ប្រសួងលសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ
ប្រុមការងារប្ររ់ប្រងរលប្មាងប្រព័នធ
ព័ត៌មានវិទ្យាប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថុ សាធារណៈ

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០៨
បចចុបបនក ម្រកុម្ការាររកំពងសែ ិតផ្កកកុង្ែនាពពសមុុ េ្មុ

(ខខ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៤)

អំព៊ីការ្ែបនាម្របព័នធ FMIS។ ធាតសំខាន់បំសតសម្រាប់ក្ងម្របព័នធផ្ក

កកុងដំណាក់កាលផ្នេះរួម្ាន ការបញ្ច ប់ន៊ីតិ វិធ៊ីអនវតតការាររអនាេត (To-Be Business Process) Application System Design និង
System Configuration។ ការផ្រៀបចំក្ងន៊ីតិ វិធ៊ីអនវតតការាររអនាេតតាម្ម្របព័នធ FMIS ផ្សទ ើរន្តសផ្ម្រម្ចបាន១០០% ផ្ោយម្រាន់ន្ត
រងចំ ការសផ្ម្រម្ចចងផ្ម្រកាយរបស់ថ្នកក់ដឹកនាំ ននអេគនា យកោានពាក់ព័នធន៊ីម្ួយៗបផ្ណាណេះ។

រចនាសម្ព័នធ ាតិកាេណន៊ីននបល ង់េណផ្នយយ

(Chart of Account) និងចំណាត់ថ្នកក់ថ វិកា (Budget Classification) ម្រតូវបានបញ្ច ប់ ផ្ោយសផ្ម្រម្ចឱ្យាន ៨ ចំណាត់ថ្នកក់ (ានផ្កកកុង
ម្រពឹតតិបម្រតព័ត៌ានផ្លខ ០០៣) ផ្ហើយបចចុបបនក នាយកោានថវិកាន៊ីយកម្មុកំពងម្របម្ូលនូវទិនកន័យសម្រាប់ចំណាត់ថ្នកក់ន៊ីម្ួយៗ ផ្លើកន្លងន្ត
ចំណាត់ថ្នកក់ អងគាពពម្របតិបតតិការចំណូល-ចំណាយ (Operating Unit) ន្ដលម្រតូវម្របម្ូលទិនកន័យផ្ោយអេគនាយកោានរតនាារជាតិ។
ម្រកុម្ការាររន៊ីតិ វិធ៊ីអន វតត ការារររួម្ជាម្ួយម្រកុម្ការាររបផ្ចច កផ្ទសព័ត៌ានវិទា

កំពងម្របម្ូលនូវទិនកន័យចំបា ច់នានា

សម្រាប់ផ្រៀបចំ

Application System Design Document។ ជាម្ួយាកន្ដរ ម្រកុម្ការាររន៊ីតិ វិធ៊ីអនវតតការាររបានពិាពកាជាម្ួយម្រកុម្ការាររចំនួនប៊ី ន្ដល
ម្រតូវផ្ធសើសនាធនកម្មុជាម្ួយម្របព័នធ FMIS រួម្ាន ម្រកុម្ការាររម្របព័នធេយ (ASYCUDA) ម្រកុម្ការាររម្របព័នធម្រេប់ម្រេងបំណល (DMFAS) និង
ម្រកុម្ការាររម្របព័នធម្របាក់ផ្បៀវតេ (Payroll System)។ បនាទប់ព៊ីបានពិាពកា ម្រកុម្ការាររបានសផ្ម្រម្ចរួចរាល់និងទទួលបានលទធសលអំព៊ី
លកខណៈបផ្ចចកផ្ទសកកុងការផ្ធសើសនាធនកម្មុព៊ីម្របព័នធទង
ំ ប៊ីជាម្ួយម្របព័នធ FMIS។
ម្រកុម្ការាររម្រេប់ម្រេងការផ្លលស់បតូររួម្ជាម្ួយម្រកុម្ផ្ហោារចនាសម្ព័នធរបស់ម្របព័នធ

