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ចេញផ្សាយ លេខ ០០១ – ខខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

លៃេះជាសក្ខភីាពនៃភាពលជាគជយ័យ៉ា ងពតិប្រាក្ដមួយ លៅក្នងុក្មមវធិខីក្ទប្រមងក់ារប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈរបស់

ប្រក្សងួលសដឋក្ចិ្ច ៃងិ ហិរញវតថ ុ នៃរាជរដ្ឋឋ ភិាេក្មពជុា ។ ប្រពតឹដបិប្រតពត័ម៌ាៃដាំបូងរបសគ់លប្រមាងប្របពៃ័ធពត័ម៌ាៃវទិា

ប្រគប់ប្រគងវសិយ័ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (FMIS)លៃេះ ាៃបញ្ជា ក្ព់ជីាំហាៃលឆ្ព េះលៅមខុដខ៏្ល ាំងកាល មយួសប្រមាបគ់លប្រមាងលៃេះ ។ 

ច្ាំល េះមុខនៃការអភិវឌ្ឍាៃៃវូប្របពៃ័ធពត័ម៌ាៃវទិាប្រគប់ប្រគងវសិយ័ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (FMIS)លៃេះ ខ្ុាំលជឿជាក្ថ់ា ក្មមវធិី

ខក្ទប្រមងក់ារប្រគប់ប្រគងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ (PFMRP) កាៃខ់តទទេួាៃៃវូវឌ្ឍៃភាព ៃងិកាៃខ់តមាៃេក្ខណៈសុជីលប្រៅ

ពកីារដ្ឋឋ ៃមួយលៅការដ្ឋឋ ៃមួយ ។ ជាមួយៃងឹឱកាសដ៏រកី្រាយលៃេះ ខ្ុាំសមូខលលងៃវូការសាា គមៃផ៍ងខដរច្ាំល េះប្រក្មុហ ៃុ     

FIS-LG CNS Joint Venture ខដេាៃសហការជាមួយប្រក្សងួលសដឋក្ចិ្ច ៃងិ ហរិញវតថ ុក្នងុការផគតផ់គងៃ់វូប្របពៃ័ធ  FMIS 

លដ្ឋយលប្របើប្រាសផ់េតិផេ Oracle PeopleSoft Financial ។ 

ជាការពតិ FMIS គជឺាមូេដ្ឋឋ ៃដ៏សាំខ្ៃរ់បស ់PFMRP ជាពលិសសលៅលពេខដេលយើងាៃដ្ឋក្ឱ់យលប្របើប្រាសព់ឆី្ន ាំ ២០១៥ ដេ ់២០១៦ សប្រមាប់នាយក្ដ្ឋឋ ៃ

គៃលឹេះរបសប់្រក្សងួលសដឋក្ចិ្ច ៃងិ ហរិញ្ញវតថ ុៃងិលៅប្រគប់រតនាគាររាជធាៃ-ីលខតដ លដ្ឋយក្នងុលនាេះប្រក្សងួៃងឹចាប់លផដើមទទួេាៃៃវូឱកាសពតិក្នងុការផ្លល សប់ដរូលៅកាៃ់

ការលរៀបច្ាំរាយការណ ៍ៃងិដាំលណើរការប្របតបិតដកិារហរិញ្ញវតថសុាធារណៈខដេកាៃខ់តមាៃភាពលជឿជាក្ ់ រហស័ទាៃល់ពេលវលា ៃងិ  េអប្របលសើរ ។ េទធផេទាាំង

អសល់ៃេះ ៃងឹផដេៃ់វូមូេដ្ឋឋ ៃដ៏រងឹមា ាំមួយសប្រមាប់ជយួពលៃលឿៃ ៃងិប្រទប្រទង ់PFMRP ខដេរមួមាៃការអៃវុតដលវកិាក្មមវធិ ី   ការប្របប្រពតឹដលិៅនៃអងគភាពលវកិា ៃងិ

ការខក្ទប្រមងរ់បសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិាេក្មពជុា ។ 

ជារមួការលរៀបច្ាំប្រពតឹដបិប្រតពត័ម៌ាៃលៃេះៃងិលេខលប្រកាយ  ៗ រមួទាាំងការបលងកើតលគហទាំពរ័ FMIS ៃងឹកាល យជាឧបក្រណដ៏៍សាំខ្ៃ ់សប្រមាប់ការផសពាផាយពត័ម៌ាៃអាំពី

វឌ្ឍៃភាពរបសគ់លប្រមាង FMIS ទាាំងមូេ ។ ក្នងុៃយ័លៃេះខ្ុាំសងឃមឹថាមន្ដៃដរីាជការប្រគប់ជាៃថ់ាន ក្រ់បសប់្រក្សងួ ៃងឹទទួេាៃៃវូពត័ម៌ាៃ ក្ព់ៃ័ធច្ាំលណេះដឹងកាៃខ់ត

ទេូាំទលូាយអាំព ី FMIS ខដេជាតប្រមូវការចាាំាច់្មិៃអាច្ខាេះាៃសប្រមាប់ការអៃវុតដការងាររបសប់្រក្សងួលសដឋក្ចិ្ច ៃងិ ហិរញ្ញវតថទុាាំងក្នងុលពេបច្ចបុបៃន ៃងិលៅ

