ប្រសួងលសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ
ប្រុមការងារប្ររ់ប្រងរលប្មាងប្រព័នធ
ព័ត៌មានវិទ្យាប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថុ សាធារណៈ

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៨

(ខខ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៥)

កាលព៊ីថ្ងៃទ៊ី ២៣ ដល់ថ្ងៃទ៊ី២៦ ន្ែស៊ីហា ឆ្នំ ២០១៥ ម្រកុមការងារម្រេប់ម្រេងេផ្ម្រាង FMIS របស់នាយកដ្ឋានព័តា
៌ នវិទា
បានផ្រៀបចំ វិបសេនាមួយផ្ៅផ្ែតតម្រពះស៊ីហន សត ៊ីព៊ី “ការន្សែ ងរកជផ្ម្រមើសផ្ោលនផ្ោបាយសម្រាប់បចចុបបននភាព និងអនាេតថ្នការអនវតត
េផ្ម្រា ងម្រប ព័នធ ព័ត៌ានវិ ទាម្រេប់ ម្រេ ង់ហិរញ្ញវតែុ សាធារណៈ (FMIS) និង បញ្ហាពាក់ ព័នធ នឹងកមម វិធ៊ីន្កទម្រម ង់ការម្រេប់ ម្រេងហិរញ្ញវតែុ
ឹ នាំរបស់ផ្ោក មនត ប្ាថ្នន ម្របធាននាយកដ្ឋានព័តា
សាធារណៈ (PFMRP)” ផ្ម្រកាមការដក
៌ នវិទា និង ជាអនម្របធានម្របចំការម្រកុម
ការងារម្រេប់ម្រេងេផ្ម្រាង FMIS (FMWG) តំណាងដ៏ែពង់ែពស់របស់ឯកឧតតមបណឌត
ិ ហា
៊ា ន សាហីរ រដាផ្លខាធិការថ្នម្រកសួងផ្សដាកិចច
ុ ការងារ FMWG ផ្ដ្ឋយានការចូលរួមព៊ីម្រកុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានព័តា
និង ហិរញ្ញវតែុ និងជាម្របធានម្រកម
៌ នវិទា និងតំណាងធនាោរ
ពិភពផ្ោក។ វិបសេនាផ្នះ បានផ្តតតផ្លើការន្សែ ងរកដំផ្ណាះម្រសាយផ្លើបញ្ហាម្របឈមន្ដលកំពងជួបម្របទះកនុងការអនវតតេផ្ម្រាង FMIS,
៊ី វិសាលភាពថ្នការអនវតតេផ្ម្រាង FMIS, និងការន្សែងរកជផ្ម្រមើសជា
ពិភាកាព៊ីទិសផ្ៅការងារសម្រាប់អនវតតបនតពាក់ពន
័ ធនឹងការពម្រងក
ផ្ោលនផ្ោបាយសម្រាប់បចចុបបននភាព និងអនាេតសម្រាប់ដ្ឋក់ជន
ូ ថ្ននក់ដឹកនាំម្រកសួងផ្សដាកច
ិ ច និង ហិរញ្ញវតែ។
ុ
ម្រកុមការងារន៊ីតិ វិធ៊ីអនវតតការងារបានបញ្ច បកា
់ រសាកលបងផ្លើម្របព័នធផ្ដ្ឋយភាាប់ពម
៊ី ែងារមួយផ្ៅមែងារមួយផ្ទៀត (End-toEnd Processes) និងការន្កតម្រមូវកំហសឆ្គងន្ដលបានរកផ្ ញ
ើ ។ បចចុបបនន ម្រកុមការងារកំពងផ្ធែើការផ្ម្របើម្របាស់សាកលបងម្របព័នធផ្លើក
ទ៊ី២ (User Acceptance Test 2) ផ្ដ្ឋយានការចូលរួមព៊ីមន្រនត៊ីពាក់ពន
័ ធថ្នអេគនាយដ្ឋានេន្ឹះៗ ផ្ដើមប៊ីសាកលបងផ្លើសមតែភាព និង
សម្រកឹតភាពរបស់ម្របព័នធ មនផ្ពលដ្ឋក់ឱ្យផ្ម្របើម្របាស់ជាស្ូវការដំណាក់កាលទ៊ី២ ថ្នជំហានទ៊ី១ ន្ដលនឹងចប់ផ្សតើមផ្ៅន្ែ តោ ខាងមែផ្នះ។
ការអនវតត User Acceptance Test 2 ផ្នះ ក៏ានការចូលរួមព៊ីរតនាោរផ្ែតតចន
ំ ន
ួ ៥ និងានការសម្រមបសម្រមួលព៊ីទ៊ីម្របឹកា Oracle
PeopleSoft សងន្ដរ។ ការផ្ធែស
ើ នាធនកមមជាមួយម្របព័នធផ្សេងៗផ្ទៀតដូចជាម្របព័នធ ASYCUDA និង Payroll ម្រកុមការងារកំពងបនតពិភាកា
និង ផ្ដ្ឋះបញ្ហាម្របឈមនានាមននឹងផ្ធែើការសាកលបងផ្ម្របើម្របាស់។ ម្រកុមការក៏កព
ំ ងបនតពិភាកាជាមួយម្រកុមការងារបផ្ចចកផ្ទសធនាោរជាតិ
