
 

ប្រកាសព័តម៌ាន លេខ ៤៣ (ប្រចាំខខ តុលា) 

សម្រាប់ខែ តលុា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ម្ររុមការងារនៃលេខាធកិារដ្ឋា ៃម្ររប់ម្ររងរលម្រាង FMIS បាៃលរៀបចាំរិចចម្របជុាំសត អីាំព ី “ការ

លម្រតៀមេរខណៈ ល ើមបដី្ឋរឱ់្យអៃុវតតម្របពៃ័ធ FMIS លៅតាមម្ររសួង-ស្ថា ប័ៃសម្រាប់ឆ្ន ាំម្ររប់ម្ររងហិរញ្ញវតាុ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ” នាទីសត ីការ

ម្ររសួងលស ារិចច ៃិង ហិរញ្ញវតាុ  លម្រកាមអធិបតភីាពឯរឧតតមបណឌ ិត ហ៊ា ន សាហុ៊ីរ រ ាលេខាធកិារម្ររសួងលស ារិចច ៃងិ ហិរញ្ញវតា ុ

ៃងិជាម្របធាៃម្ររុមការងារម្ររប់ម្ររងរលម្រាង FMIS ខ េាៃការចូេរួមពថី្នន រ់ ឹរនាាំ ម្ររមុការងារម្ររប់ម្ររង ៃិងអៃុវតតរលម្រាង នៃ

អរគលេខាធកិារដ្ឋា ៃ នៃម្ររសួងលស ារិចច ៃងិ ហិរញ្ញវតាុ ៃងិ ម្ររុមការងារអៃុវតតរលម្រាងមរពីម្ររសួង-ស្ថា ប័ៃ  ម្រពមទាំងអងគភាពថវិកា

ខ េជាអាណាប័រលទេរសិទធលពញលេញទងខ រ។ ជាេទធទេ សិកាខ កាមចូេរួមទាំងអស់បាៃយេក់ាៃ់ខតសីុជាំលៅអាំពមុីែងារ ៃងិ

សមតាភាពនៃម្របពៃ័ធ FMIS, ការលម្រតៀមែលួៃរនុងការទទួេវរគបណតុ ុះបណាត េ ៃិង ការពម្រងរីវិស្ថេភាពនៃការអៃុវតតម្របពៃ័ធ FMIS  េ់

អងគភាពថវិកាខ េជាអាណាប័រលទេរសិទធនៃម្ររសួងលស ារិចច ៃិង ហិរញ្ញវតាុ ៃិង ម្ររសួងបរិស្ថា ៃ រនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ លៃុះ។ 

ម្ររុមការងារនៃលេខាធកិារដ្ឋា ៃម្ររប់ម្ររងរលម្រាង FMIS បាៃសម្រមបសម្រមេួលរៀបចាំរិចចពភិារាជាមួយទីម្របឹរារបស់មូេៃិ

ធិរូបិយវតាអុៃតរជាត ិ (IMF) ជាមួយម្ររុមការងារនៃអរគនាយរដ្ឋា ៃរតនាគារជាតិ ៃិង អរគនាយរដ្ឋា ៃថវិកា អាំពីបលងរ់ណលៃយយ, 

ាតកិាថវិកា, ៃងិរិចចបិទបញ្ជកីាររណលៃយយ ។ ម្រសបលពេជាមួយគាន លៃុះ  មន្តៃតនីាយដ្ឋា ៃបលចចរវិទាព័ត៌ាៃ (ITD) ចាំៃៃួ ១០ រូប

បាៃចូេរួមវរគបណតុ ុះបណាត េអាំព ី “ការលរៀបខទៃការស្ថច់ម្របារ ់ ៃិងការពាររស្ថច់ម្របារ់ (Cash Planning and Cash 

Forecasting)” ខ េលរៀបចាំលដ្ឋយអនរជាំនាញមរពីមេូៃធិិរូបិយវតាុអៃតរជាតិល ើមបពីម្រងឹងសមតាភាពៃិងចាំលណុះ ឹងរនុងការអៃុវតត