លពេអនាគត ។  

ក្នងុសាម រតលីៃេះ ខ្ុាំសមូខលលងៃវូការវាយតនមលខពសច់្ាំល េះប្រក្មុការងារប្រគប់ប្រគងគលប្រមាង FMIS (FMWG) ខដេដឹក្នាាំលដ្ឋយបណឌ តិ ហ៊ា ន សាហ ៊ីប ជានាយក្

ប្រគប់ប្រគងគលប្រមាង FMIS ៃងិ បណឌ តិ វង្ស ប៊ា នឥន្ទ្រា វ ធ នាយក្រងគលប្រមាង FMIS ៃងិ លលាក្ មនដ ប្រាថ្នា  ជាប្របធាៃគលប្រមាង FMIS ខដេាៃលធាើឱយគលប្រមាង

លៃេះលេច្លច្ញជារបូរាងលែើង ។ លដ្ឋយខែក្ខ្ុាំក្ស៏មូខលលងៃវូការលកាតសរលសើរច្ាំល េះមន្ដៃដ ីក្ព់ៃ័ធទាាំងអស ់ ខដេាៃរខំេក្លពេលវលារបសខ់លួៃ ប្របក្បលដ្ឋយ

ការយក្ចិ្តដទុក្ដ្ឋក្ខ់ពស ់ ចូ្េរមួសហការជាមួយប្រក្មុការងារ  FMWG លដ្ឋយាៃផដេៃ់វូរាេព់ត័ម៌ាៃៃងិឯក្សារ ប្រគប់ប្រជងុលប្រជាយលៅតាមការលសន ើសុាំ ខដេ

ប្របការលៃេះាៃរមួច្ាំខណក្យ៉ា ងសាំខ្ៃដ់េដ់ាំលណើរការលជាគជយ័នៃគលប្រមាងលៃេះ ។ 

ខ្ុាំលជឿជាក្ថ់ាប្រពតឹដបិប្រតពត័ម៌ាៃនៃគលប្រមាងប្របពៃ័ធពត័ម៌ាៃវទិាប្រគប់ប្រគងវសិយ័ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (FMIS) លៃេះ ៃងឹលេើក្ក្មពសៃ់វូការសហការ ៃងិ ការគាាំប្រទពី

មន្ដៃដទីាាំងអសប់ខៃថមលទៀត លហើយលយើងៃងឹទទេួាៃៃវូប្របពៃ័ធក្ុាំពយទូរ័ភាវបូៃកី្មម នៃហរិញ្ញវតថសុាធារណៈលៅក្នងុដាំណាក្ក់ាេដាំបូងលៃេះ អាច្ដ្ឋក្ឱ់យដាំលណើរការ

ាៃយ៉ា ងពតិប្រាក្ដ ខដេក្ចិ្ចការលៃេះ ៃងឹបលងកើតាៃជាសមិទធផេ ៃងិ សាន នដដ៏ធាំលធងរបសប់្រក្សងួលសដឋក្ចិ្ច ៃងិ ហិរញវតថ ុ លហើយក្ជ៏ាលជាគជយ័មួយលមលីទៀត

របសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិាេក្មពជុា ៃងិ ប្របជាជៃក្មពជុាទាាំងមូេ ។  
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 ការដាក់ឱ្យអន វត្តគចប្រោង្ប្របព័នធព័ត៌្ោនវិទ្យាប្រគប់ប្រគង្វិស័យហិរញ្ញវត្តុសាធារណៈ(FMIS) ជាផ្សលូវការ 

លៅនលៃទី ២១ ខខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ពិធីដ្ឋក្់ឱយអៃុវតតគលប្រមាង FMIS ាៃប្រារពធលធាើលែើង

លៅសាេប្របជុាំប្រក្សួងលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហិរញ្ញវតថុ លដ្ឋយមាៃការចូ្េរួមពីឯក្ឧតតមរដឋមន្ដៃតី

ប្រក្សងួលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហិរញ្ញវតថុ ថាន ក្់ដឹក្នាាំជាៃ់ខពស់ មន្ដៃតីមក្ពីអគគនាយក្ដ្ឋឋ ៃ ៃិង

នាយក្ដ្ឋឋ ៃ នៃប្រក្សងួលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហិរញ្ញវតថុ រមួជាមួយតាំណាងមក្ពីប្រក្ុមហ ុៃ FIS-LG 

CNS Joint Venture ៃិង Oracle ។ លៅក្នុងឱកាសលនាេះភាគទីាាំងអស់ាៃបងាា ញៃវូ     

ក្តីសងឃឹមក្៏ដូច្ជា ការលបតជ្ាដ៏មុតមា ាំក្នុងការចូ្េរួមអៃុវតតគលប្រមាង FMIS ប្របក្បលដ្ឋយ

