងឹប្តវូលប្រើប្បាសស់ប្ារល់ោេរាំណងគណលនយយ នងិ

ការលធវើរបាយការណហ៍រិញ្ញវតថុ ដចូ្ជាតារាងត េយភាព (Trial Balance)        

របាយការណច៍្ាំណូេ ច្ាំណាយ នងិរបាយការណហ៍រិញ្ញវតថុ។ ក 
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 ការដាក់ជូៃឯការចរៀបេំៃីតិវិធីអៃុវតតការងារអនាគតដ ់នាយកដាា ៃពាក់ព័ៃធចដើមបីពិៃិតយ  

រនាា រ់ពីសិកាា សាោលេើក្ទី២ ប្ក្ុមនីតិវិធីអន វតតការងារននភាគីទាំងពីរបានលធវើការងាររួមោន លដើមបីលធវើរច្ចុរបននភាពឯក្សារលរៀរច្ាំនីតិវិធី

អន វតតការងារអនាគត។ ក ឯក្សារលនោះនងឹប្តូវោក្ជ់នូនាយក្ោឋ នពាក្ព់ន័ធលដើមបពីនិិតយ ម នលពេោក្ជ់នូថ្នន ក្់ដឹក្នាាំជាន់ខពស់ននប្ក្សួង

លសដឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ ពនិតិយ នងិសលប្មច្។ ក ឯក្សារលរៀរច្ាំនតីិវិធីអន វតតការងារអនាគត គរឺងាា ញអាំពគីាំរូនីតិវិធអីន វតតការងារ នងិម ខងារ

ទាំងអស់ររស់ប្រពន័ធ FMIS។ ក ឯក្សារលនោះច្ងប្ក្ងពត័៌ានននដាំលណើរការនតីិវិធីអន វតតការងារអនាគតររស់ប្រពន័ធលៅតាមខអនក្ខដេាន

េក្ាណៈសវ ័យប្រវតត។ិ ក 

 វិា ពពនៃគចម្រាងម្របព័ៃធព័តមាាៃវិទគ្ម្រគប់ម្រគងិិរញ្វវតុសាារររណ  (FMIS) 

 គចម្រាង FMIS ៃឹងម្រតវូអៃុវតតចៅកម្រមតិថ្នន កអ់គគនាយកដាា ៃ នាយកដាា ៃ ៃិងរតនាគារតាមបណាត រាជរៃី -ចេតតដេូខាងចម្រកាម 

 

 

 មេុងារៃីមយួៗសម្រាបអ់ៃុវតតម្របពៃ័ធ FMIS 

 លសៀវលៅធាំ (General Ledger)៖ ានម ខងារសាំខានក់្នងុការប្រមូេអតុាំពត័៌ានគណលនយយពីប្រភពលអេងៗ នងិការអតេ់ជនូនវូ          

ការប្គរ់ប្គងរបាយការណ៍។ ក លយើងអាច្ទញយក្បាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុសាំខាន់ៗដូច្ជា៖ របាយការណ៍ច្ាំណូេច្ាំណាយ តារាង       

ត េយការ របាយការណ៍សាច់្ប្បាក្ ់ ខដេបានប្រមូេអតុាំទិនននយ័តាមខអនក្នីមួយៗ។ ក  

  វភិាជនង៍វកិា (Budget Allocation)៖ ខអនក្លនោះ ប្រតរិតតកិារលេើម ខងារលៅក្នងុលសៀវលៅធាំ ខដេជយួអនក្លប្រើប្បាស់ក្នងុការលច្ញនវូ

 វិភាជន៍ណណទនងវិកា ការដក្ ឬកាត់រនថយណណទនងវិកា នងិលអារណណទនងវិកា។ ក 

 គណនបី្តវូសង ( Account Payable)៖ ខអនក្លនោះប្តវូបានលប្រើប្បាស់លដើមបរីញ្ចូេសក្ារីប័្ត នងិទទូតក់ារច្ាំណាយដេអ់នក្អគតអ់គង។ ក 

 គណនបី្តវូទរ (Account Receivable)៖ គជឺាការប្គរប់្គងច្ាំណូេខដេប្រមេូពអីតងិិជន នងិជាប្រពន័ធតាមោនច្ាំណូេងវកិា។ ក 

 ការប្គរប់្គងសាច្ប់្បាក្ ់ (Cash Management)៖ ខអនក្លនោះគឺលប្រើប្បាស់លដើមបីរលងាើនប្រសិទធភាពលេើការប្គរ់ប្គងសាច់្ប្បាក្់ខដេ     

ប្តូវបានលប្រើប្បាស់សប្ារ់តាមោន និង ពាក្រលេើតប្មូវការសាច់្ប្បាក្់លអាៀងផ្លា តជ់ាមួយរបាយការណ៍ធនាោរលោយសវ ័យប្រវតត ិ   

