
- 1 - 

 

ចេញផ្សាយ លេខ ០០២ – ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ព្រតឹ្តបិព្ត្រត័្ម៌ានទ ី២ សមូស្វា គមន៍ ! 

បច្ចបុបន្នលយើងកាំពងុស្ថតិកនងុដាំណាកក់ាេខស្ែងយេស់្ុ៊ីជលរៅនន្គលរោង FMIS ខដេបាន្ន្ងឹកាំពងុចាប់ល ត្ើម

 ិ ភាគគលេើតរមវិ កាសស្រោប់កាសលសបបច្ាំ ន្ងិច្ងរកងន្៊ីតិិភីា ៊ីនន្ុិ តតកាសរសនាលពេននាគត ។ ោន្ស្កមមគព

គន្្ឹឹះជាលរច្ើន្ខដេលយើងកាំពងុនន្ុិ តត ដូច្ជាកាសបណតុ ឹះបណាត េរកមុកាសរសគលរោង FMIS កាសនន្ុិ តត

ស្កមមគព ទាំនាកទ់ាំន្ង្សពែ្ ាយព៊ីគលរោង FMIS ន្ងិកាសបលងកើតន្ូិ មជឈដ្ឋា ន្នភិិឌ្ឍន្រ៍បពន័្ធ សាកេបង   

លរបើរបាស្រ់បពន័្ធ ន្ងិបណតុ ឹះបណាត េល្សង  ៗខដេស្កមមគពទាំងលន្ឹះរតវិ នន្ុិ តតកនងុលពេដាំណាេគ្នន  ។  

រពតឹតបិរតពត័ោ៌ន្លេខ ០០២ បន្ត្ តេជ់នូ្ន្ូិ បច្ចបុបន្នគពពត័ោ៌ន្នាំព៊ីរពតឹតកិាសណ៍ថម៊ៗី  ខដេពាកព់ន័្ធន្ងឹ   

កាសនន្ុិ តតគលរោង FMIS ។ លយើងស្ងឃមឹថា មន្រន្ត៊ីទាំងនស្ន់្ងឹចូ្េចិ្តតអាន្រពតឹតបិរតពត័ោ៌ន្លន្ឹះ រពមទាំង

ចូ្េសមួទាំនាកទ់ាំន្ង ត្េជ់ាលោបេ ់ ន្ងិមតលិ្្ើយតបមករកមុកាសរសលយើងខ្ុាំ តាមសយៈពត័ោ៌ន្ទាំនាកទ់ាំន្ង

ខដេោន្លៅទាំពស័ចុ្ងលរកាយ ។ 

 បញ្ចបខ់្ន្កាសរគបរ់គងគលរោង FMIS 

 កាំពុងបញ្ចបន់្៊ីតិិភីា ៊ីនន្ុិ តតកាសរសបច្ចបុបន្ន 

 លតត តលេើន្៊ីតិិភីា ៊ីនន្ុិ តតកាសរស 

 ចាបល់ ត្ើមស្កមមគពលសបបច្ាំខ្ន្កាសយទុធសាន្រស្ត  

ខកស្រមេួ ន្ងិស្ោា តទនិ្នន្យ័ស្រោបដ់្ឋក់ច្េូ

របព័ន្ធ FMIS 

 ពរងឹងស្កមមគព ន្ងិបណាត ញទាំនាក់ទាំន្ង

្សពែ្ ាយ   

 បាន្លសបបច្ាំស្កិាា សាលានាំព៊ី FMIS ច្ាំន្នួ្ ៣លេើក  

 រពតឹតកិាសណប៍នាា ប ់

 ស្កមមគពេមាតិលៅកនងុដាំណាក់កាេខស្ែងយេ់

ស្ុ៊ីជលរៅ 

 ដាំលណើសលសឿងលជាគជ័យ 

មាត្កិា 

 បានបញ្ចបឯ់កស្វរផផ្សនការព្គប់ព្គងគចព្មាង FMIS 

ឯកសាសខ្ន្កាសរគប់រគងគលរោង FMIS រតវិ បាន្បលងកើតសមួគ្នន សវាងរកស្ងួលស្ដាកចិ្ច ន្ងិហិសញ្ញិ តថ ុន្ងិរកមុហ នុ្ FIS-LG CNS ស្រោប់កាសរគប់រគងរបកបលដ្ឋយ

