
 

                                       

 សម្រាប់ការបបើកទំព័រម្ររីាសនាប ើមឆ្ន ំ ២០១៩ ប េះផងដ រ បេខាធិការដ្ឋា  ម្រកុមការងារម្ររប់ម្ររងរបម្រាង FMIS បា  

បរៀបចំពិធីម្របកាសដ្ឋក់ឱ្យបម្របើម្របាស់ម្របព័ ធបបចេកវិទាព័រ៌ា សម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ (FMIS) ជាផលូវការ បៅ

ម្រកសួង-សាថ ប័ ចំ ួ  ១០  ិងម ទីរបស ាកិចេ ិងហិរញ្ញវរថុរាជធា ី-បេរតទងំ ២៥  ងិម្របកាសប តអ ុវរតរបម្រាង FMIS បៅកា ់

ម្រកសួង-សាថ ប័ ចំ ួ  ១៧ សម្រាប់ឆ្ន ំ ២០១៩។ ភ្ជា ប់ជាមួយគ្នន បនាេះផងដ រ បេខាធិការដ្ឋា  ម្រកុមការងារម្ររប់ម្ររងរបម្រាង FMIS 

បា សម្រមបសម្រមួេ  ិងបរៀបចំវរគបណតុ េះបណ្តត េជ ូថ្នន ក់ ឹកនំា  ិងមន្ត តបីៅតាមអងគភ្ជពថវិកាដ េជាអាណ្តប័កបផទរសិទធិ  ិងផតេ់

ជ ូវរគបណតុ េះបណ្តត េបៅកា ់អនកបម្របើម្របាស់បបងាគ េចប់ជាសាថ ពរ។ 

 

 

បដ្ឋយដែក ម្រកុមការងារបហដ្ឋា រចនាសមព័ ធបា ចុេះសិកាបឋម កនុងការបរៀបចំបម្រគ្នងបលង់ទីតំាង ំបែើងឧបករណ៍សាា របបចេក

 វិទាព័រ៌ា   ិងមិ ដម បបចេកវិទាព័រ៌ា  បៅម្រកសងួ-សាថ ប័ ទងំ ១៧ ប ើមបីបរៀបចំបណ្តត ញរភ្ជា ប់  ិង ំបែើងឧបករណ៍សាា រ

សម្រាប់បម្របើម្របាស់ម្របព័ ធ FMIS។ ម្រកុមការងារក៏បា បធវើការម្ររួរពិ ិរយ  ិងតាមដ្ឋ ជាម្របចំអំពី ំបណើរការរបស់មជឈមណឌ េ

ទិ ន ័យ ម្រពមទងំបធវើការតាមដ្ឋ ម្របព័ ធបណ្តត ញ WANដ េបា បធវើការរភ្ជា ប់ពីមជឍមណឌ េទិ ន ័យ មជឃមណឌ េសបន្តងាគ េះទិ ន ័យ

បៅកា ់ម្ររប់ការដ្ឋា  ដ េបា បម្របើម្របាស់ម្របព័ ធ FMIS ទងំម្ររប់ជំហា ទី ១  ិងជំហា ទី២។ 

 

  

 ម្រកុមការងារបា បរៀបចំដផ ការចុេះសិកា ិង បរៀបចំ ីរិវិធីអ ុវរតការងារបចេុបប ន របស់ម្រកសងួ-សាថ ប័ ចំ ួ  ១៧រួចរាេ់។

ជាមួយម្រកសួង-សាថ ប័ ទងំ ១៧ប េះដ រ ម្រកុមការងារបា បរៀបចំកំណរ់អរតសញ្ញញ ណ រួនាទី ភ្ជរកិចេ  ិងមុេងាររបស់អនកបម្របើម្របាស់

បៅកនុងម្របព័ ធបា រចួរាេ់ជាសាថ ពរជាមួយគ្នន ដ រ។ បដ ថមពីប េះម្រកុមការងារមុេងារម្របព័ ធក៏បា បញ្េប់ការរសូបម្រពៀងបេើ េហំរូ            

 ីរិវិធីអ ុវរតការងារបចេុបប នរបស់ម្រកសងួ-សាថ ប័ មួយចំ ួ រួចរាេ់ ិងជូ បៅម្រកសួង-សាថ ប័ សាមីបធវើការម្ររួរពិ ិរយ។  

  

 

ម្រកុមការងារម្ររប់ម្ររងការផ្លល ស់បតូរ បា ចូេរួមសម្រមបសម្រមួេបៅកា ់ការចុេះគំ្នម្រទ េ់ម្រកសួង-សាថ ប័   ិងម ទីរបស ាកិចេ

 ិងហិរញ្ញវរថុរាជធា ីបេរតទងំ ២៥  ិងបា បរៀបចំជាកម្រមងវាយរម្មលសម្រាប់ថ្នន ក់ ឹកនំា  ិងអនកបម្របើម្របាស់ម្របព័ ធ FMISទងំអស់បធវើ

ការវាយរម្មលអំពីការចុេះគំ្នម្រទ ក៏ ូចជាបធវើការសំណូមពរ ូវរាេ់រម្រមូវការបដ ថម។ កនុងម្ររីាសប េះដ រ ម្រកុមការងារក៏បា បរៀបចំ     

សហការចុេះបៅបន្តញ្ញា បការយេ់ ឹងពីម្របព័ ធ FMISបៅកា ់ម្រកសួង-សាថ ប័  ចំ ួ  ១៧ ដ េម្ររូវបម្ររៀមេលួ កនុងការបម្របើម្របាស់ម្របព័ ធ 

FMISនាបពេខាងមុេឆ្ប់ប េះផងដ រ។ ម្រសបជាមយួគ្នន ប េះដ រ ម្រកុមការងារបា ប តការផសពវផាយជាម្របចំ  ិងផេិរវីប អថូមី 

ប ើមបីផតេ់ជាព័រ៌ា ជូ អនកបម្របើម្របាស់  ិងសាធារណជ ទងំអស់ឱ្យបា ម្រជាបពីរបម្រាង FMIS។  

 



 

 

 

បេខាធិការដ្ឋា  ម្រកមុការងារម្ររប់ម្ររងរបម្រាង  FMIS បម្ររៀមចុេះបៅសិកា ទីតំាង  ិងបលង់េមអិរសម្រាប់ម្រកសួង-សាថ ប័ 

ចំ ួ ១៧ រួមា ១.ម្រកសួងម្រពេះបរមរាជវាងំ, ២.អរគបេខាធិការដ្ឋា  ម្រពឹទធសភ្ជ, ៣.អរគបេខាធិការដ្ឋា  រ ាសភ្ជ, ៤.ម្រកមុម្របឹកាធមម

 ុញ្ញ, ៥.ទីសត ីការរណៈរ ាមន្ត តី, ៦.ម្រកសួងមហាម្ផទ, ៧.ម្រកសួងការពារជារិ, ៨.ម្រកសួងទំនាក់ទំ ងជាមួយរ ាសភ្ជ-ម្រពឹទធសភ្ជ  ិង

អធិការកិចេ, ៩.ម្រកសួងដផ ការ, ១០.ម្រកសួងធមមការ  ិងសាសនា, ១១.ម្រកសួងដរ៉ែ  ិងថ្នមពេ, ១២.ម្រកសួងយុរដិធម៌, ១៣.ម្រកសួង

វបបធម៌  ិងវចិិម្ររសិេបៈ, ១៤.អងគភ្ជពម្របឆំ្ងអំបពើពុករេួយ, ១៥.ម្រកមុម្របឹកាអភិវឌ្ឍ ៍កមពុជា, ១៦.រណៈកាម ធិការជារិបរៀបចំការ

បបាេះបឆ្ន រ  ិង ១៧.អាជាា ធរសវ កមមជារិ ។  ូចប េះសូមម្រកសួង-សាថ ប័ ដ េពាក់ព័ ធ ចូេរួមសហការជាមួយបេខាធិការដ្ឋា  

ម្រកមុការងារម្ររប់ម្ររងរបម្រាង FMIS។ 

 