ម្របពៃ័ធ FMIS ។ ជាមួយគាន លៃុះ ម្ររសួងលស ារិចច ៃងិ ហិរញ្ញវតាុរប៏ាៃលរៀបចាំ ៃងិចុុះរិចចសៃារួចរាេ់ ជាមួយម្ររុមហ ៃុទគតទ់គង់ខ េ

ទទួេបាៃលេើរញ្ចប់ល ញនថលទាំងពីរ End User’s Equipment ៃងិ WAN/LAN Equipment នានថៃទី ១៨ ខែតលុា ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ 

 ជាមួយគាន លៃុះ ម្រសបតាមខទៃការសរមមភាពលេខាធកិារដ្ឋា ៃម្ររុមការងារម្ររប់ម្ររងរលម្រាង FMIS សហការជាមួយអរគ

នាយរដ្ឋា ៃថវិកា ៃងិ អរគនាយរដ្ឋា ៃរតនាគារជាត ិបាៃលរៀបចាំវរគប

ណតុ ុះបណាត េរម្រមិតមេូដ្ឋា ៃខទនរបលចចរវិទាព័តា៌ៃ, ខទនរថវិការមម

 វិធី, រណលៃយយស្ថធារណៈ ៃងិ ៃីតិវិធអីៃុវតតសតងដ់្ឋរ ជៃូមន្តៃតខី េ

លម្រតៀមលម្របើម្របាស់ម្របពៃ័ធ FMIS លៅតាមម្ររសួង-ស្ថា ប័ៃទាំង  ១០ 

សរុបចាំៃៃួ ១៦៥ នារ់ ខ េលម្រកាយការបណតុ ុះបណាត េលេើមុែវិជាជ

មូេដ្ឋា ៃម្ររុឹះ រនុងការលម្របើម្របាស់រុាំពយូទ័រ ៃងិ មុែវិជាជ ៃីតិវិធអីៃុវតតសត -

ងដ់្ឋរ ម្ររុមការងារសលងេតល ើញថ្នលម្រកាយលពេបណតុ ុះបណាត េ សិកាខ

កាមបាៃលរើៃៃវូចាំលណុះ ឹងជាង ៧០ % ខ េលៃុះរឺជាេទធទេមួយ

 ៏េអម្របលសើរ។ 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ម្ររមុការងាររាំពងុលរៀបចាំវរគបណតុ ុះបណាត េព ីមែុងារម្របពៃ័ធ FMIS  េអ់នរលម្របើម្របាស់ម្របពៃ័ធ FMIS លៅតាមម្ររសួង-ស្ថា បៃ័ទាំង ១០ 

 ចូលៃុះ សូមអនរពារព់ៃ័ធទាំងអស់លម្រតៀមែលួៃចេូរមួរនងុវរគបណតុ ុះបណាត េលៃុះឱ្យបាៃលទៀតទតទ់ាំងអស់គាន ” 

 

 

 