គពស្ក័កសិ្ទិធ ិន្ងិកាសនន្ុិ តតគលរោង FMIS របកបលដ្ឋយលជាគជយ័ ។ 

លៅនថៃទ៊ី២១ ខខឧស្គ ឆ្ន ាំ២០១៤ ឯកសាសខ្ន្កាសរគប់រគងគលរោងលន្ឹះរតវិ បាន្បញ្ចប់ លហើយបាន្ដ្ឋកជ់នូ្រកស្ងួលស្ដាកចិ្ច ន្ងិហសិញ្ញិ តថ ុលដើមប៊ីចុ្ឹះហតថលេខា

យេរ់ស្ប បនាា ប់ព៊ីបាន្្្ងកាតក់ាសពនិ្តិយល ើងិភាញ ន្ងិពគិកាជាលរច្ើន្ដងសវាងគគ៊ីទាំងព៊ីស ។ ស្រោប់ពត័ោ៌ន្បខន្ថមស្ត ៊ីព៊ីខ្ន្កាសរគប់រគងគលរោង FMIS ន្ងឹ

ោន្លៅលេើលគហទាំពស័ http://fmis.mef.gov.kh/  កនងុលពេឆ្ប់ៗខាងមុខ ។ 

 ចតត ត្ច ើនីត្ ិិ ធ អីនុិត្តការងារនាចរ អនាគត្ (To-be Business Process) 

កាំពងុបញ្ចបន់្៊ីតិិភីា ៊ីនន្ុិ តតកាសរសបច្ចុបបន្ន៖ រកស្ងួលស្ដាកចិ្ច ន្ងិហសិញ្ញិ តថុជាមយួន្ងឹរកមុហ នុ្ FIS- LG CNS កាំពុងខតល ែីើកាសោ៉ា ងស្កមម ន្ងិ     

ជិតស្ន ិទធកនុងកាសបញ្ចប់កាសច្ងរកងន្ូិ ន្៊ីតិិភាី៊ីនន្ុិតតកាសរសបច្ចុបបន្ន លដើមប៊ីឈាន្លៅសកកាសច្ងរកងន្ូិ ន្៊ីតិិភាី៊ីនន្ុិតតកាសរសនាលពេននាគត (To-Be 

Business Process) ស្រោប់ដ្ឋក់ចូ្េកនុងរបព័ន្ធ FMIS ។ 
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កាំពងុខតិខាំបញ្ចបោ់តកិាគណន្៊ីនន្ប្ងគ់ណលន្យយ (COA) ស្រោបដ់្ឋកច់្េូ

របពន័្ធ FMIS៖ COA គឺជាធាតុចាាំបាច់្ស្រោប់របព័ន្ធ FMIS ន្ិងចាត់ទុកជា 

មូេដ្ឋា ន្គណលន្យយកនុង ភិាស្័យសាធាសណៈ ខដេោន្េកាណៈរស្បលៅន្ឹងស្តង់ដ្ឋ 

IPSAS ស្រោប់កាសល ែីើសបាយកាសណ៏ ន្ិងកាសិភាគគកាន្់ខតោន្គពរបលស្ើសល ើង   

ក៏ដូច្ជាោន្តកនុងកាសឈាន្លៅនន្ុិតតគណលន្យយបងគស (Accrual Accounting)   

នាលពេននាគត ។ រកុមកាសរសន្៊ីតិិភាី៊ីនន្ុិតតកាសរសនន្គគ៊ីទាំងព៊ីសបាន្កាំពុងល ែីើ

កាសរសោ៉ា ងស្កមម លដើមប៊ីបញ្ចប់ COA ស្រោប់ដ្ឋក់ចូ្េរបព័ន្ធ FMIS ។ 

 លតត តលៅលេើកាសលសបបច្ាំច្ងរកងន្៊ីតិិភីា ៊ីនន្ុិ តតកាសរសនាលពេននាគត៖ សមួជាមយួ

ន្ឹងកាសខិតខាំបញ្ចប់ COA រកុមកាសរសន្៊ីតិិភាី៊ីនន្ុិតតកាសរសនន្គគ៊ីទាំងព៊ីសក៏កាំពុងខិតខាំរបឹងខរបង ន្ិងច្ាំណាយលពេលិលា លដើមប៊ីច្ងរកងន្ូិ ន្៊ីតិិភាី៊ី  