ខរងខច្ក្ការច្ាំណាយប្រក្រលោយប្រសិទធភាព និងការច្ ោះរញ្ា ីលោយសវ ័យប្រវតត។ិ ក  
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 ការរញ្ញា ទញិ (Purchase Order)៖ ខអនក្លនោះប្តូវបានលប្រើប្បាស់លដើមបីប្គរ់ប្គងការធានាច្ាំណាយ ការរញ្ញា ទិញ  ការទទួេទាំនិញ  

នងិដាំណាក្់កាេទូទត់។ ក 

 ប្រពន័ធរបាយការណ៍ នងិឧរក្រណ៍ការងារវយ័ឆ្ល ត (Reporting System and Business Intelligence)៖ រងាា ញពីវសិាេភាពនន

ការវិភាគ នងិម ខងាររបាយការណ៍។ ក ខអនក្លនោះប្តូវបានលប្រើប្បាស់លដើមបីរលងាើតរបាយការណ៍ ខដេទប្មង់ឯក្សារានេក្ាណៈទូលៅ។ ក 

 អតុម្របចោជៃ៍ដដ ទទ ួបាៃពកីារអៃុវតតម្របពៃ័ធ FMIS (េចំពាេះអនកចម្របើម្របាស)់ 

ភាពលជាគជយ័លេើការអន វតតប្រពន័ធ FMIS នងឹនាាំមក្នវូអតថប្រលយជនទ៍លូៅដេអ់នក្លប្រើប្បាស់ដចូ្ខាងលប្កាម៖ 

 អនក្លប្រើប្បាស់អាច្លធវើការបានប្គរ់ទីក្ខនលង នងិប្គរ់លពេលវោដរារណាានភាា រ់ប្រពន័ធអ នីធខឺណត (Internet) 

 អនក្លប្រើប្បាស់មិនចាំបាច់្រក្ាទ ក្នូវ គាំនរឯក្សារក្ត់ប្តារបាយការណ៍ជាេក្ាណៈឯក្សារប្ក្ោស (Hard Copy) 

 ប្រពន័ធនងឹជយួដេ់អនក្លប្រើប្បាស់លេើសក្មមភាពអន វតតការងារប្រចាំនងៃ ងាយប្សេួសប្ារ់អនក្លប្រើប្បាស់ក្នុងការោក្ឯ់ក្សារជនូ 

ថ្នន ក្់ដឹក្នាាំ លដើមបីប្តតួពនិតិយ នងិសលប្មច្ 

 ប្រពន័ធនងឹរលងាើតនូវភាពជាក្ោ់ក្់ នងិសងគតភិាព  សប្ារ់អនក្លប្រើប្បាស់ច្ ងលប្កាយ (End Users) លដើមបីប្តួតពនិិតយពត័ា៌នតាមរយៈ

ប្រពន័ធរួមមួយ (Single System) 

 ប្រពន័ធអន ញ្ញញ តឱ្យអនក្លប្រើប្បាស់លធវើការពាក្របានយ៉ា ងទូេាំទូោយ លោយខអែក្លេើរបាយការណ៍លអេងៗខដេអាច្ដាំលណើរការបាន 

ប្គរ់លពេលវោ។ ក របាយការណ៍ទាំងលនោះ អាច្លរៀរច្ាំជាេក្ាណៈប្រចាំខខ ប្រចាំប្តាីស ្ាស ឬប្រចាំឆ្ន ាំ។ ក អនក្លប្រើប្បាស់ទទួេបាន

នូវភាពងាយប្សេួក្នុងការលមើេលេើប្រតិរតតកិារ ទិននន័យ នងិពត័ា៌នហិរញ្ញវតថុលោយ ល្ងកាត់ពអីងគភាពមយួលៅអងគភាពមយួលទៀត

លោយលអារសិទធិអាំណាច្ទទួេខ សប្តូវដេ់អនក្លប្រើប្បាស់លដើមបទីញយក្របាយការណ៍តាមតប្មូវការ 

 ប្រពន័ធលនោះបានលធវើឱ្យានភាពងាយប្សួេក្នុងការប្គរ់ប្គងរញ្ញា  នងិភាពមនិប្រប្ក្តីមួយច្ាំននួខដេនងឹអាច្លក្ើតល ើងក្នងុកាអន វតត

ការងារប្រចាំនងៃតាមរយៈការោក្់រញ្ចូេនវូស ពេភាព នងិការប្តតួពនិតិយភាពប្តឹមប្តូវ (Validation and Integrity Check)។ ក 