ម្ររុមការងារបាៃទេតិវីល អ ូសិកាខ ស្ថលា

អៃតរជាតអិាំពីលមលរៀៃៃងិបទពិលស្ថធៃន៍ៃ

ការអៃុវតតរមមវិធីខរទម្រមងក់ារម្ររប់ម្ររង

ហិរញ្ញវតាសុ្ថ  ៃិង  វីល អអូាំពភីាព

លជារជ័យនៃការអៃុវតតរលម្រាង FMIS

ជាំហាៃទី១ លដ្ឋយ ឯរឧតតម វងស ប ៃុ

ឥន្តនាេ វុធ ។ លម្រៅពីលៃុះម្ររុមការងាររប៏ាៃ

លធវើការវាយតនមល ៃងិលធវើលតសតសមតាភាព

មុៃ-លម្រកាយវរគបណតុ ុះបណាត េរម្រមិត

មូេដ្ឋា ៃបលចចរវិទាព័តា៌ៃ, ខទនរ

ថវិការមមវិធី, រណលៃយយស្ថធារណៈ 

ៃងិ ៃតីិវិធីអៃុវតតសតងដ់្ឋរ ជៃូមន្តៃតី

បលងាគ េខ េលម្រតៀមលម្របើម្របាស់ម្របពៃ័ធ 

FMIS លៅតាមម្ររសួង-ស្ថា ប័ៃទាំង ១០

។ម្ររុមការងារបាៃបៃតលធវើបចចុបបៃនភាពជា

ម្របចាំលៅលេើលរហទាំព័រ បណាា ញសងគម 

ៃងិបាៃទសពវទាយផ្េ ាំងព័តា៌ៃ 

(Posters) នានាពារព់ៃ័ធៃងឹសរមមភាព

នៃការអៃុវតត ៃងិវឌ្ឍៃភាពនៃរលម្រាង 

FMIS។ 

 

ប្ររ់ប្រងការផ្លា ស់រតូរ 

ម្ររុមការងារបាៃបៃតម្រតតួពៃិិតយ ៃងិតាម

ដ្ឋៃជាម្របចាំអាំពី ាំលណើរការរបស់

មជឈមណឌ េទិៃនៃយ័រណាា េ (រួមទាំង

មជឈមណឌ េសលន្តងាគ ុះទិៃនៃយ័) ខ េ

ជាម្ររឹុះ ៏ចាំបាច់សម្រាប់រិចច ាំលណើរការ

ម្របពៃ័ធ FMIS ទាំងមូេ រនុងលនាុះរួម

ាៃ ទាំងឧបររណ៍ខទនរបលចចរវិទា

ព័តា៌ៃ (Server, Core Switch, 

Router) ៃិង ឧបររណ៍មិៃខមៃបលចចរ

 វិទាព័ត៌ាៃ (Cooling System, 

Generator, UPS, ។េ។លម្រៅពីលៃុះ

ម្ររុមការងាររប៏ាៃបៃតលដ្ឋុះម្រស្ថយ

បញ្ហា នានាពារ់ពៃ័ធៃងឹការលម្របើម្របាស់

ឧបររណ៍បលចចរវិទាព័តា៌ៃ សម្រាប់

អនរលម្របើម្របាស់ លៅរនងុរាំឡុងលពេលម្របើ

ម្របាស់ម្របពៃ័ធ FMIS។ 

 

ប្ររ់ប្រងលហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 

ម្ររុមការងារបាៃលធវើបទបងាា ញពីការចុុះ

ម្របតិបតតិេការលទេរថវិកាលៅរនងុម្របព័ៃធ

សម្រាប់ Multi Business Unitលៅឱ្យ

អនរលម្របើម្របាស់តាមបណាត ម្ររសួង-ស្ថា ប័ៃ 

ៃងិអងគភាពថវិកាអាណាប័រលទេរសិទធិ

លពញលេញ ៃងិ ទីម្របឹរាខ េមរពីរត-

នាគារសហរ ាអាលមរិច។ លម្រៅពីលៃុះ

ម្ររុមការងាររប៏ាៃលធវើការ Upload Data 

Conversion ៃូវទិៃនៃយ័ខរតម្រមូវរួច ៃិង

បាៃបិទបញ្ជ ីចុងឆ្ន ាំ ២០១៥ លៅរនងុ

ម្របពៃ័ធ Production Instance សម្រាប់

អរគនាយរដ្ឋា ៃរតនាគារជាតបិាៃ

លជារជ័យ ៃងិម្រតឹមម្រតូវ។ មិៃខតប ុលណាណ ុះ

ម្ររុមកាងារបាៃចូេរួមម្របជុាំពភិារាលេើ

ការងារលម្រតៀមអៃុវតតស្ថរេបងការ

ទូទត់តាមម្របពៃ័ធលអឡិចម្រតៃូិច (EFT) 

លៅធនាគារជាតិ ៃងិបាៃបញ្ចប់ការលធវើ
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