ប្កសួងលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ាវតថុ
ប្កុមការងារប្ររ់ប្រងរលប្មាងប្រព័នធ
ព័ត៌មានវិទ្យាប្ររ់ប្រងហិរញ្ា វតថុ សាធារណៈ

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០៧
ម្រសបផ្ពលន្ដលដំផ្

(ខខ កញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០១៤)

ើរការននការអនវតតេផ្ម្រាង FMIS ឈានដល់ដំណាក់ទ៊ី៣ ការសេពវសាយអំព៊ីវឌ្ឍនភាពរបស់ម្របព័នធផ្នេះ ផ្ៅដល់

អេគនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន និងរតនាគាររាជធាន៊ី-ផ្េតតទង
ំ អស់ កំពងម្របម្រពឹតតផ្ៅយ៉ាងម្ាញឹក។ ផ្ៅកនុងកំឡុងន្េកញ្ញាផ្នេះ ម្រកុម្ការងារ
ម្រេប់ម្រេងការផ្លាស់បតូររួម្ជាម្ួយម្រកុម្ផ្ហដ្ឋារចនាសម្ព័នធរបស់ម្របព័នធ FMIS បានចេះផ្បសកកម្ម ផ្ៅតាម្រតនាគារផ្េតតម្ួយចំនួនផ្ដើម្ប៊ីបនត ទំនាក់
ទំនងសេពវសាយផ្លទល់ (Face-to-Face Communication) អំព៊ីការអនវតតេផ្ម្រាង FMIS និងសិកាអំព៊ីទ៊ីតាំងសវតែិភាពសម្រាប់ដំផ្ឡើង
ា៉ា ស៊ីនសទុកទិននន័យ (Database Sever)របស់ម្របព័នធ FMIS។ ទ៊ីម្របឹកាម្រេប់ម្រេងការផ្លាស់បតូរ ក៏បានផ្បើកសិកាាសាលាជាម្ួយម្រកុម្ការងារ
ម្រេប់ម្រេងការផ្លាស់បតូរ

កនុងផ្គាលបំ

ងពម្រងឹងសម្តែភាពបន្នែ ម្ដល់ម្រកុម្ការងារសម្រាប់ជំនួយដល់ការអនវតតការងារម្រេប់ម្រេងការផ្លាស់បតូរ។

ជាម្ួយគានន្ដរ ម្រកុម្ការងាររួម្ជាម្ួយទ៊ីម្របឹកាបានបញ្ច ប់ការពិនិតយរួចរាល់នូវឯកសារវិភាេអនកពាក់ព័នធ (Stakeholder Analysis) ឯកសារ
យទធសាស្រសត និងន្សនការទំនាក់ទំនងសេពវសាយ (Communication Strategy and Plan) និងេំរតា
ូ រាងវិភាេព៊ីសលប៉ាេះពាល់ននការផ្លាស់បតូរ
(Change Impact Analysis Template)សម្រាប់ឈានផ្ៅរកការវិភាេផ្ៅកនុងន្េតលា និង វិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៤ខាងម្េផ្នេះ។
ចំន្

កឯការផ្រៀបចំកសាងន៊ីតិ វិធ៊ីអនវតតការងារអនាេត (To-Be Business Process) ជារួម្សផ្ម្រម្ចបាន ៩៨% និង ៩០%សម្រាប់

End-To-End To-Be Business Process ន្ដលម្រកុម្ការងារនននាយកដ្ឋានព័ត៌ានវិទាបានផ្ធវប
ើ ន្នែ ម្ផ្លើអវ៊ីន្ដលម្រកុម្ហនសគត់សគងបា
់ នផ្ធវ។
ើ
ផ្ៅនងៃទ៊ី០១ ន្េកញ្ញា និង២៦ ន្េកញ្ញា ឆ្នំ២០១៤ ឯកឧតតម្ប ឌ ិត ហ
៊ា ន សាហ៊ីរ រដាផ្លខាធិការម្រកសួងផ្សដាកិចចនិងហរិញ្វា តែុបានផ្បើកកិចច
ម្របជំជាម្ួយអេគនាយកដ្ឋានពាក់ព័នធទង
ំ អស់ផ្ដើម្ប៊ីបនត ន្សវ ងយល់ និង ផ្ដ្ឋេះម្រសាយបញ្ញាម្របឈម្នានាន្ដលទក់ទងនឹងន៊ីតិ វីធ៊ីអនវតតការងារ
បចចុបបនន ម្ួយចំនួន ន្ដលជាបចច័យម្ិនលអដល់ការកសាងម្របព័នធ FMIS ផ្ៅតាម្សត ង់ដ្ឋម្ួយម្របកបផ្ដ្ឋយ ឧតតានវតតដូចម្របផ្ទសផ្ៅកនុងតំបន់
និងសាកលផ្លាក។ ការងារទំងឡាយន្ដលរាំងសទ េះដល់ដំផ្

ើរការកសាងម្របព័នធ FMIS ម្រតូវបានផ្ដ្ឋេះម្រសាយជាសាែពរ ផ្ដ្ឋយន្ឡកបញ្ញាន្ដល

ានសភាពរានំ រ៉ៃ និងអាចប៉ាេះពាល់ដល់ម្របសិទភា
ធ ពននការផ្រៀបចំ និងអនវតតង វិកា នឹងម្រតូវដ្ឋក់បញ្ចូ លផ្ដ្ឋេះម្រសាយកនុងម្រកបេ័ ឌ កម្ម វិធ៊ីកំន្
ទម្រម្ង់ហិរញ្ាវតែុសាធារ

