
្របពន័� FMIS

«េនមុនឆា� ២ំ០២៥ ្របព័ន� FMIS នឹងក� យេទជា្របព័ន� 
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និង អនុវត�ថវិកេនកម�ុជា»

េតើ្របព័ន�មានវិសលភាពក្រមិតណា?

គេ្រមាង្របព័នុ�ព័ត៌មានវិទ្យោ
្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ

(+855) 23 43 00 66

http://fmis.mef.gov.kh

Facebook: FMIS Cambodia

fmis.info@mef.gov.kh

គេ្រមាង FMIS ជំហនទី១ ្រត�វ្រគបដណ� បេ់លើអគ�នាយកដ� ន និង 
នាយកដ� នគន�ឹះរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំ 
រតនាគាររជធានី-េខត�ទងំ២៥ ែដលមានអ�កេ្របើ្របាស់ សរុប 
៣៨៩នាក។់ 

េនក�ុងជំហនទី២ ្របពន័� FMIS នឹង្រត�វដកឱ់្យេ្របើ្របាស់េន្រកសួង- 
ស� បន័នានា ែដលនឹងេធ�ើេឡើងជាបន�បនា� បជ់ាដំណាកក់ល ចបេ់ផ�ើម 
ពីឆា� ២ំ០១៧ េនះផា� ល់ េន្រកសួង-ស� បន័ចំនួន ១០ េដយមានអ�ក 
េ្របើ្របាស់បែន�មចំនួន្របមាណ២៧៥នាក ់និងេកើនេឡើងជាបន�បនា� ប ់
េនេពល្របពន័�្រត�វដកឱ់្យអនុវត�េន្រកសួង-ស� បន័ដៃទេទៀត។

    ្របពន័�FMIS គឺជាែផ�កមយួៃនកម�វធិីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ 
សធារណៈរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជាែដលកំពុងែតដកដំ់េណើ រករ។ 
កម�វធិីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ គឺជាស�ូលៃនយុទ� 
ស�ស�ចតុេកណរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជាែដលបានអនុវត�តងំពីឆា�  ំ
២០០៤មក ជាមយួនឹងចក�ុវស័ិយធានាជ្រម�ញេលើក កំពស់កំេណើ ន 
េសដ�កិច� ធានាេដះ្រសយប�� ករងរ ធានាសមធម ៌និងករធានា 
្របសិទ�ភាពរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា។ 
     កម�វធិីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ ែដលដឹកនាំ
េដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ែចកេចញជា៤ដំណាកក់ល៖
១. ករព្រងឹងភាពេជឿទុកចិត�បានេលើថវកិ
២.ករបេង�ើនគណេនយ្យភាពហិរ�� វត�ុស្រមាបអ់�ក្រគប្់រគងកម�វធិី 
    និងបេង�ើតករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង
៣.ករព្រងឹងករផ្សោរភា� បេ់គាលេដអទិភាព េទនឹងករេរៀបចំ 
    ែផនករ និងករអនុវត�ថវកិ
៤.ករបេង�ើនគណេនយ្យភាពេលើលទ�ផល (អ�ក្រគប្់រគងថវកិមាន 
    គណេនយ្យភាពេពញេលញេលើសមទិ�កម�កម�វធិី)។

     េដើម្បឱី្យករអនុវត�្របពន័� FMIS ដំេណើ រករេទេដយរលូន្រកសួង- 
ស� បន័ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ្រត�វ៖
• បេង�ើត្រក�មករងរ្របពន័� FMIS េដើម្បសិីក្សោពិនិត្យេឡើងវញិអំពី 
   នីតិវធិីអនុវត�ករងរ និងែស�ងយល់អំពីករេធ�ើឱ្យមានភាព្របេសើរ 
   េឡើងេទេលើនីតិវធិីអនុវត�ករងរេនាះ
• ែកស្រម�លនីតិវធិីអនុវត�ករងរ ឱ្យបានកនែ់តដូចេទនឹងលំហូរ 
   ករងរេនក�ុង្របពន័� FMIS
• យល់្រពមទទួលយកនូវលក�ណៈស�ងដ់ររបស់្របពន័� FMIS ែដល 
   នឹងេរៀបចំដកឱ់្យេ្របើ្របាស់េដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េន 
   តម្រកសួង-ស� បន័ 
• បេង�ើតគណៈកម�ករដឹកនាគំេ្រមាង ែដលក�ុងេនាះមានសមាសភាព 
   ម�ន�ីែដលមានភាពជាអ�កដឹកនាខំ�ស់ េដើម្បដីឹកនាកំរអនុវត� និងេដើរ 
   តួនាទីជាជនបេង� លស្រមាបទ់ំនាកទ់ំនងជាមយួ្រកសួងេសដ�កិច� 
   និងហិរ�� វត�ុ
• េរៀបចំ្រក�មករងរគេ្រមាងច្បោស់លស់មយួ ែដលអចេធ�ើករេពញ 
   េម៉ាង និងមានម�ន�ីជំនាញពី្រគបអ់ង�ភាពេ្រកមឱវទ េដើម្បអីនុវត� 
   ករងរ្របចៃំថ�។

េតើ្រកសងួ-ស� ប័នគួរែតេ្រតៀមខ�ួនអ�ីខ�ះមុន និងកំពុង
អនុវត�គេ្រមាង្របព័ន� FMIS?



