
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត

លេខាធិការដ្ឋា នព្រុម្ការងារ

ព្រប់ព្រងរលព្ោង FMIS

២៨ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨

ការលព្តៀម្េរខណៈ

ល ើម្បីទទួេការបណុ្ះបណ្ាេរីព្បរន័ធ FMIS



ោតិកា

១. អំរី FMIS User 

២. យុទធសាស្តស្បណុ្ះបណ្ាេ

៣. េទធផេននវរគបណុ្ះបណ្ាេសព្ោប់ព្រសួង-សាា ប័ននងិអងគាពរាករ់រ័នធ

៤. សននិដ្ឋា ន និង សំណូម្ររ



លោេលៅករេម្អព្បរ័នធព្រប់ព្រងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ

សព្ោប់រាជរដ្ឋា ភិបាេរម្ពុជាឱ្យលជឿនលេឿន ូចព្បលទសរនុងតំបន់ និង សរេលោរ

ព្បរ័នធរ័ត៌ោនវិទាព្រប់ព្រងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ

Financial Management Information System

១. អំរី FMIS User

លតើលធវ ើ ូចលម្្ចល ើម្បីកាា យជា User FMIS ?



ត្រួរពិនិរយថ ិ កា

Budget Checking

ត្រួរពិនិរយថ ិ កា

Budget Checking

ត្រួរពិនិរយថ ិ កា

Budget Checking

គណនី

ត្រូិសង

គណនី

ត្រូិទារ

 ិ កជនន៍

ថិកា
ារទិញ

សសៀិសៅធាំ

ត្គប់ត្គង

សាច់ត្ាក់

១.១ ម្ុខងារននព្បរ័នធ FMIS



១.២ ចរខុវិស័យននព្បរ័នធ FMIS

លៅឆ្ន ំ ២០២០ រម្ពុជានឹងោនព្បរ័នធ FMIS ជាម្េូដ្ឋា ន ៏រឹងោរំនុងការលធវ ើវិម្ជឈការនន

ការព្រប់ព្រង និង អនុវត្ថវិកាជូនព្រសួង-សាា ប័ន និង តាម្ដ្ឋនវាយតនម្ាេទធផេ 

និង សម្ិទធរម្មព្បរបលដ្ឋយាពរលជឿទរុចត្ិ



២០១៦

អគគ.

ររនាគារជារិ

អគគ.សហត្បរិបរតិារ

អនតរជារិ និង 

ត្គប់ត្គងបាំណលុ

អគគ.រដ្ឋាលហិរញ្ញ

ិរថុថ្នន ក់សត្ាម្ជារិ

អគគ.ថិកា

អគាគ ធិារដ្ឋឋ ន

អគគ.

សិនកម្មផ្ទៃកនុង

អគគ.

លទធកម្មសាធារណៈ

ររនាគាររានធានី -

សេរតទាាំង ២៥

១.៣ ការអនុវត្ព្បរ័នធ FMIS លៅជំហានទី ១



២០១៧

ត្ក. សសដ្ឋកិចច

និងហិរញ្ញិ រថុ

ត្ក. អប់រ ំយុិនន 

និងកីឡា

ត្ក. កសិកម្ម  រុាា ត្បម៉ាញ់ 

និងសនសាទ

ត្ក. សុខាភិាល

ត្ក. ារងារនិងបណតុ ុះ

បណ្តត លិកជាា នីិៈ

ត្ក. ផ្ត្បសណីយ៍

និង ទូរគម្នាគម្ន៍

ត្ក.កិចចារនារី

ត្ក. ម្ុេងារសា

ធារណៈ 

ត្ក.បរកសាថ ន

ត្ក. ឧសាហកម្ម

និងសិបបកម្ម

១.៤ ការអនុវត្ព្បរ័នធ FMIS លៅជំហានទី ២



២០១៨

ត្ក. ារបរសទសនិង

សហត្បរិបរតិារអនតរជារិ

ត្ក. សរៀបចាំដដ្នដី្ នគ

រូបនីយកម្ម និងសាំណង់

ត្ក. សាធារណារ

និងដឹ្កនញ្ាូន

ត្ក. អភិិឌ្ឍន៍

ននបទ

រដ្ឋសលខាធិារដ្ឋឋ ន

អាាសចរសីុិកល

ត្ក. ពាណិនាកម្ម

ត្ក. សទសចរណ៍

ត្ក. សងគម្កិចច

អរីរយុទធនន នងិ

យុិនីរិសម្បទា

ម្នៃីរសសដ្ឋកិចច និង

ហិរញ្ញិ រថុ ទាាំង ២៥

• ម្ុេងារដដ្លមនរបស ់FMIS៖ BA, PO, AP, 

AR, GL & CM

• ម្ុេងារបដនថម្ថមរីបស ់FMIS៖

១. ារសរៀបចាំថិកា (BP)