លជាគជ័យ ។ សប្រមាប់ព័ត៌មាៃបខៃថមសូមចូ្េលៅកាៃ់លគហទាំព័រ៖  

http://fmis.mef.gov.kh/news/kick-off-fmis-project-ceremony 

 ការចរៀបេំបចង្កើត្នូវកប្រមង្ឯកសារការប្រគប់ប្រគង្គចប្រោង្ FMIS 

លគាេបាំណងនៃក្ប្រមងឯក្សារលៃេះគលឺដើមបីបលងកើតៃវូមូេដ្ឋឋ ៃប្រគឹេះ ក្់ព័ៃធជាមួយៃឹងកាេវភិាគ (Timeline) មលធាាយនៃការប្រាប្រស័យទាក្់ទង  

ប្រក្ុមការងារ មូេដ្ឋឋ ៃច្ាប់ ៃិង រាេ់ទិដឋភាពនៃការប្រគប់ប្រគងគលប្រមាង លដើមបីឱយគលប្រមាងមាៃដាំលណើរការលៅមុខប្របក្បលដ្ឋយភាពរេៃូ ។ 

ក្ប្រមងឯក្សារលៃេះ ប្រគបដណត ប់លេើប្របធាៃបទដូច្ខ្ងលប្រកាម៖ 

 ខផៃការលរៀបច្ាំ ៃិងប្រគប់ប្រគងគលប្រមាង (រមួមាៃវិធីសាន្ដសត  ៃិងការប្រគប់ប្រគងហាៃិភ័យ) 

 ខផៃការប្របគេ់ ៃិងដាំលែើងប្របព័ៃធ 

 ខផៃការធានាលេើគុណភាព ៃិង ការបណតុ េះបណាត េ 

 ការលរៀបច្ាំដាំលែើងប្របព័ៃធ ៃិងខផៃការសាក្េបងលេើការលប្របើប្រាស់ប្របព័ៃធ 

 ខផៃការលេើលសវាក្មមធានា (Warranty) 

 កាេវិភាគការងារ លពេលវលា ៃងិធៃធាៃ រមួទាាំងខផៃទីអៃុវតតគលប្រមាង (Project Gantt Chart)  

 ខផៃការគាាំប្រទខផនក្បលច្ចក្លទស 

 កាេវិភាគនៃការប្របគេ់ទទេួេទធផេសលប្រមច្ាៃ (Deliverables) 

 

ក្ប្រមងឯក្សារលៃេះប្រតូវាៃបលងកើតលែើង ៃិងពិៃិតយលែើងវិញជាបៃតបនាា ប់ លហើយប្រតូវាៃការអៃុម័តលៅក្នុងខខឧសភា ។ 

 ការជួបជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ទ្នត ៊ី និង្ការស្សែង្យល់អំព៊ីកត៊ីរំពឹង្ 

លៅនលៃទ០ី១ ខខលមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ ឯក្ឧតតមរដឋមន្ដៃតីប្រក្សួងលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហិរញ្ញវតថុ 

រមួជាមួយនាយក្គលប្រមាង ៃិង ប្របធាៃគលប្រមាងរបស់ប្រក្ុមហ ុៃផគតផ់គង់ប្របពៃ័ធ 

FMIS ាៃលបើក្អងគប្របជុាំរយៈលពេមយួលមា៉ា ង លដើមបីពិភាក្ាអាំពចី្ក្ខុវិស័យ ៃិង  

ក្តីរំពឹងច្ាំល េះប្របព័ៃធ FMIS ។ លៅក្នុងក្ិច្ចជួបប្របជុាំ ឯក្ឧតតមរដឋមន្ដៃតាីៃបញ្ជា ក្់

ពីការលជឿជាក្់យ៉ា ងមុតមា ាំលេើភាពលជាគជ័យនៃគលប្រមាង ។ ភាគីទាាំងពីរាៃយេ់

ច្ាស់អាំពីភាពចាាំាច់្នៃប្របព័ៃធ FMIS លដ្ឋយលៅក្នុងដាំណាក្់កាេលៃេះ គឺជា

ជាំហាៃចាប់លផតើមលដើមបីលឆ្ព េះលៅរក្វិសាេភាពកាៃ់ខតធាំលែើង ៃិង ភាពរកី្ច្ាំលរៃី

កាៃ់ខតលជឿៃលេឿៃនៃប្របព័ៃធ FMIS ។ ឯក្ឧតតមាៃមាៃប្របសាសៃ៍ថា        

“ខ្ុំដ្ឹង្ថ្នចនេះជាដ្ំចណើរដ្ស៏្វង្ឆ្ងា យ និង្មិនងាយប្រសួលច ើយ ដ្ូេចនេះចយើង្ប្រតូ្វការការចបតជ្ាយ៉ា ង្ម ត្ោពំ៊ីប្រគប់ភាគ៊ីពាក់ព័នធ” ។  

http://fmis.mef.gov.kh/news/kick-off-fmis-project-ceremony
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 ការស្សែង្យល់ព៊ីរេរសមព័នធសាា ប័ន និង្ន៊ីតិ្វិធ៊ីអន វត្តការងារបេចុបបនា 