អត�្របេយាជន៍របស្់របព័ន� FMIS ស្រមាប់
្រកសងួេសដ�កិច� និង ហរិ��វត�ុ

អត�្របេយាជន៍របស្់របព័ន� FMIS ស្រមាប់
្រកសងួ-ស� ប័ន អង�ភាព និង រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ

អត�្របេយាជន៍របស្់របព័ន� FMIS ស្រមាប់
ម�ន�ីរជករ

• មានករងយ្រស�លក�ុងេធ�ើ្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុជាងករេធ�ើេដយ េ្របើ 
  ្របាស់្រកដសស� មេដយេធ�ើករពំុចបំាចប់��ូ លទិន�នយ័ជាន្់រត�តគា�
  ដែដលៗេនក�ុងវដ�ៃននីតិវធិីអនុវត�ករងរអនុវត�ថវកិនិងហិរ�� វត�ុ
  តងំពី  ករេស�ើសំុរហូត ដល់ករទូទត់
• ផ�ល់នូវករេធ�ើស�័យ្របវត�ិកម�េលើករងរភាគេ្រចើនក�ុងករងរអនុវត�
   ថវកិ និង ហិរ�� វត�ុ និងករផលិតេចញជារបាយករណ៍ក�ុងករតម 
   ដនករអនុវត� ថវកិ និងហិរ�� វត�ុ
• ផ�ល់ភាពងយ្រស�លក�ុងករែស�ងរកទិន�នយ័ និង ពត័ម៌ានពកព់ន័� 
   នឹង្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុ និង ករអនុវត�ថវកិ េដយសរទិន�នយ័ 
   និង ពត័ម៌ានទងំអស់្រត�វបានដំេណើ រករ និង រក្សោទុកេនក�ុង្របពន័� 
   រមួែតមយួ ម្យោ៉ងេទៀតទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានទងំអស់្រត�វបានេ្របើ
   ្របាស់េនក�ុងទ្រមងែ់ដលមានបទដ� នច្បោស់លស់
• តមរយៈករកតប់ន�យ ករប��ូ លទិន�នយ័្រត�តគា� ដែដលៗ ករងរ 
   ្រត�តគា�  ករែស�ងរកទិន�នយ័មានភាពងយ្រស�ល និងបានឆាប ់ 
   រហ័សជាមយួនិងករេធ�ើស�័យ្របវត�ិកម�នាឱំ្យម�ន�ី អនុវត�ករងរបាន 
   កនែ់តមាន្របសិទ�ភាព ផលិតភាពជាងមុន និងសល់េពលេវល 
   ស្រមាបក់រងរសំខន់ៗ េផ្សងេទៀត រមួទងំករងរគិតគូរអភវិឌ្ឍន ៍
   ស� បន័ អភវិឌ្ឍនខ៍�ួនឯង និង្រគ�សរ និង មានេពលេវលស្រមាប ់
   ្រគ�សរ និង មតិ�ភក�ិ
•  ផ�ល់នូវកលនុវត�ភាពក�ុងករទទួលបាននូវជំនាញថ�ី្របកបេដយ 
   វជិា� ជីវៈខ�ស់ និងមានតៃម�បែន�មកនែ់តខ�ស់ ែដលអចឆ�ងពីដំណាក ់
   កលក្រមតិប��ូ លទិន�នយ័ េទជាអ�កតមដន េទជាអ�កវភិាគ និង 
   ជាអ�ក្រគប្់រគង និងេធ�ើករសេ្រមចចិត�បាន េដយសរករងរមាន 
   ជា្របពន័�ច្បោស់លស់េធ�ើតម្របពន័�ច្បោស់លស់ ។

