សម្រាប់ខែ ិច្ឆកា
ិ
ឆ្នាំ ២០១៧ លេខាធការដ្ឋានម្ររុមារងារម្ររប់ម្ររងរលម្រាង FMIS បានសម្រមបសម្រមួេរនង
ុ ារលម្ររៀម
លរៀបឆាំិរគបណ្ុុះបណ្ត
្ េមូេដ្ឋានម្រររុះខននរបលឆេរិច្ទ្យាព័រ៌ាន នកងារលរៀបឆាំ ារអនុិរ្ នកងារតាមដ្ឋនថិច្ារនុងម្របព័នធ FMIS
សម្រាប់ជហា
ាំ នទ្យី២ ជូនដេ់ថ្ននរ់ដររនាំ នកងមន្តន្នី នអងគភាពថិច្ាខដេជាអាណ្តប័រលនេរសកទ្យក ធ ខដេនរងម្របម្រពររ្លៅនលដើមខែធនូ ឆ្នាំ
២០១៧ ខាងមុែលនុះ។
ថវិ ការកមមវិធ្ី និង

មូលដ្ឋានគ្រឹះកុុំព្យទ័
ូ រ

១៤-២១ ធ្នូ ២០១៧

្ណននយ្យសាធារណៈ
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BA
AP

០៤-០៧ ធ្នូ ២០១៧

AR
PO

មុខងារគរព្័នធ

២២-២៦ ធ្នូ ២០១៧

នត
់ រ
ី វិិ ធ្អនុ
ី វតតស្តងដ្ឋ

ច្ រិរគបណុ្ ុះបណ្ត
រ នាំ នកងមន្តន្នី នអងគភាពថិា
ច្ ខដេជាអាណ្តប័រលនេរសកទ្យកធ
ាេិភា
្ េថ្ននរ់ដរ

ម្ររុមារងារបានជួយសម្រមបសម្រមួេរកឆេម្របជុនាំ នលបសររមមរបស់ IMF នកងបានជួយសម្រមបសម្រមួេលរៀបឆាំ ិច្បសសនរបស់
លេខាធការដ្ឋានម្ររុមារងារម្ររប់ម្ររងរលម្រាង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨។ លម្រៅពីលនុះម្ររុមារងាររ៏បានបន្ អនុិរ្ារងារលេើ
ារលដញនថៃលៅលេើរញ្េ ប់ឧបររណ៏ Bandwidth & Data Center សម្រាប់ពម្រងីរារដ្ឋរ់ម្របព័នធ FMIS លៅាន់ម្ររសួង-ស្ថាប័ន។

លរៀបឆាំរួឆរាេ់នូិឯរស្ថរលដញនថៃ
សម្រាប់រញ្េ ប់ Bandwidth នកង
លម្ររៀមដ្ឋរ់ម្របាសនាយឱ្យលដញនថៃ

២០១៧

តុលា

ធ្នូ
វិ ច្ឆិកា

 ពកនរ
ក យ នកងពកភារាវាយរនមៃលេើ ឯរស្ថរ

ម្ររុមហន
ុ លដញនថៃលេើរញ្េ ប់ Bandwidth

នកងម្របជុាំលបើរឯរស្ថរលដញនថៃសម្រាប់រញ្េ ប់
Bandwidth
 ម្របជុ
ាំពកភារា នកងសលម្រមឆលេើ េទ្យធភាពរនុង
ារលរៀបឆាំរកឆេេទ្យធរមមលដញនថៃលេើរញ្េ ប់
មជឈមណឌេទ្យកនននយ
័

ិឌ្ឍនភាពននារលដញនថៃរញ្េ ប់ Bandwidth & Data Centre

គ្រប់គ្រងការផ្លាស់បតូរ
ម្ររុមារងារបានលធវើបឆេុបបននភាពជាម្របចាំ
លៅលេើលរហទ្យាំព័រ, បណ្ត
ា ញសងគម នកងនសពវនាយ