នន្ុិតតកាសរសនាលពេននាគត្ងខដស ។ រកុមកាសរសន្ឹងបញ្ចប់កាសរសលន្ឹះលៅចុ្ងខខកកកដ្ឋ លៅតាមខ្ន្កាសខដេបាន្លរគ្នងទុក លហើយលរគ្នងន្ឹង

ឈាន្លៅនន្ុិតតដាំណាក់កាេសាថ បនារបព័ន្ធ FMIS (Construction Phase) ។ 

 កាសលរតៀមលសបបច្ាំនន្ស្កមមគពខកស្រមេួ ន្ងិស្ោា តទនិ្នន្យ័ស្រោបដ់្ឋកច់្េូរបពន័្ធ FMIS៖ លៅនថៃទ៊ី២៨ ខខឧស្គ ឆ្ន ាំ២០១៤ រកុមកាសរសលសបបច្ាំ

ទិន្នន្័យនន្គគ៊ីទាំងព៊ីសបាន្ជួបរបជុាំលដើមប៊ីពិគកានាំព៊ីស្កមមគពខកស្រមួេ ន្ិងស្ោា តទិន្នន្័យស្រោប់ដ្ឋក់ចូ្េរបព័ន្ធ FMIS ។ លេើស្ព៊ីលន្ឹះ      

រកុមកាសរសទាំងព៊ីសន្ឹងបលងកើតខ្ន្កាសស្រោប់វាយតនម្ព៊ីសាថ ន្គពបច្ចុបបន្ន រពមទាំងលរតៀមលសបបច្ាំកាសរសជាបន្តបនាា ប់ស្រោប់រកស្ួងលស្ដាកិច្ច ន្ិង

ហិសញ្ញិ តថុកនុងកាសខកស្រមួេ ន្ិងស្ោា តទិន្នន្័យ ។ 

 រព្ងឹងសកមមភារ និងបណ្តត ញទំនាកទ់ំនងផ្សសរាផ្សាយចៅថ្នា កក់ណ្តត   និងតាមបណ្តត ចេត្ត 

សួមជាមួយន្ឹងកាសបលងកើតន្ូិបណាត ញទាំនាក់ទាំន្ង្សពែ្ាយលៅថាន ក់កណាត េ ន្ិងថាន ក់លខតត ព័ត៌ោន្ថម៊ៗី នាំព៊ីគលរោង FMIS ន្ឹងរតវិបាន្ល ែីើបច្ចុបបន្នគពជា

របចាាំ តាមសយៈមលីោបាយទាំនាកទ់ាំន្ងល្សងៗ ដូច្ជាកាសទាំនាក់ទាំន្ងតា េ់ (Face-to-Face Communication) កាសទាំនាក់ទាំន្ងតាមរបព័ន្ធនុ៊ីន្ីឺខណត 

(Online Communication)  ន្ិងកាសទាំនាក់ទាំន្ងតាមទរមង់ឯកសាសល្សងៗ (Printed Communication) ។ រគប់នាយកដ្ឋា ន្ពាក់ព័ន្ធសបស្់រកស្ងួ   

លស្ដាកិច្ច ន្ិងហិសញ្ញិ តថុទាំងថាន ក់កណាត េ ន្ិងតាមបណាត លខតត ន្ឹងទទួេបាន្ន្ូិព័ត៌ោន្នាំព៊ីគលរោង FMIS ោ៉ា ងលទបងទត់ លដើមប៊ីឱ្យមន្រន្ត៊ីពាក់ពន័្ធ     

ទាំងនស្់អាច្លរតៀមខួ្ន្សចួ្ជាលរស្ច្ស្រោប់ចូ្េសមួលរបើរបាស្់របព័ន្ធ FMIS ខដេន្ឹងចាប់ល ត្ើមនន្ុិតតនាលពេខាងមុខ ។ 

