ប្រសួងលសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ
ប្រុមការងារប្ររ់ប្រងរលប្មាងប្រព័នធ
ព័ត៌មានវិទ្យាប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថុ សាធារណៈ

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៦

(ខខ មិថុនា ឆ្ន ាំ ២០១៥)

មនផ្ពលដាក់ឱ្យផ្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធ FMIS ជាសលូវការដំណាក់កាលទ៊ី១ ផ្ៅថ្ងៃទ២
៊ី ០ ន្ែកកកដា ឆ្នំ២០១៥ ន្ដលផ្តោតសំខាន់ផ្លើ
ិ ជន៍ង វកា
ិ (BA)” ម្រកុមការងារម្រេប់ម្រេងេផ្ម្រាង FMIS (FMWG) ានផ្រៀបចំកិចចម្របជំសោ៊ីព៊ី
មែងារចំនន
ួ ព៊ីរ “ផ្សៀវផ្ៅធំ (GL) និង វភា
“ដំណាក់កាល និងសកមមភាពថ្នការដាក់ឪ្យអនវតោម្របព័នធពត
័ ា
៌ នវិទាម្រេប់ម្រេងហិរញ្ញវតែុសាធារណៈ” ន្ដលដឹកនាំផ្ដាយឯកឧតោមបណឌត
ិ
ហ
៊ា ន សាហុ៊ីរ រដឋផ្លខាធិការថ្នម្រកសួងផ្សដឋកច
ិ ចនិងហិរញ្ញវតែុ និងជាម្របធានម្រកុមការងារម្រេប់ម្រេងេផ្ម្រាង FMIS ផ្ដាយានការចូល
រួមព៊ីអេគនាយកដាឋន-នាយកដាឋនពាក់ពន
័ ធទង
ំ អស់។

កិចចម្របជំផ្នេះានផ្ោលបំណងបងាាញឱ្យអនកពាក់ពន
័ ធទង
ំ អស់យល់កាន់ន្តចាស់អំព៊ី

សកមមភាពចមបងៗ និងភាពចំាច់ថ្នការចូលរួមរបស់អេគនាយកដាឋន-នាយកដាឋនពាក់ពន
័ ធេនលេះឹ កនុងការដាក់ឱ្យផ្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធ FMIS ជា
សលូវការសម្រាប់ដណា
ំ
ក់កាលទ៊ី ១ និងដំណាក់កាលបនោបនាទប់រហូតដល់ន្ែម៊ីនា ឆ្នំ២០១៦ (សូមទញយកព័តា
៌ នលមអត
ិ បន្នែមតាម
រយៈផ្េហទំពរ

http://fmis.mef.gov.kh/news/progress-information-on-fmis-implementation/)។

ពាក់ពន
័ ធនឹងការផ្ម្រជើសផ្រើសមន្រនោ៊ី

ន្ដលម្រតូវផ្ម្របើ ម្រាស់ ម្របព័នធ FMIS អេគនាយកដាឋនពាក់ ព័នធេនលេះឹ ានកំណត់ ផ្្មេះមន្រនោ៊ី រួចរាល់ ផ្ហើយ។ បចចុបបនន ម្រកុមការងារកំពង
ផ្រៀបចំ វេគបណោុេះបណា
ោ លដល់អនកន្ដលម្រតូវផ្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធសម្រាប់ការដាក់ឱ្យផ្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធជាសលូវការដំណាក់កាលទ៊ី ១ ផ្ៅកនុងន្ែ
កកកដា ឆ្នំ ២០១៥ ន្ដលានអនកផ្ម្របើម្រាស់ម្របាណជា ១៦ រូប។ ជាមួយោនផ្នេះន្ដរ ម្រកុមការងារកំពងផ្សន ើសំឱ្យអេគនាយកដាឋន-នាយកដាឋន
ពាក់ពន
័ ធចត់បញ្ជូ នមន្រនោ៊ីបផ្ងាគល ផ្ដើមប៊ីចល
ូ រួមវេគបណោុេះបណា
ោ លសម្រាប់អនកផ្ម្របើម្រាស់ជាន់ែពស់ (Super User Training) សម្រាប់ផ្ម្រតៀមែលួន
កនុងការជួយផ្ម្រជាមន្ម្រជងដល់មន្រនោន្៊ី ដលម្រតូវផ្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធផ្ៅតាមអេគនាយកដាឋន-នាយកដាឋនសាម៊ីផ្ៅផ្ពលន្ដលផ្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធ FMIS
ផ្ៅន្ែតលា ឆ្នំ ២០១៥ ខាងមែផ្នេះ។
បនាទប់ព៊ីានបញ្ច ប់ User Acceptance Test ផ្លើកទ៊ី១ ផ្លើមែងារផ្សៀវផ្ៅធំ (GL) និង វិភាជន៍ង វិកា (BA) រួចរាល់
ម្រកុមការងារកំពងផ្រៀបចំការងារផ្សសសល់ទក់ទងនឹងមែងារទំងព៊ីរផ្នេះ