100%

ផ្េង
ាំ ព័រា
៌ ន (Posters) ននខដេពារ់ពន
័ ធនង
រ

80%

សរមមភាពននារអនុិរ្រលម្រាង FMIS នកង ិឌ្ឍន

60%

ភាពននរលម្រាង FMIS នកង បានបញ្េ ប់ារនេករ

40%

ិដលដអូអាំពីសា
ក សា ស្ថស្ស្ ីពីិឌ្ឍនភាពននារអនុិរ្

20%

ម្របព័នធ FMIS។ រដឯម្ររុមារងារខននរបណ្ុុះបណ្ត
្ េ
សមរាភាពបានលរៀបឆាំិរគបណ្ុុះបណ្ត
្ េិរគដាំបូង
ស្ ីពីមុែងារទាំង៤របស់ម្របព័នធ FMIS ដេ់អនរម្ររូិ
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េទ្យធនេម្របេងបញ្េ ប់ិរគបណុ្ ុះបណ្ត
្ េសម្រាប់ម្ររសួង-ស្ថាប័ន

លម្របើម្របាស់ម្របព័នធ FMIS លៅតាមម្ររសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ លដ្ឋយបានលធវា
ើ រវាយរនមៃ នកងលធវើលរស្ សមរាភាពមុន-លម្រាយិរគបណ្ុុះបណ្ត
្ េរួមទាំងារលធវើលរស្ បញ្េ ប់ិរគបណ្ុុះបណ្ត
្ េ។
គ្រប់គ្រងមុខងារគ្បព័ន្ធ
ម្ររុមារងារបានលធវលើ រស្ ស្ថរេបង Multi Business Units លេើមុែងារិច្ភាជន៍ថិច្ា លដ្ឋយសហារឆូេរួមពីមន្តន្ីនននយរ
ដ្ឋានថិច្ានីយរមមម្រពមទាំងារលធវើលរស្ េាំហូរននារបលងកើរម្របរកបរ្ការសម្រាប់ដាំលណើរារបញ្េូ េឆាប់ថិច្ា, បខនាមឥណទន, លនេរ
ឥណទន នកង បញ្េូ េឆាប់ថិច្ាលៅរនុងម្របព័នធ នកងបានពកភារាជាមួយរាំណ្តងររនគារជារកអព
ាំ ីបញ្ហាលសសសេ់រនុងារលធវើលរស្ ស្ថរ
េបងារលម្របើម្របាស់ Electronic Fund Transfer (EFT)។ ម្ររុមារងារបានសម្រមបសម្រមួេ នកងលដ្ឋុះម្រស្ថយបញ្ហាលនសងៗជាលម្រឆើន ជា
ពកលសសបញ្ហា នកងសាំលណើខដេលេើរល ើងលៅរនុងម្របព័នធ Helpdesk ខដេលរើរានល ើងរនុងរាំ ុងលពេលម្របើម្របាស់ម្របព័នធ FMIS ជាមួយ
អរគនយរដ្ឋានរនៃរុះ នកងររនគាររាជធានី-លែរ្ទង
ាំ ២៥។
គ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសមព ័ន្ធគ្បព័ន្ធ
ម្ររុមារងារបានសម្រមបសម្រមួេារដាំល ើងបណ្ត
្ ញរភាាប់ជាមួយម្ររុមហន
ុ នគរន
់ គង់ សម្រាប់ដ្ឋរ់ឱ្យដាំលណើរារម្របព័នធ FMIS
លៅតាមម្ររសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ជាបន្បនេប់ នកងបានម្ររួរពកនរ
ក យ នកងតាមដ្ឋនជាម្របចាំអព
ាំ ីដាំលណើរាររបស់មជឈមណឌេទ្យកននន័យ
រណ្ត
ា េ

(រួមទាំងមជឈមណឌេសលន្តងាគុះទ្យកនននយ
័ )ម្រពមទាំងបានលដ្ឋុះម្រស្ថយបញ្ហាននពារ់ពន
័ ធនង
រ ារលម្របើម្របាស់ឧបររណ៍បលឆេរ-

ិច្ទ្យាព័រ៌ាន ជូនអនរលម្របើម្របាស់ម្របព័នធ FMIS។

“ម្ររុមារងាររាំពង
ុ លរៀបឆាំិរគបណុ្ ុះបណ្ត
្ េពី មុែងារម្របព័នធ FMIS ដេ់អនរលម្របើម្របាស់ម្របព័នធ FMIS លៅតាមម្ររសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដូឆលនុះ សូម
អនរពារ់ពន
័ ធទង
ាំ អស់លម្ររៀមែៃួនឆូេរួមរនុងិរគបណុ្ ុះបណ្ត
្ េលនុះឱ្យបានលទ្យៀងទរ់ទង
ាំ អស់គានជាពកលសសអាណ្តប័រលនេរសកទ្យកធ ”