ៈ (PFMRP) និងសផ្ម្រម្ចជាផ្គាលនផ្យបាយព៊ីថ្ននក់ដឹកនាំ ម្រកសួងផ្សដាកិចចនិងហិរញ្ាវតែុ។

ការសាងសង់បនទ ប់ម្ជឈម្ ឌ លទិននន័យ ម្ជឈម្ ឌ លសផ្ស្រងាគេះទិននន័យ និងបនទ ប់សម្រាប់ប តុ េះបណា
ត លបានបញ្ច ប់រួចរាល់ជាសាែពរ។
បចចុបបនន ម្រកុម្ការងារកំពងតម្របព័នធបណា
ត ញអេគិសន៊ី និងបំពាក់នូវសាារៈ និងឧបករ
ចូលម្កដល់ម្រកសួងផ្សដាកិចចនិងហិរញ្ាវតែុ។

៍ព័ត៌ានវិទាផ្សេងៗរបស់ម្របព័នធ FMIS ន្ដលបាននាំ

ម្រកុម្ការងារផ្ហដ្ឋារចនាសម្ព័នធក៏បានបនត ការនាំ ចូលនូវសាារៈ

ដំណាក់កាលបនត បនាទប់ផ្ទៀតន្ដលពាក់ពន
័ ធនឹងអាករជាបនទុ ករបស់រដា។

ចំន្

និងឧបករ

៍សគត់សគង់ម្របព័នធ

កម្រកុម្ការងារបផ្ចចកផ្ទសព័ត៌ានវិទារួម្ជាម្ួយនឹងម្រកុម្

ការងារន៊ីតិ វិធ៊ីអនវតតការងារកំពងចាប់ផ្សតើម្ផ្រៀបចំឯកសារផ្គាលសម្រាប់ម្របព័នធ (System Application Design) ន្ដលជាម្ូលដ្ឋានសម្រាប់
ឈានដល់ការផ្រៀបចំដំផ្ឡើងម្របព័នធ FMIS (System Configuration)។
ឈានម្កដល់ដំណាក់កាលទ៊ី ៣ (ដំណាក់កាលសាែបនាម្របព័នធ) ន្ដលផ្ម្រគាងនឹងបញ្ច ប់ផ្ៅន្េធនូ ឆ្នំ២០១៤ ផ្នាេះ ម្រតូវបានពនាផ្ពល
រហូតដល់ន្េកម្ា ៈ ឆ្នំ២០១៥។ ការពនាផ្ពលផ្នេះេឺផ្ដ្ឋយសារន្តានការយឺតយ៉ាវកនុងការផ្រៀបចំន៊ីតិ វិធ៊ីអនវតតការងារអនាេត ការផ្រៀបចំ
ចំណាត់ថ្ននក់ង វិកា ការនាំ ចូលសាារៈ និងឧបករ

៍សគត់សគង់ម្ជឈម្ ឌ លទិននន័យ និងការយល់ដឹងរបស់ម្រកុម្ហនសគត់សគង់ម្របព័នធផ្លើន៊ីតិ វិធ៊ី

អនវតតការងារននរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ៅានកម្រម្ិត ផ្ហើយក៏េួបសេនឹំ ងការយល់ដឹងអំព៊ីសវ័យម្របវតតិកម្មម្របព័នធ FMIS ព៊ីបណា
ត ម្ស្រនត ៊ីពាក់ព័នធ
ផ្ៅានកម្រម្ិត ន្ដលនាំ ឱ្យការផ្ជឿជាក់ផ្លើម្របព័នធសែិតផ្ៅកនុងកម្រម្ិតន្ដលម្រតូវការការអនវតតយទធសាស្រសត ម្រេប់ម្រេងការផ្លាស់បតូរ និងទំនាក់ទំនង
សេពវសាយម្របកបផ្ដ្ឋយលកា

ៈបផ្រសកម្ម និងម្រសួចម្រសាវបំសត។ ក៏ប៉ាន្នត ការពនាផ្ពលផ្ៅដំណាក់កាលផ្នេះេឺម្ិនប៉ាេះពាល់ដល់ន្សនការ

ដ្ឋក់ឱ្យអនវតតម្របព័នធ FMIS ជាសាូវការផ្ៅកនុងន្េកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៥ ផ្នាេះផ្ឡើយ។

សែ ត
ិ កនុងដំណាក់កាលផ្នេះ ម្រកុម្ការងារ FMIS កំពងានម្ាញឹកកនុងការបញ្ច បន
់ វូ ការងារន្ដលនូវផ្សសសល់ពដ
៊ី ណា
ំ ក់កាលទ៊ី២
រួម្ទំងការងារសម្រាប់ដណា
ំ ក់កាលទ៊ី៣

ដូផ្ចនេះម្រកុម្ការងារទំងអស់ម្រតូវបន្នែម្ការយកចិតតទកដ្ឋក់

ផ្ហើយម្ស្រនតន្៊ី ដលពាក់ពន
័ ធនង
ឹ េផ្ម្រាងនន

អេគនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន ជាពិផ្សសរតនាគារផ្េតតបនតចល
ូ រួម្សហការ និងតាម្ដ្ឋនរាល់ពត
័ ា
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េាួនអនវតតម្របព័នធ FMIS ផ្ៅពាក់កណា
ត លឆ្នំ ២០១៥។
សម្រាប់ព័តា
៌ នលម្អត
ិ និងព័តា
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