២. លទធកម្ម (PO)

៣. ត្គប់ត្គងត្ទពយសម្បរតិ (AM)

៤. ត្គប់ត្គងសននិធិ (IM)

១.៥ ការអនុវត្ព្បរ័នធ FMIS លៅជំហានទី ២ (ត)

ត្ក. ធនធានទឹក

និងឧរុនិយម្

ត្ក. ព័រ៌មន



១.៦  លោេលៅចម្បងៗសព្ោប់ការអនុវត្រលព្ោង FMIS ជំហានទី២

២០១៧

ដ្ឋក់ត្បព័នធឱ្យអនុិរតនាំហានដ្ាំបងូសៅ

ត្កសងួចាំនួន ១០  សលើម្ុេងារដដ្លមន

ត្សាប់ (អនកសត្បើត្ាស់ត្បមណ២៧៥ នាក់)

សិកាពីម្ុេងារបដនថម្ថមី
២០១៨

ដ្ឋក់ត្បព័នធឱ្យអនុិរតជាទលូិារសត្មប់ត្កសងួទាាំង១០

ដ្ឋក់ត្បព័នធឱ្យអនុិរតនាំហានដ្ាំបូងសៅត្កសួង-សាថ ប័នចាំននួ ១0

និង ម្នៃីរសសដ្ឋកិចច និង ហិរញ្ញិ រថុរានធាន-ីសេរតទាាំង ២៥ 

សលើម្ុេងារដដ្លមនសត្មប់ (អនកសត្បើត្ាស់ចាំននួ ៥២៥ នាក)់

សរៀបចាំ និងអភិិឌ្ឍម្ុេងារបដនថម្ថមីរបស់ត្បពន័ធ

២០២០

ដ្ឋក់ត្បព័នធឱ្យអនុិរតទលូិារសត្មប់ត្កសួង សាថ ប័ដដ្ល

សៅសលទ់ាាំងអស់ ដ្ឋក់ឱ្យអនុិរតទលូិារម្ុេងារថមីជា

ម្យួត្កសងួ សាថ ប័ន និងម្នៃីរសសដ្ឋកិចច និង ហិរញ្ញិ រថុ

សេរតទាាំងអស់

• ម្ុេងារដដ្លមនរបស ់FMIS៖ BA, PO, AP, AR, GL & CM

• ម្ុេងារបដនថម្ថមរីបស ់FMIS៖

១. ារសរៀបចាំថិកា (BP)

២. លទធកម្ម (PO)

៣. ត្គប់ត្គងត្ទពយសម្បរតិ (AM)

៤. ត្គប់ត្គងសននិធិ (IM)