លៅកនុងកិច្ចរបជុាំន ា្កនុងរបចាាំខខសបស្់នគគនាយកដ្ឋា ន្សតនាគ្នសជាតិកាេព៊ីនថៃទ៊ី ៩ ខខឧស្គ ឆ្ន ាំ២០១៤  រពឹតតិបរតព័ត៌ោន្គលរោង FMIS លេខ ០០១ 

រតវិ បាន្ល ែីើបច្ចុបបន្នគព ន្ងិបាន្ខច្កជនូ្ដេថ់ាន កដឹ់កនាាំទាំងថាន កក់ណាត េ ន្ងិថាន កល់ខតតទាំងនស្ ់ ។ ថាន កដឹ់កនាាំសតនាគ្នសលខតត ខដេជាគន ករ់សស្រោប់

កាសត្ស្់បតវស ន្ឹងជយួ្សពែ្ាយបន្តន្ូិ ព័ត៌ោន្នាំព៊ីគលរោង FMIS លៅកាន្់មន្រន្ត៊ីទាំងនស្់សបស្់សតនាគ្នសលខតត ។ 

លគហទាំពស័ FMIS រតវិ បាន្បលងកើតល ើង ន្ងិដ្ឋកឱ់្យដាំលណើសកាស ។ រាេប់ច្ចបុបន្នគពពត័ោ៌ន្ 

ន្ងិរពតឹតកិាសណ៍ល្សងៗ ន្ងឹរតវិ បញ្ចវេលៅកនងុលគហទាំពស័ FMIS ជារបចាាំ លដើមប៊ីឱ្យននកអាន្ 

ន្ងិមន្រន្ត៊ីខដេរតវិ លបើរបាស្រ់បពន័្ធទទេួបាន្ន្ូិ ពត័ោ៌ន្ថម៊ៗី ព៊ីកាសនន្ុិ តតគលរោង ។ 

តាមសយៈលគហទាំព័ស http://fmis.mef.gov.kh/ ននកអាន្ ន្ិងមន្រន្ត៊ីខដេរតវិលរបើរបាស្់

របព័ន្ធ អាច្ចូ្េលៅលមើេន្ូិស្ាំណួសខដេលគស្ួសជាញឹកញាប់ (Frequently Asked 

Questions) លហើយក៏អាច្លេើកជាស្ាំណួសល្សងៗខដេទក់ទងន្ឹងគលរោង FMIS លៅ

កាន្់រកុមកាសរសរគប់រគងកាសត្ស្់បតវសបាន្្ងខដស ។ បនាា ប់ព៊ីទទួេបាន្ន្ូិ ស្ាំណួស  

រកុមកាសរសរគប់រគងកាសត្ស្់បតវសន្ឹង ត្េ់ច្លម្ើយោ៉ា ងឆ្ប់សហ័ស្បាំ្ុតតាមខដេអាច្ល ែីើ

លៅបាន្ ។ 
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 បានបញ្ច ប់សិកាា ស្វលាអរំី FMIS េំនួន៣ច ើក 

ស្កិាា សាលាចាប់ល ត្ើមដាំបូង រតវិ បាន្លសបបច្ាំល ើងស្រោប់រកមុកាសរស

គលរោង លដើមប៊្ី តេច់្ាំលណឹះដឹងស្ុ៊ីជលរៅបខន្ថមនាំព៊ីគលរោង FMIS ន្ងិ

្េតិ្េ PeopleSoft ខដេសមួោន្ស្កិាា សាលានាំព៊ីយទុធសាន្រស្ត

រគប់រគងកាសត្ស្ប់តវស ន្ងិ បណតុ ឹះបណាត េ (Change Management and 

Training Methodology) លៅនថៃទ៊ី១១ ខខលមសា ឆ្ន ាំ២០១៤          

ស្កិាា សាលានាំព៊ីកាសខស្ែងយេជ់ាមុន្ (Induction Workshop)  លៅនថៃទ៊ី

១៧ ខខលមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ងិស្កិាា សាលានាំព៊ីកាសខស្ែងយេស់្ុ៊ីជលរៅ 

(Envisioning Workshop) លៅនថៃទ៊ី១៨ ដេ ់ ២៣ ខខលមសា ឆ្ន ាំ

២០១៤ ។ 

ស្រោប់ព័ត៌ោន្េមាិតនាំព៊ីស្ិកាា សាលា ន្ិងឯកសាសពាក់ព័ន្ធល្សងៗស្ូមចូ្េលៅកាន្់លគហទាំព័ស  http://fmis.mef.gov.kh/category/workshop/ 