ានអតថប្រលយជនជ៍ាលប្ច្ើនច្ាំលពាោះអនក្លប្រើប្បាស់ខដេនងឹប្តវូបានយេច់្ាស់ក្នងុអាំ ុងលពេអន វតតប្រពន័ធ FMIS ។ ក  អតថប្រលយជន ៍  

ទាំងលនាោះ នងឹានេមែតិជនូ លៅក្នងុវដតជីវតិគលប្ាង។ ក 

លៅក្នងុប្ពឹតតិរប្តពត័ា៌នម នលនោះ លយើងបានអតេជ់នូលោក្អនក្នវូដាំលណើរលរឿងលជាគជ័យក្នលងមក្ននការអន វតតប្រពន័ធ TABMIS 

(Treasury and Budget Management Information System)។ ក លៅក្នុងប្ពតឹតិរប្តព័តា៌នលនោះ ានដាំលណើរលរឿងលជាគជ័យលអេងលទៀត 

ខដេបាន អន វតតលោយប្ក្ុមហ  នសមពន័ធអាជីវក្មម FIS-LG CNS អាំពីគលប្ាងក្ាំខណទប្មង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ខដេានល ម្ ោះថ្ន  

Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran (SPAN) គជឺាគលប្ាងសប្ារ់រោឋ ភិបាេណណឌូ លនស ី ខដេបានអតេមូ់េនិធិលោយធនាោរ 

ពិភពលោក្។ ក ការលេើក្យក្គលប្ាង SPAN លនោះគាឺនលោេរាំណងខច្ក្រំខេក្នូវភាពប្សលដៀងោន មួយច្ាំននួជាមួយនងឹគលប្ាង FMIS 

រច្ចុរបននលៅប្រលទសក្មពុជា។ ក គលប្ាង SPAN បានចរ់លអតើមលៅឆ្ន ាំ ២០០៩  និងានលោេរាំណងពប្ងឹងនវូប្រសិទធភាព នងិភាពប្តឹម-

ប្តូវលៅក្នងុការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ នងិប្គរ់ប្គងច្ាំណូេតាមរយៈការពប្ងងឹអភបិាេក្ិច្ច  គណលនយយភាព  តាល ភាព លៅក្នុង

ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថុសប្ារ់រោឋ ភបិាេប្រលទសណណឌូ លនស  ី (GOI)។ ក ការអភិវឌ្ឍគលប្ាង SPAN លដើមបអីតេ់ជនូរោឋ ភិបាេប្រលទស

ណណឌូ លនស នីវូរច្ចុរបននភាពលហោឋ រច្នាសមពន័ធប្រពន័ធពត័៌ានវិទាក្នុងការអន វតតម ខងាររតនាោរនិងងវិកាតាមរយៈប្រពន័ធរតនាោរសនូេ 

នងិប្រពន័ធពត័៌ានងវិកា។ ក ដូលច្នោះគលប្ាង SPAN គបឺ្តូវបានរលងាើត និងអន វតតលៅក្នងុម ខងារគនលឹោះននងវិកា និងហិរញ្ញវតថុដូច្ជា  

លសៀវលៅធាំ (General Ledger) អន វតតងវិកា (Budget Execution) គណនបី្តូវទរ (Account Receivable) 

ដចំណើរចរឿងចជាគជយ័ 
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ការប្គរ់ប្គងសាច់្ប្បាក្ ់ (Cash Management) ការប្គរ់ប្គងលេើការទូទត ់ (Payment Management) ការរទិរញ្ា ី (Financial Closing) 

នងិការលធវើរបាយការណ៍ (Reporting)។ ក ប្រពន័ធ SPAN ប្តូវបានអន វតតមិនប្តឹមខតលៅថ្នន ក្ក់្ណាត េរ៉ា លណាណ ោះលទ រ៉ា ខនតក្៏ប្តវូបានអន វតតលៅ

ថ្នន ក្់លខតតដូច្ប្រពន័ធ FMIS លៅប្រលទសក្មពុជាអងខដរ លដើមបីប្គរដណត រ់លេើប្ក្សួង នងិរតនាោរលខតត-ប្ក្ងុ។ ក ប្រពន័ធ SPAN ប្តូវបាន 

អន វតតយ៉ា ងលជាគជយ័ច្ាំននួ ៧០ ក្ខនលង (ក្ខនលងខដេោក្់ឱ្យលប្រើប្បាស់ប្រពន័ធ) រួច្មក្លហើយ។ ក 

 អតុម្របចោជៃ៍រមួ ដដ ទទ ួបាៃពកីារបញ្ចប ់ៃិងការអភវិឌ្ឍម្របកបចដាយម្របសទិធពពនៃម្របពៃ័ធ SPAN៖ 