លដើមបីឱយយេ់ច្ាស់ពីរច្នាសមព័ៃធសាថ ប័ៃ ៃិង ៃីតិវិធីអៃុវតតការងារបច្ចុបបៃន 

ប្រក្ុមការងារទទួេបៃាុក្ខផនក្មុខងាររបស់គលប្រមាង ាៃៃឹងក្ាំពងុលធាើការសិក្ា

សាង់មតិ ប្រពមទាាំងពិភាក្ាផ្លា េ់ជាមយួតាំណាងមក្ពីអគគនាយក្ដ្ឋឋ ៃ ក្់ពៃ័ធ 

(រតនាគារជាតិ លវិកា សវៃក្មមនផាក្នុង ៃិង ហិរញ្ញវតថុរដឋាេថាន ក្ល់ប្រកាមជាតិ) 

ៃិងអគាគ ធិការដ្ឋឋ ៃ ចាប់តាាំងពីនលៃទី២ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូតមក្ដេ់លពេ

បច្ចុបបៃន ។ េទធផេខដេាៃពកីារសិក្ាសាង់មតិ ៃិងការពិភាក្ាលៃេះៃឹងលប្របើ

សប្រមាប់ជាធាតុចូ្េ លដើមបីឱយប្រក្ុមការងារទទួេបៃាុក្ខផនក្មុខងារអាច្ច្ងប្រក្ង

ៃីតិវិធីអៃុវតតការងារនាលពេអនាគត ។  

ការច្ងប្រក្ងៃីតិវិធីអៃុវតតការងារនាលពេអនាគត ៃឹងកាល យជាការងាររមួរបស់ប្រក្ុមការងារមុខងាររបស់ប្រក្ុមហ ុៃ FIS-LG CNS Joint Venture ៃិងរបស់

ប្រក្សួងលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហិរញ្ញវតថុ ។ េទធផេដាំបូងនៃការងារលៃេះ គឺមាតិកាគណៃីនៃបលង់គណលៃយយ (COA) ខដេរំពឹងថាៃឹងលច្ញៃូវលសច្ក្តីប្រ ងដាំបូង

លៅខខលមសាសប្រមាប់លធាើបទបងាា ញ ៃិងពៃិិតយលែើងវិញ ។ 

លៅខណៈលៃេះខដរ ប្រក្ុមការងារប្រគប់ប្រគងការផ្លល ស់បតូរាៃអៃុវតតៃវូសក្មមភាពមួយច្ាំៃៃួលដើមបីឱយាៃយេ់ច្ាស់បខៃថមអាំពីការរពំឹងទុក្ ៃិងក្ងាេ់ច្ាំល េះ

ប្របព័ៃធ FMIS ពីថាន ក្់ដឹក្នាាំ ៃិងមន្ដៃតី ក្់ពៃ័ធរបស់ប្រក្សងួលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហរិញ្ញវតថុ ។ ពត័៌មាៃខដេទទួេាៃពីសក្មមភាពទាាំងលៃេះៃឹងលប្របើលដើមបីបលងកើត

ៃូវខផៃការ ៃិង យុទធសាន្ដសតទាំនាក្់ទាំៃងផសពាផាយសប្រមាប់ការអៃវុតតគលប្រមាង ។  

ប្រពឹត្តិការណ៍សខំាន់ៗ 

លដើមបីលប្រតៀមេក្ខណៈ ៃិងលដើមបីឱយសមាជិក្ប្រក្ុមការងារគលប្រមាងទទួេាៃៃវូព័ត៌មាៃ ៃិងច្ាំលណេះដឹងប្រគប់ប្រគាៃ់ សប្រមាប់អៃុវតតគលប្រមាង FMIS 

លយើងាៃលរៀបច្ាំសិកាខ សាលាជាំហាៃដាំបូងមួយច្ាំៃួៃខដេមាៃខលមឹសារ ៃិងអនក្ច្ូេរួមខុសៗគាន  កាេពីខខ លមសា ក្ៃលងលៅលៃេះ ។ 

ឯក្សារលផសងៗសប្រមាប់សិកាខ សាលា ៃឹងអាច្ទាញយក្ាៃពីលគហទាំព័រ http://fmis.mef.gov.kh បនាា ប់ពីការប្របប្រពឹតតលៅនៃសិកាខ សាលា ។ 

កាេបរលិច្េទ៖  ១០ លមសា ២០១៤ 

មាតកិា៖  

ពិភាក្ាអាំពីរច្នាសមព័ៃធមាតិកាគណៃីនៃ 

បលង់គណលៃយយ (Chart of Accounts) ៃិង 

ច្ាំណាត់ថាន ក្់លវិកា 

មន្ដៃតចី្េូរមួ៖ 

ប្រក្ុមការងារសនូេរបស់គលប្រមាងខដេ   

 ក្់ព័ៃធ (Related Project Core Team) 