ព្រឹត្តិការណ៍បនាា ប់ 

 បញ្ចប់កាសលសបបច្ាំោតកិាគណន្៊ីនន្ប្ងគ់ណលន្យយ COA  (COA Design) 

 បញ្ចប់កាសលសបបច្ាំបលងកើតន្៊ីតិិភីា ៊ីនន្ុិ តតកាសរសនាលពេននាគត 

 លរតៀមលសបបច្ាំខ្ន្កាសយទុធសាន្រស្តស្រោប់កាសរសខកស្រមួេ ន្ងិស្ោា តទនិ្នន្យ័ 

 របគេ ់ទទួេស្មិទធ្ េស្លរមច្នានា ន្ងិកាសសាថ បនាន្ូិ មជឈដ្ឋា ន្សាកេបងលរបើរបាស្រ់បពន័្ធ ន្ងិបណតុ ឹះបណាត េល្សង  ៗ

 ពរងងឹបន្តន្ូិ ស្កមមគព ន្ងិបណាត ញទាំនាកទ់ាំន្ង្សពែ្ ាយ  

 ស្កិាព៊ី ICTស្រោប់មជឈមណឌ េទនិ្នន្យ័ (Data Center) ន្ងិមជឈមណឌ េស្លន្ររគ ឹះទនិ្នន្យ័ (Data Recovery Center) 

 ចាប់ល ត្ើមសាថ បនាមជឈមណឌ េទនិ្នន្យ័ (Data Center) ន្ងិមជឈមណឌ េស្លន្ររគ ឹះទនិ្នន្យ័ (Data Recovery Center) 

 លសបបច្ាិំ គគបណតុ ឹះបណាត េបលច្ចកលទស្ស្ត ៊ីនាំព៊ី Oracle Solaris System Administration ន្ងឹរបរពតឹតលិៅលៅនថៃទ៊ី២៤ ដេ ់២៦ ខខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 សកមមភារគនឹ្ឹះចៅកាុងដណំ្តកក់ា អនុិត្តគចព្មាង 

គលរោង FMIS រតវិបាន្លសបបច្ាំជា ៥ ដាំណាក់កាេនន្កាសនន្ុិតត លដ្ឋយោន្ស្កមមគពជាក់ខស្តងខបងខច្កលៅកនុងខខសបនាា ត់កាសរសន្៊ីមួយៗ (Work 

streams)  បរា ញព៊ីតរមវិកាសខ ន្កមុខរស សច្នាស្មព័ន្ធកាសរស ន្ិងបលច្ចកលទស្នន្គលរោង ។ 

២០១៣

ធ្នូ មករា កុមភៈ មីនា មមសា ឧសភា មិថុនា កកកដា

ម ើ ងកំពុងសថ ិតកនុងដំណាក់កាលម េះ

ការដាក់ឱ្យអ ុវតតគមរោង FMIS

សិកាស្សែង ល់អពីំ ីតិ វិធ្ីអ ុវតតការងារបច្ចុបប ន

សិកាា សាលាដំបងូសត ីអំពី FMIS

២០១៤

បមងកើតបណាត ញទំនាក់ទំ ងផ្សពែផ្ា 

ដាំណាកក់ាេចាបល់្ត ើម

ដាំណាកក់ាេខស្ែងយេស់្ុ៊ីជលរៅ
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ចៅដំណ្តក់កា ដំបូង៖ ដាំណាក់កាេចាប់ល ត្ើមនន្គលរោងរតវិបាន្បញ្ចប់លដ្ឋយលជាគជ័យ ខដេសួមោន្កាសបញ្ចប់ន្ូិ ដាំលណើសកាសលដញនថ្របព័ន្ធ កាសវាយ

តនម្សាថ ន្គពបច្ចុបបន្ន ន្ិងកាសលសបបច្ាំខ្ន្កាសស្រោប់គលរោង FMIS ។ 

បច្ចុបបន្នលន្ឹះ គលរោងកាំពុងស្ថ ិតកនុងដាំណាក់កាេទ៊ី២ (ដាំណាក់កាេខស្ែងយេ់ស្ុ៊ីជលរៅ)ខដេដាំណាក់កាេលន្ឹះលតត តលេើ៖  