ផ្ដើមប៊ីផ្ដ្ឋះម្រសាយ និង សផ្ម្រមចផ្លើទំម្រមង់ទន
ិ ន នយ
័ ន្ដលម្រតូវផ្ធែើសនាធនកមមផ្លើ Electronic Fund Transfer (EFT)។ ចំន្ណកម្រកុមការងារ
Data Conversion កំពងទាញយក និង ផ្សទៀងតទត់ទន
ិ នន័យព៊ីម្របព័នធ KIT មកដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងម្របព័នធ FMIS ឱ្យម្រសបតាមកាលបរិផ្ចេទន្ដល
បានកំណត់ និងធានាឱ្យបាននូវភាពម្រតឹមម្រតូវសម្រាប់ការផ្ធែើម្របតិបតតិការផ្ៅកនុងម្របព័នធ FMIS។
ម្រកុមការងារម្រេប់ម្រេងការត្ស់បតូរ កំពងបនតអនវតតការងារម្រេប់ម្រេងការត្ស់បតូរជាពិផ្សសការទំនាក់ទន
ំ ងសេពែសាយតាមម្រេប់
មផ្ធាបាយទាំងអស់ ផ្ដើមប៊ីសេពែសាយព័តា
៌ នដល់អនកពាក់ពន
័ ធដូចជា កិចចម្របជំ ផ្េហទំព័រេផ្ម្រាង និងម្រពឹតតិការណ៍ផ្សេងៗ កនុងទិសផ្ៅ
ផ្ដើមប៊ីផ្កៀរេរការោំម្រទ និងការចូលរួមកាន់ន្តខា្ំងផ្ ង
ើ កនុងការអនវតតម្របព័នធ FMIS។ នាផ្ពលងម៊ីៗផ្នះ ម្រកុមការងារបានចះផ្បសកកមមផ្ៅ
កាន់រតនាោរផ្ែតតមយ
ួ ចំនន
ួ ផ្ដើមប៊ីអនវតតការទំនាក់ទន
ំ ងសេពែសាយតទល់ជាមួយថ្ននក់ដឹកនាំ និង មន្រនតថ្៊ី នរតនាោរផ្ែតត និងម្របមូលនូវធាតចូល
ផ្សេងៗតាមរយៈការបំផ្ពញឯកសារសទ ង់មតិ ម្រពមទាំងផ្ម្រជើសផ្រើសភានក់ងារត្ស់បតូរ (Change Agents) ថ្នរតនាោរផ្ែតតនម
៊ី យ
ួ ៗសម្រាប់
ជាមន្រនតប
៊ី ផ្ងាគលកនុងការអនវតតការងារម្រេប់ម្រេងការត្ស់បតូរ។ ន្សនការបណតុះបណា
ត លសម្រាប់អនកផ្ម្របើម្របាស់ម្របព័នធ FMIS “FMIS Training for
End User” កំពងម្រតូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយម្រកុមការងារបណតុះបណា
ត ល ផ្ហើយនឹងម្រតវូ បញ្ច ប់ផ្ៅផ្ដើមន្ែ កញ្ហញ ផ្នះ។ ម្រកុមការងារន្សនក
បផ្ចចកវិទាព័តា
៌ ននិងេមនាេមន៍បានបផ្ងកត
ើ ម្របព័នធជន
ំ យ
ួ (Help Desk System) និង បានដ្ឋក់ឱ្យដំផ្ណើរការរួចរាល់ ន្ដលម្របព័នធផ្នះ
អនញ្ហញតឱ្យអនកផ្ម្របើម្របាស់អាចបញ្ាូ នបញ្ហាទាក់ទងនឹងមែងាររបស់ែួ ្ន ផ្ហើយម្រកុមការងារពាក់ពន
័ ធនម
៊ី ួយៗនឹងផ្ដ្ឋះម្រសាយ រួចបញ្ាូ នម្រតលប់
ិ ។ ចំន្ណកម្រកុមការងារផ្ហដ្ឋារចនាសមព័នធ បផ្ចច ក វិ ទាព័ត៌ាននិង េមនាេមន៍ កំពងចះតាមរតនាោរផ្ែតត មួយ ចំនួន ជាមួយ
មកវញ
ម្រកុមការងារម្រេប់ម្រេងការត្ស់បតូរ ផ្ដើមប៊ីពន
ិ ត
ិ យផ្លើេណភាព និងកម្រមិតសត ង់ដ្ឋរថ្នការតភាាប់បណា
ត ញ Network ព៊ីមជឈមណឌលទិននន័យ ។

េផ្ម្រាង FMIS កំពងសែ ត
ិ កនង
ុ ដំណាក់កាលអនតរកាល ដូចផ្នះសូមមន្រនតពា
៊ី ក់ពន
័ ធទាង
ំ អស់ផ្តតតការយកចិតទ
ត កដ្ឋក់ោំម្រទ និង
័ ។
ចូលរួមអនវតតេផ្ម្រាង FMIS ឱ្យកាន់ន្តសកមម ផ្ដើមប៊ីឱ្យការអនវតតេផ្ម្រាង FMIS របស់ផ្យើង ម្របកបផ្ដ្ឋយភាពរលូន និងផ្ជាេជយ
សម្រាប់ព័តា
៌ នបន្នែមផ្សេងៗ សូមចូលផ្ៅកាន់ផ្េហទំព័រ ឬទំនាក់ទន
ំ ងតាមអ៊ីន្មល ឬទូរស័ពទដូចខាងផ្ម្រកាម៖
ផ្េហទំព័រ៖ http://fmis.mef.gov.kh អ៊ីន្មល៖ fmis.info@mef.gov.kh ទូរស័ពទទំនាក់ទន
ំ ង៖ 023 430 063