ដ្ឋក់ត្បព័នធឱ្យអនុិរតជាទលូិារសត្មប់ត្កសងួ-សាថ  ប័នទាាំង ១០

និង ម្នៃីរសសដ្ឋកិចច និង ហិរញ្ញិ រថុរានធានី-សេរតទាាំង ២៥

ដ្ឋក់ត្បព័នធឱ្យអនុិរតនាំហានដ្ាំបូងសៅត្កសងួ សាថ ប័នដដ្លសៅសល់

ទាាំងអស់ (អនកសត្បើត្ាស់ត្បមណ ៤១៥ នាក)់ 

បញ្ចប់ (SIT/UAT )សលើម្ុេងារបដនថម្ថមី និង សាកលបងសត្បើត្ាស់

២០១៩



២. យុទធសាស្តស្បណុ្ះបណ្ាេ

សដ្ើម្បីបងាា ញទិសសៅ ដ្ល់ត្កុម្ារងារបណតុ ុះបណ្តត លនិងកសាងសម្រថជព 

កនុងារសរៀបចាំបសងកើរិគគបណតុ ុះបណ្តត ល និង  សដ្ើម្បីឱ្យត្កសងួ-សាថ ប័ន និង

អងគជពពាក់ព័នធទាាំងអស់អាចសត្បើត្ាស់ កនុងារសត្រៀម្េលួនទទលួយកត្បព័នធ FMIS



២.១. យុទធសាស្តស្បណុ្ះបណ្ាេ

សិរាកសវរររ

សិកាខ កាម្

 វិាពរ និង

លរៀបចំថ្នន រ់

ផ្េ់វរគ

បណុ្ះបណ្ាេ

វាយតនម្ា

រុណាពរ

បន្ោពំ្ទជា

និរន្

Training Strategy 12 Feb 2018 v2.docx


២.២ ការសិរាកសវងររសិកាខ កាម្

អងគជពពាក់ព័នធសធវើារត្រួរពិនិរយនីរិិកធីអនុិរត ារងារ  នាសពលអនាគរ

 ិ កជគសលើ លាំហរូារងារបចចុបបននសហើយសរៀបចាំជានីរិិកធីអនុិរតារងារ នាសពល អនាគរ

ត្កុម្ារងារ FMIS នឹងចុុះសាកសួរ អាំពីលាំហរូារងារបចចុបបននពីត្កសួងសាថ ប័នអងគជពពាក់ព័នធ

អងគជពពាក់ព័នធសធវើារកាំណរ់អរតសញ្ញញ រអនកសត្បើត្ាស់សៅ តាម្ ម្ុេងារត្បព័នធ FMIS

ត្កុម្ារងារ FMISសធវើារ ពិនិរយសលើអរតសញ្ញញ រអនកសត្បើត្ាស់ សធៀបនឹងឯកសារគរិយុទធ និង ារចារ់តាាំង