 ទទួេបានរច្នាសមពន័ធច្ាំណាតថ់្នន ក្ង់វិកាប្រលសើរជាងម ន នងិប្រពន័ធគណលនយយខដេប្សរលៅតាមគណលនយយរងគរលពញលេញ 

 ជាំរ ញឱ្យប្រតិរតតិការននការច្ាំណាយសាធារណៈ នងិការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថុប្រក្រលោយប្រសិទធភាព និងភាពសក័្តិសិទធ ិ

 ការោក្ឱ់្យអន វតតប្រពន័ធងមលីធវើឱ្យានការលជឿទ ក្ច្តិតកានខ់តខពសល់េើការប្គរប់្គងសាច្ប់្បាក្ ់ នងិការប្តតួពនិតិយការធានាច្ាំណាយ

 នងិការក្ប្មតិច្ាំណាយ ប្រក្រលោយប្រសិទធភាព 

 ធានាឱ្យការប្តួតពនិិតយ ការលរៀរច្ាំខអនការ នងិប្រតិរតតិការលរៀរច្ាំនងិអន វតដងវិកាប្រក្រលោយប្រសិទធភាពខពស់ 

 លធវើឱ្យរច្ចុរបននភាពព័តា៌នកាន់ខតលេឿន  តាមរយៈការប្គរ់ប្គងទិននន័យប្គរ់ប្ជុងលប្ជាយ ប្រពន័ធលធវើរបាយការណ៍ ការលប្រើប្បាស់

ឧរក្រណ៍លអ ិក្ប្តនូកិ្  និងការផ្លល ស់រតូរពត័ា៌នតាមប្រពន័ធអ នីធខឺណត 

 ពប្ងងឹប្រសិទធភាពលេើការអតេល់សវាក្មមហិរញ្ញវតថុលៅកាន់ប្គរ់វិស័យររស់រដឋ 

 ប្រពន័ធខដេានតាល ភាព នងិអាច្លធវើសវនក្មមបានជយួឱ្យអនក្លប្រើប្បាសអ់ាច្លធវើការសលប្មច្ច្តិត ការប្តតួពនិតិយ នងិការប្រតរិតតិ

ការងារតាមលោេការណខ៍ណនាាំ ខដេអតេភ់ាពងាយប្សេួក្នងុការងារសវនក្មម 

 អតេន់វូទាំនាក្ទ់ាំនងយ៉ា ងសែតិរមួតជាមួយសាថ រ័នហរិញ្ញវតថ ុ នងិ ភាន ក្ង់ាររោឋ ភបិាេដនទលទៀតតាមរយៈការលប្រើប្បាស់គណលនយយ      

រតនាោរលទេ។ ក 

 SPAN TABMIS នងិ FMIS  ប្តវូបានអតេម់េូនធិលិោយធនាោរពភិពលោក្ ខដេគលប្ាងទាំងលនោះបានខច្ក្រខំេក្ភាពប្សលដៀងោន

លេើ លោេរាំណង វសិាេភាព  នងិសាថ រន័ដចូ្ខដេបានលេើក្មក្ពខីាងលដើម។ ក  

លៅក្នងុប្ពតឹតរិប្តពត័ា៌នរនាា រន់ងឹប្តវូបានពភិាក្ាអាំពកី្តាត គនលោឹះខដេលធវើឱ្យការអន វតតគលប្ាង TABMIS នងិ SPAN ទទេួបាន       

លជាគជយ័។ ក រទពលិសាធនខ៍ាងលេើប្តវូបានយក្មក្សិក្ាលដើមបអីន វតតប្រពន័ធ FMISលៅប្រលទសក្មពុជា៕  

សូមអរគណុ 

សប្ារ់ពត័ា៌នរខនថម សូមចូ្េលៅកាន់លគហទាំព័រ៖ http://fmis.mef.gov.kh/ 

ប្ក្ុមការងារប្គរ់ប្គងការផ្លល ស់រតូរររស់គលប្ាង FMIS  

លោក្ ិីុវ បញ្ញវ សិទធ ិប្រធានអធកិារក្ចិ្ចរតនាោរ ននអគគនាយក្ោឋ នរតនាោរជាត ិនងិជាសហប្រធានដឹក្នាាំប្ក្មុការងារ 

ទូរស័ពា៖ 011 238 888  @ អ ខីមេ៖ h_panhaseth@yahoo.com 

លោក្ ឈាង យូ អន ប្រធាននាយក្ោឋ នព័តា៌នវិទា នងិជាសហប្រធានដឹក្នាាំប្ក្ុមការងារ 

ទូរស័ពា៖ 016 848 545  @ អ ខីមេ៖ chheang_you@mef.gov.kh / chheang_you@yahoo.com 