 កាសលសបបច្ាំ ន្ិងបញ្ជា ក់ព៊ីគពរតឹមរតវិនន្ន្៊ីតិិភាី៊ីនន្ុិតតកាសរសនាលពេននាគត 

កាសបលងកើតន្ូិ មជឈដ្ឋា ន្នភិិឌ្ឍន្៍របព័ន្ធ សាកេបងលរបើរបាស្់របព័ន្ធ ន្ិងកាសបណតុ ឹះបណាត េល្សងៗ  

 កាសលសបបច្ាំសច្នាស្មព័ន្ធស្រោប់មជឈមណឌ េទិន្នន្័យ (Data Center) ន្ិងមជឈមណឌ េស្លន្ររគ ឹះទិន្នន្យ័ (Data Recovery Center) ជាលដើម  

ស្រោប់ព័ត៌ោន្បខន្ថមស្ត ៊ីព៊ីដាំណាក់កាេន្៊ីមួយៗ ស្ូមចូ្េលៅកាន្់លគហទាំព័ស FMIS http://fmis.mef.gov.kh/fmis-project/timeline/ 

ោន្ដាំលណើសលសឿងលជាគជ័យមួយស្ត ៊ីនាំព៊ីគលរោងខកទរមង់ហិសញ្ញិ តថុសាធាសណៈ ខដេោន្គពរបហាក់របខហេគ្នន លៅន្ឹងគលរោង FMIS ខដេរកស្ងួ

លស្ដាកិច្ចន្ិងហិសញ្ញិ តថុកាំពុងខតនន្ុិ តត ។ គលរោងលនាឹះ គជឺាគលរោងរបព័ន្ធព័ត៌ោន្ិភាទោរគប់រគងថិភាកា ន្ិងសតនាគ្នស (Treasury and Budget 

Management Information System) លៅកាត់ថា TABMIS ខដេនន្ុិតតរបកបលដ្ឋយលជាគជ័យស្រោប់រកស្ងួហិសញ្ញិ តថុសបស្់របលទស្លិបតណាម ។  

គលរោងលន្ឹះរតវិបាន្ ត្េ់មូេន្ិីលិដ្ឋយីនាគ្នសពិភពលលាក (World Bank) លដ្ឋយលគ្នេបាំណងស្ាំខាន្់គឺលដើមប៊ីលេើកកមពស្់កាសខកទរមង់ហិសញ្ញិ តថុ ន្ងិ

ចូ្េសួមស្លរមច្ទិស្លៅជាយុទធសាន្រស្តកនុងកាសកាត់បន្ថយគពរក៊ីរកទូលៅ ន្ិងកាំលណើន្លស្ដាកិច្ចសបស្់សដ្ឋា ភិបាេ ។ 

គលរោង TABMIS បាន្ចាប់ល ត្ើមនន្ុិ តតលៅឆ្ន ាំ ២០០៦ កនុងលគ្នេបាំណងល ែីើឱ្យរបលស្ើសល ើងន្ូិ គណលន្យយគព ន្ងិតោ្គពកនុងកាសរគបរ់គងហិសញ្ញិ តថុ

សាធាសណៈលៅរបលទស្លិបតណាម តាមសយៈកាសល ែីើទាំលន្ើបគ ូិបន្៊ីយកមមលេើមុខរសសតនាគ្នសសដា ន្ងិកាសរគប់រគងថ ភិាកា។ 

របព័ន្ធ TABMIS រតវិបាន្បលងកើតល ើង ន្ិងនន្ុិតតស្រោប់មុខរសថិភាកា ន្ិងហិសញ្ញិ តថុស្ាំខាន្់ៗដូច្ជា លស្បិលៅីាំ គណន្៊ីរតវិស្ង គណន្៊ីរតវិទស 

រគប់រគងសាច់្របាក់ ខបងខច្កថិភាកា ន្ិងបញ្ជា ទិញ ។ 

គលរោង TABMIS ន្ិង FMIS ខបងខច្កលច្ញជា៥ដាំណាក់កាេដូច្គ្នន ៖ កាសលរបៀបលីបបដាំណាក់កាេទាំង៥សវាងគលរោង TABMIS ន្ិង FMIS 