កាេបរលិច្េទ៖  ១១ លមសា ២០១៤ 

មាតកិា៖ 

លធាើបទបងាា ញអាំពីការប្រគប់ប្រគងការផ្លល ស់បតូរ 

ៃិងវិធីសាន្ដសតបណតុ េះបណាត េ រួមជាមយួ

ៃឹងខផៃការលម 

មន្ដៃតចី្េូរមួ៖ 

ប្រក្ុមការងារប្រគប់ប្រគងការផ្លល ស់បតូរ ៃិង     

បណាត ញនៃការប្រគប់ប្រគងការផ្លល ស់បតូរ      

រតនាគាររាជធាៃ-ីលខតតទាាំង២៤ 

កាេបរលិច្េទ៖ ១៧-២៣ លមសា ២០១៤ 

មាតកិា៖ 

- ខលឹមសារសលងខប កាេវិភាគ ៃិងការ

ប្របគេ់ទទួេនៃគលប្រមាង FMIS 

- ខលឹមសារសលងខបនៃក្មមវិធីក្ុាំពយូទ័រ រមួ

ជាមយួៃឹងមុខងារសតង់ដ្ឋរ 

មន្ដៃតចី្េូរមួ៖ 

ប្រក្ុមការងារសនូេរបស់គលប្រមាង     

(Project Core Team) 

ការពភិាកាអំព៊ី COA 

(Chart of Accounts) 

សិកាា សាលាសត៊ីព៊ី “ វិធ៊ីសាន្ទ្សតប្រគប់ប្រគង្

ការផ្លល ស់បតូរ និង្បណតុ េះបណ្តត លសប្រោប់

គចប្រោង្ FMIS” 

សិកាា សាលាសត៊ីព៊ី “ការស្សែង្យល់ជាម ន 

និង្ស ៊ីជចប្រៅព៊ីប្របព័នធ FMIS”  

http://fmis.mef.gov.kh
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ទ្យិដ្ឋភាពទ្យូចៅននគចប្រោង្ FMIS 

គលប្រមាងប្របព័ៃធព័ត៌មាៃវិទាប្រគប់ប្រគងវិស័យហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (FMIS) ៃឹងអៃុវតតលេើខផនក្ជាលប្រច្ើៃនៃមុខងារប្រក្សួងលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហិរញ្ញវតថុ ខដេជា

ប្របព័ៃធរមួរវាងគណលៃយយ ៃិងលវិកា លដ្ឋយលប្របើប្រាស់ផេិតផេ Oracle Corporation’s PeopleSoft Financials ។ គលប្រមាងលៃេះ គឺជាខផនក្ដ៏សាំខ្ៃ់នៃ

ក្មមវិធីខក្ទប្រមង់ការប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (PFMRP)  ខដេៃឹងជួយសប្រមួេ ៃិង បលងកើៃគុណភាពនៃការប្រតួតពិៃិតយលេើការប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុ 

ការផតេ់ព័ត៌មាៃ ៃិង លសច្ក្តីសលប្រមច្ចិ្តតរបស់ប្រក្សងួលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហិរញ្ញវតថុ ក្៏ដូច្ជារាជរដ្ឋឋ ភិាេក្មពុជា ។ 

ជាការចាប់លផតើមគលប្រមាងលៃេះៃឹងលប្របើប្រាស់មលធាាយទាំនាក្់ទាំៃងជាពីរទប្រមង់លដើមបីផសពាផាយពៃយេ់អាំពីគលប្រមាង ក្៏ដូច្ជាវឌ្ឍៃភាពនៃគលប្រមាង FMIS ។ 

ទប្រមង់ទាាំងពីរលៃេះរួមមាៃ ទី១. ប្រពឹតតិបប្រតព័ត៌មាៃប្របចាាំខខ ខដេៃឹងលច្ញផាយជាបៃតបនាា ប់ចាប់ពីប្រពឹតតិបប្រតព័ត៌មាៃដាំបូងលៃេះ ៃិងទី២. លគហទាំព័ររបស់

គលប្រមាង FMIS ខដេមាៃអាសយដ្ឋឋ ៃ http://fmis.mef.gov.kh ។ នាលពេបច្ចុបបៃន លគហទាំព័រក្ាំពុងដាំលណើរការ ប៉ាុខៃតជាដាំបូងគឺមាៃខតជាភាសាខខមរ 

ច្ាំខណក្ភាសាអង់លគលសៃឹងមាៃលៅលពេឆ្ប់ៗខ្ងមុខលៃេះ ។ 

ប្រពឹតតិបប្រតព័ត៌មាៃប្របចាាំខខ ៃឹងផតេ់ព័ត៌មាៃអាំពីប្រពឹតតិការណ៍លផសងៗ ៃិង វឌ្ឍៃភាពទាាំងឡាយរបស់គលប្រមាង FMIS  ប្រពមទាាំងផតេ់ព័តម៌ាៃលផសងៗពីការលធាើ

បទបងាា ញ ៃិងក្មមវិធីសិកាខ សាលាៃិងបណតុ េះបណាត េសប្រមាប់មន្ដៃតី ក្់ពៃ័ធ ៃិង មន្ដៃតីខដេៃឹងប្រតូវចូ្េរមួ ក្់ព័ៃធក្នុងការអៃុវតតគលប្រមាង FMIS ។      