FMIS

បានបនត ចេះផ្បសកកម្មុ ផ្កតាម្រតនាារផ្ខតត

ម្ួយចំនួនផ្ដើម្ប៊ីទំនាក់ទំនងសេពសសាយផ្លទល់ (Face-to-Face Communication) អំព៊ីការអនវតតេផ្ម្រាង FMIS និងសិកាអំព៊ីទ៊ីតាំងសវតែិាពព
សម្រាប់ដំផ្ ើងឧបករណ៍ព័ត៌ានវិទាផ្ដើម្ប៊ីតាពាប់ម្របព័នធ FMIS។ ផ្បសកកម្មុផ្នេះ នឹងបញ្ច ប់ផ្កពាក់កណា
ត លន្ខវិចិកា
ឆ តាម្ការផ្ម្រាងទករបស់
ម្រកុម្ការាររ។ បនាទប់ព៊ីបានពិាពកា និង្កលបង វិាពេព៊ីសលបេះពាល់ននការផ្លលស់បតូរផ្លើតារាងេំរូកនល ងម្ក ម្រកុម្ការាររម្រេប់ម្រេងការផ្លលស់
ិ េ
បានសផ្ម្រម្ចថ្ន នឹងផ្ធសើការពិនិតយផ្ ើង វិ ផ្លើលទធសលសលបេះពាល់ននការផ្លលស់បតូរទំងអស់ន្ដលម្រកុម្ការារររបស់ម្រកុម្ហនសគត់សគងបា
់ នវាព
ផ្ដើម្ប៊ីបន្នែ ម្នូវចំណចខសេះខាតទំងឡាយ។ ការាររពិនិតយផ្ ើង វិ ផ្នេះនឹងចប់ផ្សតើម្ផ្កពាក់កណា
ត លន្ខ វិចិកា
ឆ ផ្ហើយផ្ម្រាងនឹងបញ្ច ប់ផ្កកកុងន្ខ
ធកូ ឆ្កំ២០១៤។ ម្រកុម្ការារររួម្ជាម្ួយនឹងទ៊ីម្របឹកាម្រេប់ម្រេងការផ្លលស់បតូរ កកំពងផ្រៀបចំឱ្យានជាសិកាខ្លា និងម្រពឹតតិការណ៍ផ្សេងៗ សម្រាប់
ថ្នកក់ដឹកនាំ ម្រកសួង អេគនាយកោាន និងនាយកោានពាក់ពន
័ ធ កកុងម្រកបខ័ណឌននការម្រេប់ម្រេងការផ្លលស់បតូរ។
បចចុបបនក ម្រកុម្ការាររផ្ហោារចនាសម្ព័នធកំពងតម្របព័នធបណា
ត
អេគិសន៊ី និងបំពាក់នូវសាារៈ និងឧបករណ៍ព័ត៌ានវិទាផ្សេងៗរបស់
ម្ជ្ឈម្ណឌលទ័នកន័យ ម្ជ្ឈម្ណឌលសផ្គារគេះទិនកន័យ និងបនទ ប់បណតុេះបណា
ត លបានម្របាណជា ៧០%ផ្ហើយ ផ្ោយផ្ម្រាងនឹងបញ្ច ប់ផ្កន្ខ
វិចិកា
ឆ ខាងម្ខ។ ចំន្ណកឯសាារៈ និងឧបករណ៍សគត់សគង់ម្របព័នធផ្សេងផ្ទៀត ន្ដលពាក់ព័នធនឹងអាករជាបនទុ ករបស់រដា ម្រកុម្ការាររផ្ហោារចនាសម្ព័នធ
កបានបនត ការនាំ ចូលជាបនត បនាទប់។
ម្រកុម្ការាររបណតុេះបណា
ត ល

បានពិាពកាផ្លើការផ្រៀបចំន្សនការបណតុេះបណា
ត លលម្អិតទំងន្សកកបផ្ចចកផ្ទសព័ត៌ានវិទាសម្រាប់អកក

បផ្ចចកផ្ទសព័ត៌ានវិទា និងន្សកកម្ខារររបស់ម្របព័នធ FMIS សម្រាប់អកកផ្ម្របើម្របាស់ ផ្ោយរួម្ាន ចំនន
ួ ននវេគបណតុេះបណា
ត ល រយៈផ្ពល
ចំនួនអកកចូលរួម្ វិធ៊ី្គសត បណតុេះបណា
ត ល និងម្របសិទាព
ធ ពននការបណតុេះបណា
ត លជាផ្ដើម្។ ជាម្ួយាកន្ដរ ផ្កន្ខវិចិកា
ឆ ខាងម្ខផ្នេះ ម្រកុម្ហន
សគត់សគងន
់ ឹងសតល់វេគបណតុេះបណា
ត លចំនួនព៊ីរវេគដល់ម្រកុម្ការាររ ទក់ទងនឹងការផ្ម្របើម្របាស់កម្មុ វិធ៊ី PeopleSoft General Ledger Rel 9.2
និង បផ្ចចកផ្ទសតាពាប់បណា
ត
ម្របព័នធ FMIS។

ជាថមុម្
៊ី តងផ្ទៀត

សូម្ម្រកុម្ការាររេផ្ម្រាងទំងអស់ចល
ូ រួម្ឲ្យបានម្ង
៉ឺ ាត់ផ្កកកុងដំណាក់កាលផ្នេះ

ជាពិផ្សសម្រតវូ ផ្ផ្លតតការយកចិតត

ិ េផ្លើសលបេះពាល់
ុ ន៊ីម្យ
ទកោក់ផ្លើការារររបស់ខួ ន
ល តាម្ម្រកម្
ួ ៗជាម្ួយនឹង Contractor ផ្ដើម្ប៊ីឱ្យការផ្រៀបចំក្ងម្របព័នធ FMIS និងការវាព
បញ្ច បផ្់ ៅតាម្ន្សនការន្ដលបានផ្ម្រាងទក។ ម្គនតន្៊ី ដលពាក់ពន
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ូ បនតន្សស ងយល់ពម្រ៊ី បព័នធ FMIS ឱ្យកាន់ន្តសជ្
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និងផ្ម្របើម្របាស់ម្របព័នធម្របកបផ្ោយាពពរលូន។
សម្រាប់ព័តា
៌ នលម្អត
ិ និងព័តា
៌ នបន្នែម្ផ្សេងៗ សូម្ចូលផ្ៅកាន់ផ្េហទំព័រ ឬទំនាក់ទន
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