ោន្ដូច្ជា ដាំណាក់កាេវាយតនម្រតវិន្ឹងដាំណាក់ចាប់ល ត្ើម (Evaluate vs Inception) ដាំណាក់កាេិភាគគរតវិន្ឹងដាំណាក់កាេខស្ែងយេ់ស្ុ៊ីជលរៅ 

(Analyse vs Elaboration) ដាំណាក់កាេលសបបច្ាំរតវិន្ឹងដាំណាក់កាេសាថ បនា (Design/Build vs Construction) ដាំណាក់កាេស្ោហសណកមមរតវិ

ន្ឹងដាំណាក់កាេនន្តសកាេ (Integration vs Transition) ន្ិងដាំណាក់កាេនន្ុិតតរតវិន្ឹងដាំណាក់កាេលរបើរបាស្់របព័ន្ធជា្្វិកាស (Implement vs 

Production) ។ 

គលរោង TABMIS កប៏ាន្នន្ុិតតលៅថាន ក់កណាត េ ន្ិងតាមបណាត លខតត ខដេរគបដណត ប់លេើបណាត រកស្ួងសបស្់សដ្ឋា ភិបាេ ន្ងិសតនាគ្នសលៅតាម      

បណាត លខតត្ងខដស ។ 

 ិ ភាសាេគពនន្គលរោងបាន្រគបដណត ប់ព៊ីកាសចាប់ល ត្ើមលសបបច្ាំន្៊ីតិិភីា ៊ីនន្ុិ តតកាសរសសហូតដេក់ាសបាំលពញតរមវិ កាសល្សងៗ តាមសយៈកាសលសបបច្ាំ កាសនន្ុិ តត 

ន្ងិកាសបញ្ចវេន្ូិ លស្វាកមមរគប់រគងកមមិភីា ៊ីកុាំពយវទ័ស (Application Management Services)។ 

ច្ាំលពាឹះដាំលណើសលសឿងលជាគជ័យលៅរបលទស្ល្សងលទបត ន្ឹង ត្េ់ជនូ្លៅកនុងរពឹតតិបរតព័ត៌ោន្បនាា ប់ ។ 

ដចំណើរចរឿងចោគជយ័ 
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សូមអរគុណ 

ស្រោប់ព័ត៌ោន្បខន្ថម ស្ូមទាំនាក់ទាំន្ង  

រកុមកាសរសរគប់រគងកាសត្ស្់បតវសសបស្់គលរោង FMIS  

លលាក ហីុិ បញ្ញា សិទធ ិ របធាន្នាយកដ្ឋា ន្លបឡា ន្ិងបាំណេុនន្នគគនាយកដ្ឋា ន្សតនាគ្នសជាតិ ន្ិងជាស្ហរបធាន្ដឹកនាាំរកុមកាសរសរគប់រគងកាសត្ស្់បតវស  

ទសូស្័ពា៖ 011 238 888 

@ នុ៊ីខមេ៖ h_panhaseth@yahoo.com 

លលាក ឈាង យ ូនន្ុរបធាន្នាយកដ្ឋា ន្ព័ត៌ោន្ិភាទោ ន្ិងជាស្ហរបធាន្ដឹកនាាំរកុមកាសរសរគប់រគងកាសត្ស្់បតវស  

ទសូស្័ពា៖ 016 848 545 

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

េំណ្ត៖ំ 

 FMIS: Financial Management Information System (របព័ន្ធព័ត៌ោន្ិភាទោរគប់រគងិភាស្័យហិសញ្ញិ តថុសាធាសណៈ ) 

 COA: Char t of Accounts (ោតិកាគណន្៊ីនន្ប្ង់គណលន្យយ) 

េ្ឹមស្វរបនាា ប់សព្មាប់ព្រឹត្តបិព្ត្រ័ត្ម៌ានច េ ០០៣ 

 បេចុបបនាភាររ័ត៌្មាន 

 ទិដឋភារទូចៅននគចព្មាង FMIS 

 ស្វរៈព្បចោជន៍ននព្បរ័នធ FMIS 

 ដំចណើរចរឿងចោគជ័យចៅព្បចទសឥណឌូ ចនសីុ 