២.២.១ េទធផេននការវិាពរអំរីម្ុខងារព្បរ័នធននព្រសួង សាា ប័ន



សរៀបចាំបញ្ា ីស ម្ ុះអនកសត្បើត្ាស់ត្បព័នធ FMIS សៅតាម្ម្ុេងារនីម្ួយៗ

សដ្ឋយសរៀបចាំសធវើយ៉ា ងណ្តឱ្យសិាា ាម្ របស់ សាថ ប័ន នី ម្ួយៗ

អាចចូល  រួម្ិគគបណតុ ុះបណ្តា លឆ្ល ស់គាន “មនសពលសិលាសត្មប់បាំសពញ

ារងារសៅសាមី្សាថ ប័នទង និងអាចចូលរួម្ិគគបណតុ ុះបណ្តត លទង” ។

ពិនិរយសម្ើលស ម្ ុះអនកសត្បើត្ាស់និងម្ុេងារនីម្ួយៗ

ដដ្លទទួលានម្កអងគជពពាក់ព័នធ

២.២ ការវិាពរ និងលរៀបចំថ្នន រ់



End 
User

Supper 
User

ត្កុម្ារងារ

ត្គប់ត្គង និង

អនុិរតគសត្មង

FMIS

២.៣ ការផ្េ់វរគបណុ្ះបណ្ាេ



២.៣ ការផ្េ់វរគបណុ្ះបណ្ាេ

េ.រ វរគបណុ្ះបណ្ាេ ចំនួនលោ៉ោ ង ចំនួនលរេ

១ ម្ូលដ្ឋឋ នត្គឹុះកនុងារសត្បើត្ាសក់ុាំពយូទ័រ 16 4

ចំលណះ ឹងមូ្េដ្ឋា ន

២ សគាលារណ៍ដណនាាំសត អីាំពីនរិិ កិធីអនុិរតថ កិាកម្ម កិធី 4 1

៣ សគាលារណ៍នីរិ កិធីអនុិ រតថ កិាចរនតតាម្កម្ម កិធី 4 1

៤ គណនីសាធារណៈ 8 2

៥ នីរិ កិធីអនុិរតារងារសតង់ដ្ឋរ 12 3

៦ ម្ុេងារគណនីត្រូិសង (អនកបញ្ាូល) 8 2

មុ្ខវិជាា

មុ្ខងារព្បរ័នធ

៧ ម្ុេងារគណនីត្រូិសង (អនកអនុម្័រ) 4 1

៨ ម្ុេងារគណនីត្រូិសង    សត្មប់ម្ន្តនតីត្ររួពិនរិយហិរញ្ញិ រថុ) 4 1

៩ ម្ុេងារគណនីត្រូិទារ      (អនកបញ្ាូល) 8 2

១០ ម្ុេងារគណនីត្រូិទារ      (អនកអនុម្័រ) 4 1

១១ ម្ុេងារ កិជនន៍ថ កិា (អនកបញ្ចូល) 16 4

១២ ម្ុេងារ កិជគន៍ថ កិា  (អនកអនុម្័រ) 8 2

១៣ ម្ុេងារទិញ    កិចចលទធកម្ម (អនកបញ្ាូល) 8 2

១៤ ម្ុេងារទិញ    កិចចលទធកម្ម (អនកអនុម្័រ) 4 1

១៥ ម្ុេងារទិញ សត្មប់ម្ន្តនតីត្ររួពិនរិយហិរញ្ញិ រថុ (អនកត្រួរពនិិរយ) 4 1

១៦ ម្ុេងារទិញ សត្មប់ម្ន្តនតីត្ររួពិនរិយហិរញ្ញិ រថុ (អនកអនុម្័រ) 4 1

១៧ ម្ុេងារទិញ    ធនាចាំណ្តយ (អនកបញ្ាូល) 20 5

១៨ ម្ុេងារទិញ    ធនាចាំណ្តយ (អនកអនុម្័រ) 4 1
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២.៤ ការវាយតនម្ាលេើវរគបណុ្ះបណ្ាេ

លទធទលត្បលងម្ុនសពលចូលសរៀននិងសពលបញ្ចប់ិគគ

ម្នឈដ្ឋឋ នបណតុ ុះបណ្តត ល Training environment and logistics

ិរតមនរបស់សិាា ាម្ និង សាន្តសាត ចារយ ឬត្គូបសងាគ ល

លទធទលារងារ ពាក់ព័នធនិងារសត្បើត្ាស់ត្បព័នធ និងត្គប់ត្គងត្បព័នធ

ពិនិរយសម្ើលចាំនួនបញ្ញា របស់ User FMIS ទាាំងអស់សកើនស ើងឬថយចុុះ



២.៥ ការបន្ការោពំ្ទជានិរនទ

ការព្រប់ព្រងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈព្បរបលដ្ឋយ

• ត្បសិទធិជព

• គណសនយយជព

• រមល ជព



៣. សននិដ្ឋា ន

• ិគគបណតុ ុះបណ្តត លសត្មបត់្កសងួ-សាថ បន័ទាាំង ១០ ថមី និង ម្នៃីរសសដ្ឋកិចច និង ហរកញ្ញិ រថុទាាំាំង

២៥ នឹងចាប់សទតើម្សៅត្រីមសទី ៣ កនុងឆ្ន ាំសនុះ សហើយារអនុិរតសាកលបងនឹងត្រូិចាប់សទតើម្

សៅត្រីមសទី ៤ ដដ្លិគគបណតុ ុះបណ្តត នីម្យួៗនឹងបាំពាក់នូនសិាា ាម្នូិ ចាំសណុះដ្ងឹថមីសៅ

តាម្ម្ុេងារ និង រួនាទីផ្នារអនុិរតារងារត្បចាាំផ្ថៃ ។ 

-សរៀបចាំធនធានម្នុសស

-សត្រៀម្េលួនកនុងារទទលួារផ្លល ស់បតូរ សលើ រសបៀបរបបារងារថមី

-សត្រៀម្សពលសិលាសដ្ើម្បីចលូរមួ្ត្គប់ិគគបណតុ ុះបណ្តត ល



សូម្អររុណ!

សត្មប់ព័រ៌មនបដនថម្ពាក់ព័នធនឹងត្បព័នធ FMIS

សមូ្ចូលសៅាន់សគហទាំព័រ៖ fmis.mef.gov.kh

អាចតាម្ដ្ឋនព័រ៌មនពាក់ព័នធតាម្បណ្តត ញសងគម្របស់ FMIS៖

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA


