
កាលវភិាគនៃការអៃវុត្តប្រព័ៃធ FMIS 

គម្រោង FMIS ររូវបានដាកឱ់្យដំម្ ើរការជាផ្លូវការម្ៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ គម្រោងម្នេះ ររូវបានម្រៀបចំ

ជា ៥ ដំណាកក់ាលថ្នការអនវុរតខដលរួមោន ដំណាក់កាលចាប់ម្ផ្តើម ខវែង់ល់វីុ្ម្រៅ ម្រៀបចំស្ថា បនា អនតរកាល  នងិ

ម្របើរបាវ់របពន័ធជាផ្លូវការ ម្ដា់ោនវកមមភាពជាក់ខវតងខបងខចកម្ៅកនុងខែែបនាា រ់ការងារនីមួ់ៗ (Work 

streams)  បងាា ញពរីរមូវការ ខផ្នកមុែងារ អងគការចារត់ំង នងិបម្ចេកម្ទវរបវ់គម្រោង ។  ម្ោលម្ៅរបវ់គម្រោង គនឺងឹ

ដាក់របពន័ធឱ្យម្របើរបាវ់ជាផ្លូវការម្ពញម្លញម្ៅរគប់បណាត ររនាោររា្ធាន-ីម្ែរតទងំ ២៣ ម្ៅខែ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ការពពិ ៌នា និងវកមមភាពចមបងថ្នដំណាក់កាលនីមួ់ៗរួមោនដូចខាងម្រកាម៖ 

 ដណំាកក់ាលចាបម់្ផ្តើម  ៖ 

 ដំណាក់កាលចាប់ម្ផ្តើមថ្នរបពន័ធ FMIS ម្តត រម្ៅម្លើការម្រៀបចំអែីទងំអវ់វរោប់បនតម្ៅដំណាកក់ាលបនាា ប់ៗម្ទៀរ 

។ វកមមភាពវំខាន់ៗម្ៅកនងុដំណាក់កាលម្នេះរួមោន៖ 

 -ម្រៀបចំពិធដីាក់ឱ្យអនុវរតរបពន័ធ FMIS ជាផ្លូវការ 

 -ម្រៀបចំបម្ងកើរឱ្យោនការយិាល័់ វរោប់អនុវរតគម្រោង 

 -បម្ងកើរខផ្នការរគប់រគងគម្រោង ឬខផ្នការអនុវរតគម្រោង (Project Management Plan) 

 -ចាប់ម្ផ្តើម នងិបម្ងកើរឱ្យោនរកុមការងារអនុវរតគម្រោង 

 -ម្រៀបចំបម្ងកើររចនាវមពន័ធខផ្នករគប់រគងការតល វ់បតូរ នងិបណាត ញទំនាក់ទំនងផ្ែពែផ្ា់ម្ៅរគប់បណាត ររនាោររា្

ធាន-ីម្ែរតទងំ ២៣ 

 -ម្រៀបចំបម្ងកើរករមងវនំួរវាងម់រិ និងខផ្នការវាង់មរិជាភាស្ថអង់ម្គលវ និងជាភាស្ថជារវិរោប់វិកាវាង់មរិ

របវ់មន្រនតីខដលពាកព់ន័ធ និងម្ធែើបទវំភាវន៏ជាមួ់ថ្នន ក់ដឹកនំាោំរទគម្រោង (Project’s Sponsor) 

២០១៣

ធ្នូ មករា កុមភៈ មីនា មមសា ឧសភា មិថុនា កកកដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ មករា កុមភៈ មីនា មមសា ឧសភា មិថុនា កកកដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ មករា កុមភៈ មីនា

-ការវាយតម្មៃ

-ការសិកានិងវិភាគ

- ការមរៀបច្ំនិងសាា បនា

- ការមធ្វើសមាហរណកមមTransition

Production - Golive

Rollout Batch 1

Rollout Batch 2

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

Inception

Elaboration

Construction

- ដាក់ប្បព័នធឱ្យមប្បើ ប្ាស់មៅ

តាមរតនាគាររាជធានី -មេតត

- ដាក់ប្បព័នធឱ្យមប្បើ ប្ាស់មៅអគគនាយកដាា ន

រតនាគារជាតិនិងអគគនាយកដាា នពាក់ព័នធ

ដ ំណាកក់ាលចាបម់្ផ្ត ើម

ដ ំណាកក់ាលខវែង់លវ់ ុី្ ម្រៅ

ដ ំណាកក់ាលស្ថា បនារបពន័ធ

ដ ំណាកក់ាលអនតរកាល

ដំណាកក់ាលម្រប ើរបាវ់

របពន័ធជាផ្លូវការ

ដាក់របពន័ធឱ្យម្រប ើរបាវ ់

ដ ំណាកក់ាលទ១ី

ដាក់របពន័ធឱ្យម្រប ើរបាវ ់

ដ ំណាកក់ាលទ ី២



 -់ល់ដឹង នងិររួរពនិរិយម្ ើងវិញម្លើនីរិវិធអីនុវរតការងារនាម្ពលបចេុបបនន ។ 

 ដណំាកក់ាលខវែង់លវីុ់្ម្រៅ ៖ 

 ដំណាក់កាលម្នេះម្តត រម្លើការម្រៀបចំបម្ងកើរម្ឈដាា នការងារខដលររូវអនុវរត នងិ បម្ងកើរនូវ់ុទធស្ថន្រវត

បម្ចេកម្ទវ (រួមោន់ុទធស្ថន្រវត ទំនាក់ទំនងចមបងៗ)។  វកមមភាពវខំាន់ៗម្ៅកនងុដំណាក់កាលម្នេះរួមោន៖ 

 - វិភាគម្លើនរីិវិធីអនុវរតការងារនាម្ពលបចេុបបនន ម្ដើមបីខវែង់លល់មិិរម្លើនរីិវិធអីនុវរតការងារនាម្ពលអនាគរ 

ម្ ើ់បម្ងកើរនវូនរីិវិធីអនុវរតការងារនាម្ពលអនាគរដ៏ម្ពញម្លញមួ់    

 -ម្ររៀមម្រៀបចំ់ុទធស្ថន្រវតអភិវឌ្ឍន ៍

 -កំ រ់់ក់ុទធស្ថន្រវតអនុវរតទូម្ៅ ម្ធែើការអភិវឌ្ឍ ម្ធែើការស្ថកលបង និងបម្ងកើរនវូម្ ដាា រចនាវមពន័ធវរោប់ប តុ េះ

បណាត ល 

 -ម្រៀបចំដំម្ ើងនូវគំរូម្ដើមវរោប់ការវម្រមចម្លើការម្រៀបចំរបពន័ធ រពមទងំចងរកងពរ័ោ៌នលមិិរខផ្នកមុែងារជាក់

ខវតង ។ ម្ៅម្ពលការងារម្រៀបចំបម្ងកើររួចរាល ់ការម្រៀបចំរបពន័ធម្ៅតមម្ោលម្ៅនងឹររូវបញ្េប់ ម្ ើ់នរីិវិធីអនុវរតការងារក៏

នងឹររូម្រៀបចំដំម្ ើងផ្ងខដរ ។ 

 -ចងរកងពរ័៌ោនលមិិរខផ្នកបម្ចេកម្ទវវរោប់របពន័ធ 

 -ម្ររៀមម្រៀបចំ នងិបម្ងកើរឱ្យោន ម្ឈដាា នស្ថកលបង និងប តុ េះបណាត ល 

 -កំ រ់អរតវញ្ញា  មន្រនតពីាកព់ន័ធ នងិបម្ងកើរខផ្នការទំនាកទំ់នងផ្ែពែផ្ា់ នងិការវិភាគម្លើការរគប់រគងមន្រនតី 

ពាកព់ន័ធ 

 -ម្រៀបចំបម្ងកើរខផ្នការប តុ េះបណាត លវរោប់ម្របើរបាវ់របពន័ធ FMIS  

 -អនុវរតវកមមភាពទំនាក់ទំនងផ្ែពែផ្ា់ 

 -ម្រៀបចំបរិកាា វរោប់ការប តុ េះបណាត ល ។ 

 ដណំាកក់ាលស្ថា បនារបពន័ធ៖ 

ម្ោលបំ ងវរោប់ដំណាកក់ាលម្នេះ គមឺ្ដើមបីដាក់បញ្េូលនវូនរីិវិធីអនុវរតការងារខដលបានខកវរមួល នងិកំ រ់

់ករួចរាល់ម្ៅកនងុដំណាក់កាលខវែង់ល់វីុ្ម្រៅ ម្ៅកនុងរបពន័ធអនុវរត នងិអនុម័រការងារម្ពញម្លញមួ់ ។ 

វកមមភាពចមបងកនងុដំណាកក់ាលម្នេះរួមោន៖ 

-បញ្េប់នូវការងារម្រៀបចំដំម្ ើង នងិអភិវឌ្ឍរបពន័ធ រពមទងំស្ថកលបងម្របើរបពន័ធជាលកា ៈថ្ផ្ាកនុង នងិ            

ម្ធែើវោ រ កមមទិននន័់ (Data Migration)  

-ចាប់ម្ផ្តើមស្ថា បនាម្ឈម ឌ លទិននន័់ (DC) និងម្ឈម ឌ លវម្ន្រងាគ េះទិននន័់  (DRC) 

-ដំម្ ើង LAN នងិ WANម្ៅថ្នន កក់ណាត ល ខដលរួមោនការដំម្ ើងនវូកមមវិធីវរោប់ម្របើរបាវ់អុីខម៉ែល 

-កំ រ់អរតវញ្ញា   នងិម្កៀរគរបណាត ញតល វ់បតូរ (Change Management Network)ពីបណាត មន្រនតពីាកព់ន័ធ នងិ

អនុវរតខផ្នការទំនាក់ទំនងផ្ែពែផ្ា់ ម្ៅកនុងដំណាកក់ាលម្រៀបចំស្ថា បនាម្នេះ ម្ ើ់ បនតអនុវរតដល់ដំណាកក់ាលម្រកា់ៗ

ម្ទៀរ 

-អនុវរតវកមមភាពទំនាក់ទំនងផ្ែពែផ្ា់ 



-កំ រន់ូវផ្លប៉ែេះពាលព់រីបពន័ធ FMIS នងិកំ រន់ូវរាល់វកមមភាពខដលររូវម្ធែើអនតរកាលម្ៅម្របើរបាវ់របពន័ធ 

FMISងមី 

-បម្ងកើរនវូឯកស្ថរវរោប់ការប តុ េះបណាត ល 

-ចាប់ម្ផ្តើមបម្ងកើរនវូរកុម្នំួ់   ម្ដើមបីម្ររៀមម្រៀបចំរទរទង់ដលក់ារម្របើរបាវ់របពន័ធ ។ 

ដណំាកក់ាលម្ធែើអនតរកាល៖ 

ម្ោលបំ ងថ្នដំណាកក់ាលម្នេះ  គឺម្ដើមបធីានាថ្នរបពន័ធបានម្រៀបចំរួចជាម្រវច នងិោនម្វា រភាព វរោប់ដំណាក់

កាលម្របើរបាវ់របពន័ធជាផ្លូវការ ។  ដំណាក់កាលម្នេះរួមោនការម្ដាេះរស្ថ់រាល់ បញ្ញា ចមបង ការស្ថកលបង  ការម្រៀបចំ

វរោប់វគគប តុ េះបណាត លដល់មន្រនតមី្របើរបាវ់របពន័ធ ការរគប់រគងរបពន័ធ និងវកមមភាពបតូរម្ៅម្របើរបាវ់របពន័ធងម ី។វកមម

ភាពចមបងម្ៅកនុងដំណាកក់ាលម្នេះរួមោន៖ 

 -ម្រៀបចំរួចជាម្រវចនូវម្ឈម ឌ លទិននន័់ ម្ឈម ឌ លវម្ន្រងាគ េះទិននន័់   និង បណាត ញ LAN & WAN 

-ដំម្ ើងរបពន័ធ នងិម្ឈដាា នវម្ន្រងាគ េះទិននន័់  (Disaster Recovery Environment) 

-ស្ថកលបងវោ រ កមមរបពន័ធ (System Integration Testing) នងិខកវរមលួ មនុម្ពលដាកឱ់្យស្ថកលបង

ម្លើការម្របើរបាវ់របពន័ធ ( User Acceptance Testing) 

-ស្ថកលបងឱ្យដឹងពីវមិទធផ្លការងារ ។ 

ដំណាក់កាលម្របើរបាវ់របពន័ធជាផ្លូវការ៖ 

ដំណាក់កាលម្របើរបាវ់របពន័ធ នងឹខបងខចកជាពីរអនុដំណាកក់ាល គ ឺ ការដាក់របព័នធឱ្យម្របើរបាវ់ម្ៅអគគនា់កដាា ន        

ររនាោរជារ ិ និងអគគនា់កដាា នពាកព់ន័ធគនលេឹះថ្នរកវួងម្វដាកិចេនងិ ិរញ្ាវរា ុ នងិដាក់របពន័ធឱ្យម្របើរបាវ់បនតម្ៅតមររ

នាោររា្ធាន-ីម្ែរតទងំ២៣ ។ ម្ៅកនុងដំណាកក់ាលម្នេះ ម្ឈដាា នការងារមុនម្ពលោនរបពន័ធ នឹងម្ធែើអនតរកាលម្ៅជា

ម្ឈដាា នដំម្ ើរការម្ដា់របពន័ធ ។ វកមមភាពចមបងកនងុដំណាកក់ាលម្នេះរួមោន៖ 

-ម្រៀបចំ នងិវា់រថ្មលពកីារម្ររៀមរួចជាម្រវចមុនម្ពលដាករ់បព័នធឱ្យម្របើរបាវ់ 

-ម្រៀបចំ នងិម្ធែើវោ រ កមមទិននន័់ វម្រមចម្ៅកនងុរបពន័ធងម ី(final data migration) ម្ ើ់ចាបម់្របើរបាវ់

របពន័ធងមីខរមតង (System Cut Over)  

-ម្រៀបចំវគគប តុ េះបណាត លមុនម្ពលម្របើរបាវ់របពន័ធងម ី

-ដាករ់បពន័ធឱ្យម្របើរបាវ់ដំបូងម្ៅអគគនា់កដាា នររនាោរជារិ និង អគគនា់កដាា នពាកព់ន័ធគនលេឺះថ្នរកវួង    

ម្វដាកិចេ និង  ិរញ្ាវរា ុ

-បនតដាករ់បពន័ធឱ្យម្របើរបាវ់ម្ៅតមបណាត ររនាោររា្ធាន-ីម្ែរតទងំ ២៣ 

 

 