សម្រាប់ការដាក់ឱ្យផ្ម្របើម្រាស់ជាសលូវការដំណាក់កាលទ៊ី១។

ចំន្ណកឯមែងារផ្សេងផ្ទៀតកំពងបនោសាកលបងផ្ម្របើម្រាស់កនុងម្របព័នធផ្លើកទ៊ី២ (SIT 2) ន្ដលានការចូលរួមព៊ីម្រេប់អេគនាយកដាឋននាយកដាឋនពាក់ពន
័ ធទង
ំ អស់មននឹងបនោអនវតោ User Acceptance Test 2 ន្ដលអនញ្ញញតឱ្យអនកពាក់ពន
័ ធទង
ំ អស់អាចផ្ធវើការសាកលបងម្រេប់
លកខែ័ណឌទំងអស់ ជាពិផ្សសទក់ទងនឹងម្របតិបតោកា
ិ រការងារម្របចំថ្ងៃតាមអេគនាយកដាឋន-នាយកដាឋនន៊ីមួយៗ។ សម្រាប់ Electronic Fund
ិ សន ិទផ្ធ ដើមប៊ីភាជប់ម្របព័នធទង
Transfer (EFT) ម្រកុមការងារបផ្ចចកផ្ទសម្របព័នធ FMIS និងម្របព័នធធនាោរជាតិកព
ំ ងសហការោនយ៉ាងជត
ំ ព៊ីរ។
ចំន្ណកឯម្រកុមការងារ

Data Conversion កំពងសហការជាមួយអេគនាយកដាឋនរតនាោរជាតិផ្ដើមប៊ីទញយកទិននន័យព៊ីម្របព័នធ KIT

សម្រាប់ដាក់ចល
ូ កនុងម្របព័នធផ្ដើមប៊ីផ្ម្របើម្រាស់ជាសលូវការដំណាក់កាលទ៊ី១ ផ្ៅន្ែកកកដា។ ផ្ដាយន្ែកការផ្ធវើសនាធនកមមជាមួយម្របព័នធផ្សេងៗ
ផ្ទៀតដូចជាម្របព័នធ ASYCUDA និង Payroll ម្រកុមការងារកំពងពិភាកាបនោ ផ្ហើយផ្ម្រោងនឹងសផ្ម្រមចនាផ្ពលឆ្ប់ៗខាងមែផ្នេះ។
ម្រកុមការងារម្រេប់ការតលស់បោូរផ្ៅន្តអនវតោការងារម្រេប់ម្រេងការតលស់បោូរម្រសបតាមន្សនការសម្រាប់ការទំនាក់ទន
ំ ងតទល់ជាមួយ
អនកពាក់ពន
័ ធ ឬតាមរយៈផ្េហទំព័រ កិចចម្របជំ និងម្រពឹតោិការណ៍ផ្សេងៗ ផ្ដើមប៊ីពម្រង៊ីកការយល់ដឹងទក់ទងនឹងការតលស់បោូរដល់អនកផ្ម្របើម្រាស់
ម្របព័នធទង
ំ អស់។

ជាមួយោនន្ដរម្រកុមការងាររួមជាមួយនឹងទ៊ីម្របឹកាានន្កសម្រមួលផ្លើសកមមភាពឱ្យានភាពមតម្រសួចកនង
ុ ការផ្កៀរេរ

អន កពាក់ព័នធ ឱ្យចូល រួមោំ ម្រទការអនវតោ េ ផ្ម្រាង FMIS កាន់ ន្តខាលំងផ្ែើង។ ម្រកុមការងារក៏ានទទួល នូវការបណោុេះបណា
ោ លព៊ី ផ្លាក

Erwin Ariadharma ជំនាញការន្សនកម្រេប់ម្រេងការតលស់បោូររបស់ធនាោរពិភពផ្លាក ពាក់ពន
័ ធនឹងការម្រេប់ម្រេងការតលស់បោូរ រួម
ជាមួយនឹងបទពិផ្សាធន៍ថ្នការអនវតោេផ្ម្រាង FMIS ព៊ីម្របផ្ទសឥណូឌ ផ្នស៊ី។ ចំន្ណកម្រកុមការងារផ្ហដាឋរចនាសមព័នធបផ្ចចក វិទា
ព័ត៌ាន និងេមនាេមន៍កំពងផ្រៀបចំដំផ្ែើង Wall Point តាមអេគនាយកដាឋន-នាយកដាឋនពាក់ពន
័ ធេនលេះឹ សម្រាប់អនកផ្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធ
FMIS ផ្ដាយបចចុបបននផ្នេះសផ្ម្រមចានម្របាណជា ៦០%។ ការផ្រៀបចំដំផ្ែើងម្របព័នធកំពយូទ័រសម្រាប់ដណា
ំ
ក់កាលទ៊ី១ នឹងម្រតូវបញ្ច ប់មយ
ួ
សាោហ៍មែផ្ពលដាក់ម្របព័នធឱ្យផ្ម្របើម្រាស់ជាសលូវការផ្ៅកនុងន្ែកកកដា ឆ្នំ ២០១៥ ខាងមែផ្នេះ។
សូមមន្រនោពា
៊ី ក់ពន
័ ធទង
ំ ឡាយ ន្សវ ងរកព័តា
៌ នអំពកា
៊ី រអនវតោេផ្ម្រាង FMIS តាមរយៈម្រេប់មផ្ធាាយ ផ្ដើមប៊ីទទួលាននូវព័តា
៌ ន
បចចុបបននភាពអំពេ
៊ី ផ្ម្រាង FMIS សម្រាប់ផ្ម្រតៀមែលួនកនុងការចូលរួម និងោំម្រទដល់ការផ្ម្របើម្រាស់ម្របព័នធ FMIS នាផ្ពលដ៏ែលខា
៊ី ងមែផ្នេះ។
សម្រាប់ព័តា
៌ នបន្នែមផ្សេងៗ សូមចូលផ្ៅកាន់ផ្េហទំព័រ ឬទំនាក់ទន
ំ ងតាមអ៊ីន្មល ឬទូរស័ពទដូចខាងផ្ម្រកាម៖
ផ្េហទំព័រ៖ http://fmis.mef.gov.kh អ៊ីន្មល៖ fmis.info@mef.gov.kh ទូរស័ពទទំនាក់ទន
ំ ង៖ 023 430 063