លគហទាំព័រៃឹងប្រតូវាៃលធាើបច្ចុបបៃនភាពលៅលពេមាៃព័ត៌មាៃ ៃិង ប្រពឹតតិការណ៍លមីៗ លហើយលគហទាំព័រអាច្ភាា ប់ចូ្េ (Links) លៅកាៃ់ឯក្សារេមអិតធាំៗ 

ខដេមិៃមាៃលៅក្នុងប្រពឹតតិបប្រតពត័៌មាៃ ។ ប្រពឹតតិបប្រតព័ត៌មាៃ ៃិងលគហទាំព័រគលប្រមាង FMIS ៃឹងបាំលពញៃវូព័ត៌មាៃឱយគាន លៅវិញលៅមក្ ។  

 សាវតា 

រាជរដ្ឋឋ ភិាេក្មពជុា ាៃៃងឹក្ាំពងុចាប់លផតើមអៃវុតតក្ាំខណទប្រមងល់េើប្រគប់វសិយ័

ចាប់តាាំងពចុី្ងទសវតសរឆ៍្ន ាំ៨០ ជាពលិសសលគាេៃលយាយមា៉ា ប្រក្លូសដឋក្ចិ្ច 

ប្រគប់ប្រជងុលប្រជាយ ៃងិក្មមវធិខីក្ទប្រមងរ់ច្នាសមពៃ័ធ រមួទាាំងសមាហរណក្មម  

លសដឋក្ចិ្ចក្មពជុាលៅក្នងុតាំបៃ ់ ៃងិសក្េលលាក្។ រាជរដ្ឋឋ ភិាេក្មពជុាក្ាំពងុខត

សលប្រមច្ាៃេទធផេគរួឱយគតស់មាគ េជ់ាបៃតបនាា ប់ជាលប្រច្ើៃជាពលិសសលៅក្នងុ 

ខផនក្លសរភីាវបូៃយីក្មម ៃងិលិរភាវបូៃយីក្មមនៃលសដឋក្ចិ្ច ។ 

យុទធសាន្ដសត ខក្ទប្រមង់ ាៃលរៀបច្ាំបលងកើតលែើងលដ្ឋយប្រក្សួងលសដឋក្ិច្ច ៃិង   

ហិរញ្ញវតថុ ៃិងាៃអៃុម័តលដ្ឋយសលមតច្នាយក្រដឋមន្ដៃតីនៃប្រពេះរាជាណាច្ប្រក្

ក្មពុជា លៅនលៃទី៣០ ខខមិលុនា ឆ្ន ាំ២០០៤ លដ្ឋយដ្ឋក្់លច្ញៃូវប្រក្បខ័ណឌ ដ៏

មាៃសារៈសាំខ្ៃស់ប្រមាប់ការខក្ទប្រមង់ប្របពៃ័ធប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

ក្នុងប្របលទសក្មពុជា ។ ខផនក្មួយនៃយុទធសាន្ដសត លនាេះ គឺការខលលងអាំពីេក្ខណៈ

នៃប្របព័ៃធប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ខដេរាជរដ្ឋឋ ភិាេក្មពុជាមាៃ

លគាេបាំណងខណនាាំឱយលប្របើប្រាស ់។ 

លដើមបីដ្ឋក្់ក្មមវិធីក្ាំខណទប្រមង់ឱយមាៃប្របតិបតតិការ មុខងារមួយច្ាំៃៃួនៃ

ប្របព័ៃធប្រតូវាៃក្ាំណត់យក្ ៃិងលរៀបច្ាំបលងកើតលែើងដ្ឋក្់ចូ្េលៅក្នុងប្របព័ៃធ

ព័ត៌មាៃវិទាប្រគប់ប្រគងវិស័យហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (FMIS) ។ 

FMIS ផតេ់ឱយប្រក្សួងលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហិរញ្ញវតថុៃវូបណតុ ាំនៃមុខងារសាំខ្ៃ់ៗ

របស់រតនាគារ ៃិងលវិកា ក្នុងលគាេបាំណងគាាំប្រទដេ់ PFMRP ។  

 សារៈប្របចយជន៍ 

ការអៃុវតតប្របព័ៃធ FMIS ៃឹងជួយ៖ 

 លធាើឱយៃីតិវិធីអៃុវតតការងាររតនាគារ ៃិងលវិកាមាៃេក្ខណៈ សតង់ដ្ឋរ 

 ផតេៃ់ូវព័ត៌មាៃរតនាគារ ៃិងលវិកាប្របក្បលដ្ឋយសុប្រក្ឹតភាព ៃិងទាៃ់

លពេលវលា 

 ពប្រងឹងការវាស់ខវងលេើសមិទធផេការងារ  (Performance Measurement) 

 លធាើឱយយៃតការប្រតួតពិៃិតយហិរញ្ញវតថុមាៃេក្ខណៈសតង់ដ្ឋរ 

 លធាើខផៃការៃិងប្រគប់ប្រគងធៃធាៃហិរញ្ញវតថុប្របក្បលដ្ឋយភាពស័ក្កិសិទធិ 

 ខក្េមអការប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុ 

 លធាើទាំលៃើបភាវបូៃយីក្មមនៃការប្រគប់ប្រគងលវកិាជាត ិ រមួមាៃការលរៀបច្ាំ

លវកិា ការអៃវុតតលវកិា ការលធាើរាយការណ៍ ៃងិខក្េមអគណលៃយយភាព 

របសប់្រក្សងួលសដឋក្ចិ្ច ៃងិ ហរិញ្ញវតថ ុ

 ខក្េមអៃូវតមាល ភាពនៃការប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ៃិង បលងកើៃ

សុវតថិភាពច្ាំល េះព័ត៌មាៃហិរញ្ញវតថុ 

 ប្រទប្រទងអ់ភិាេក្ចិ្ចេអ រមួច្ាំខណក្ក្នងុការកាតប់ៃថយភាពប្រក្បី្រក្ជាលដើម ។ 

http://fmis.mef.gov.kh
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កាលវិភាគននការអន វត្តគចប្រោង្ 

ការអៃុវតតគលប្រមាងប្រតូវាៃខច្ក្លច្ញជា ៥ ដាំណាក្់កាេខដេមាៃលរៀបរាប់ពីសក្មមភាព ទិៃនផេ ៃិង ការប្របគេ់ទទួេេទធផេសលប្រមច្ាៃ ។ 

គលប្រមាង FMIS ាៃដ្ឋក្់ឱយអៃុវតតជាផលូវការលៅនលៃទី២១ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៤  លដ្ឋយរយៈលពេសរុបសប្រមាប់ការអៃុវតតគលប្រមាងមាៃច្ាំៃៃួ ២៦ខខ គិត

ចាប់ពីនលៃចុ្េះក្ិច្ចសៃា ។ លៅខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្របព័ៃធៃឹងដ្ឋក្ឱ់យលប្របើប្រាស់ដេ់ប្រគប់ ២៣ រតនាគាររាជធាៃ-ីលខតត ។ សប្រមាប់ព័ត៌មាៃពិសាត រទាក្់ទង

ៃឹងដាំណាក្់កាេអៃុវតតគលប្រមាង FMIS សូមចូ្េលៅកាៃ់លគហទាំព័រ http://fmis.mef.gov.kh ឬអាៃលៅក្នុងប្រពឹតតិបប្រតព័ត៌មាៃលេខលប្រកាយ ។  

 ចហត្ អែ៊ីានជាខ្ុំកំព ង្ទ្យទ្យួលនវូប្រពឹត្តិបប្រត្ព័ត៌្ោនចនេះ? 

ជាចុ្ងលប្រកាយ គលប្រមាង FMIS របស់លយើងាៃចាប់លផតើមអៃុវតត បនាា ប់ពីការរង់ចាាំអស់រយៈលពេយ៉ា ងយូរ ។ គលប្រមាង FMIS ជាខផនក្ដ៏សាំខ្ៃ់មួយនៃ 

PFMRP ខដេមាៃច្ក្ខុវិស័យជយួបលងកើៃសមតថភាព ៃិងប្របសិទធភាពច្ាំល េះការប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ។ ជាមួយគាន លៃេះខដរ ការផ្លល ស់បតូរគចឺ្ាំាច់្

សប្រមាប់ការខក្ទប្រមង់នៃប្របព័ៃធប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុសារធារណៈលៃេះ ។ ប្របព័ៃធ FMIS ៃឹងនាាំឱយមាៃការផ្លល ស់បតូរៃវូរលបៀបលធាើការងារ ៃីតិវិធីអៃុវតតការងារ 

ទមាល ប់ ៃិងខផនក្លផសងៗលទៀតរបស់មន្ដៃតី ក្់ពៃ័ធ ។ ក្នុងនាមលយើងជាមន្ដៃតីរបស់ប្រក្សងួលសដឋក្ិច្ច ៃិង ហិរញ្ញវតថុ ខដេជាតអួងគសាំខ្ៃ់សប្រមាប់ការផ្លល ស់បតូរ 

លនាេះ ៃឹងកាល យជាអនក្ខដេប្រតូវផ្លល ស់បតូរ លហើយក្៏ប្រតូវជយួឱយមាៃការផ្លល ស់បតូរប្របក្បលដ្ឋយប្របសិទធភាពផងខដរ ។ 

លដើមបីជួយឱយមន្ដៃតី ក្់ពៃ័ធទទួេាៃៃវូព័ត៌មាៃ ៃិងក្ប្រមិតយេ់ដឹងដូច្គាន លៅៃឹងប្រក្ុមការងារគលប្រមាង ប្រពមទាាំងលដើមបីលប្រតៀមខលួៃជាមុៃសប្រមាប់ការផ្លល ស-់

បតូរនាលពេខ្ងមុខ ប្រពឹតតិបប្រតព័ត៌មាៃប្របចាាំខខៃឹងលច្ញផាយៃូវពត័៌មាៃ ៃិង សក្មមភាពចុ្ងលប្រកាយខដេក្ាំពុងអៃុវតត លដើមបីលផ្ើជូៃដេ់មន្ដៃតី ក្ព់័ៃធ ។ 

លយើងរង់ចាាំទទេួៃូវរាេ់លយបេ ់ ៃិងមតិល ល្ើយតបរបស់មន្ដៃតី ក្់ព័ៃធទាាំងអស ់ លដើមបីលធាើការខក្េមអប្រពឹតតិបប្រតព័ត៌មាៃលៃេះឱយកាៃ់ខតមាៃប្របសិទធភាព ៃិង

មាៃភាពជិតសន ិទធ ។ លយើងក្៏សងឃឹមផងខដរថា អនក្ៃឹងកាល យជាមន្ដៃតីខដេមាៃសមតថភាពជយួជាំរុញឱយមាៃការផ្លល ស់បតូរយ៉ា ងសក្មម លហើយៃឹងជយួ

ផសពាផាយ ៃិងខច្ក្ចាយប្រពឹតតិបប្រតព័ត៌មាៃលៃេះបៃតលៅកាៃ់មន្ដៃត ីក្់ព័ៃធដនទលទៀត ។  

២០១៣

ធ្នូ មករា កុមភៈ មីនា មមសា ឧសភា មិថុនា កកកដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ មករា កុមភៈ មីនា មមសា ឧសភា មិថុនា កកកដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ មករា កុមភៈ មីនា

-ការវាយតម្មៃ

-ការសិកា  និងវិភាគ

- ការមរៀបច្ំ និងសាា បនា

- ការមធ្វើសមាហរណកមមTransition

Production - Golive

Rollout Batch 1

Rollout Batch 2

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

Inception

Elaboration

Construction

- ដាក់ប្បព័នធឱ្យមប្បើ ប្ាស់មៅ

តាមរតនាគារ រាជធានី -មេតត

- ដាក់ប្បព័នធឱ្យមប្បើ ប្ាស់មៅអគគនាយកដាា ន

រតនាគារ ជាតិ និងអគគនាយ កដាា នពាក់ព័នធ

ដ ាំណាក្ក់ាេចាបល់ផត ើម

ដ ាំណាក្ក់ាេខសាងយេស់ ុជីលប្រៅ

ដ ាំណាក្ក់ាេសាថ បនាប្របពៃ័ធ

ដ ាំណាក្ក់ាេអៃតរកាេ

ដាំណាក្ក់ាេលប្រប ើប្រាស់

ប្របពៃ័ធជាផលូវការ

ដ្ឋក្់ប្របពៃ័ធឱយលប្រប ើប្រាស ់

ដ ាំណាក្ក់ាេទ១ី

ដ្ឋក្់ប្របពៃ័ធឱយលប្រប ើប្រាស ់

ដ ាំណាក្ក់ាេទ ី២

http://fmis.mef.gov.kh
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ខលឹមសារបរា ប់សប្រោប់ប្រពឹត្តបិប្រត្ព័ត្ោ៌នចលខ ០០២ 

 ព័ត៌្ោនបេចុបបនាភាព 

 សកមមភាពលមអិត្របស់ដ្ំណ្តក់កាលន៊ីមួយៗននគចប្រោង្  

 ដ្ំចណើរចរឿង្ចជាគជ័យទងំ្ឡាយចៅកាុង្តំ្បន់  

សូមអរគ ណ 

សប្រមាប់ព័ត៌មាៃបខៃថម សូមទាំនាក្់ទាំៃង  

ប្រក្ុមការងារប្រគប់ប្រគងការផ្លល ស់បតូររបស់គលប្រមាង FMIS  

លលាក្ ហ ៊ីវ បញ្ញញ សិទ្យធ ប្របធាៃនាយក្ដ្ឋឋ ៃលបឡា ៃិងបាំណេុនៃអគគនាយក្ដ្ឋឋ ៃរតនាគារជាតិ ៃិងជាសហប្របធាៃដឹក្នាាំប្រក្ុមការងារប្រគប់ប្រគងការផ្លល ស់បតូរ  

ទូរស័ពា៖ 011 238 888 

@ អុីខមេ៖ h_panhaseth@yahoo.com 

លលាក្ ឈាង្ យ ូអៃុប្របធាៃនាយក្ដ្ឋឋ ៃព័ត៌មាៃវិទា ៃិងជាសហប្របធាៃដឹក្នាាំប្រក្ុមការងារប្រគប់ប្រគងការផ្លល ស់បតូរ  

ទរូស័ពា៖ 016 848 545 

@ អុីខមេ៖ chheang_you@mef.gov.kh / chheang_you@yahoo.com 

េណំ្ត៖ំ 

 PFMRP: Public Financial Management Reform Programme (ក្មមវិធីខក្ទប្រមង់ការប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ) 

 FMIS: Financial Management Information System (ប្របព័ៃធព័ត៌មាៃវិទាប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ) 

 FMWG: FMIS Management Working Group (ប្រក្ុមការងារប្រគប់ប្រគងគលប្រមាងប្របព័ៃធព័ត៌មាៃវទិាប្រគប់ប្រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ) 

 COA: Char t of Accounts (មាតិកាគណៃីនៃបលង់គណលៃយយ) 