• ព្រងឹងគណេនយ្យភាពស� បន័ និង ភាពជាមា� ស់ក�ុងករ្រគប្់រគង និង 
   អនុវត�ថវកិ
• កតប់ន�យករេ្របើ្របាស់ធនធានក�ុងកររតក់រឯកសរេទតមនីតិវធិី    
   នីមយួៗ 
• តមដនករអនុវត�ថវកិបានកនែ់តមាន្របសិទ�ភាពជាងមុន ទងំ 
   ថវកិថា� ក្់រកសួង, ថា� កម់ន�ីរ និង អង�ភាពថា� កេ់្រកមជាតិេនេ្រកម 
   ឱវទ តមរយៈករទទួលបាននូវរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និង ថវកិបាន 
   េដយខ�ួនឯង និងទនេ់ពលេវល
• ទទួលបាននូវមូលដ� ន្រគឹះមយួក�ុងករពិនិត្យេមើលេឡើងវញិនូវនីតិវធិី 
   អនុវត�ករងរ ែដលនាឱំ្យមានកររងំស�ះ ឬពន្យោេពលដល់ករអនុវត� 
   ថវកិ
• មានភាពងយ្រស�លក�ុងករ្រគប្់រគង និង អនុវត�ថវកិកម�វធិី េដយ 
   េ្របើ្របាស់ចំណាតថ់ា� កថ់វកិ ែដលមាន្រសបេ់នក�ុង្របពន័�
• មានភាពងយ្រស�លក�ុងករតមដនឥណទនថវកិស្រមាបថ់វកិ 
   ថា� ក្់រកសួង, ថា� កម់ន�ីរ និង អង�ភាពថា� កេ់្រកមជាតិបានេដយខ�ួនឯង 
   និង ទនេ់ពលេវល ។
• េ្របើ្របាស់្របពន័�េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុេទតមនីតិវធិីអនុវត�
   ករងរនានា។ ជាករពិតណាស់ ែដលេនេពលដកឱ់្យអនុវត�ដំបូង 
   នឹងមាន្រត�វេ្របើ្របាស់ ឯកសរ្រកដសស� ម ប៉ុែន�ជាបេណ�ើ រៗ ករេ្របើ
   ្របាស់្រកដសស� មនឹង្រត�វលុបបំបាតប់ន�ិចម�ងៗ
• អចតមដននូវដំេណើ រករៃនករអនុវត�ថវកិតមរយៈលំហូរករងរ 
  ក�ុង្របពន័� FMIS (េពលប��ូ ន េពលពិនិត្យរចួ និងេពលអនុមត័រចួ)។

• ទិដ�ភាពៃនករចំណូល-ចំណាយថវកិជាតិ៖ ្រគប្់រគងចំណូល- 
   ចំណាយថវកិពី្រកសួង-ស� បន័បានកនែ់ត្របេសើរេដយសរ្រកសួង- 
   ស� បន័េ្របើ្របាស់ ្របពន័�ែដលមានសមាហរណកម� និងផ�ល់ពត័ម៌ាន 
   តមរយៈចំណាតថ់ា� កន់ានា ៃនមាតិកថវកិ។ ដូេច�ះរល់ ពត័ម៌ាន 
   ែដលបច�ុប្បន�មានករលំបាកក�ុងករតមដន និង េកើតេឡើងេនក�ុង 
   ្រកសួង-ស� បន័ នឹង្រត�វកត្់រត តមរយៈករេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS
• េផ�រសិទ�ិអំណាចជូន្រកសួង-ស� បន័ និងអង�ភាពថវកិ៖ អនុ�� តឱ្យ 
   ្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ�� វត�ុពេន��នករអនុវត�កម�វធិីែកទ្រមងហ់ិរ��  
   វត�ុសធារណៈេនតម្រកសួង-ស� បន័ និងអង�ភាពថវកិតមរយៈ  
   ករផ�ល់សិទ�ិស�័យសេ្រមចេលើករ្រគប្់រគង និងអនុវត�ថវកិតមរយៈ 
   ករេ្របើ្របាស់្របពន័�រមួ ែដលនឹងកំណតគ់ណេនយ្យភាព និងភាពអច 
   ្រគប្់រគង និង តមដនបានៃនករអនុវត�ថវកិតងំពីក្រមតិរមួរហូត 
   ដល់ក្រមតិ្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុ ្របពន័�នឹងព្រងឹងយន�ករតមដន 
   ្រត�តពិនិត្យ និង ផ�ល់ភាពងយ្រស�លដល់ សវនករក�ុងករេធ�ើសវនកម�  
   ករេផ�រអំណាចេនះនឹងកនែ់តមាន្របសិទ�ភាពេនេពលែដល្របពន័� 
   ្រត�វបាន ព្រងីកករដកឱ់្យអនុវត�េទដល់អង�ភាពចំណាយផា� ល់។ 
   េហើយអំណាចៃនករ្រគប្់រគង និង តមដនករ អនុវត�ថវកិកនែ់តធំ 
   េឡើង និងកនែ់តច្បោស់លស់្របកបេដយគណេនយ្យភាព ែដលជា 
   តួនាទីថ�ីមយួស្រមាប្់រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ�� វត�ុក�ុងករេដើរតួជា 
   តួអង�សំខនក់�ុងករវភិាគ ជំរុញ តមដន និង្រគប្់រគងស� នភាពៃន 
   ករអនុវត�ចំណូល-ចំណាយថវកិជាតិរបស់្រកសួង-ស� បន័ និង 
   អង�ភាពថវកិ ជាពិេសសគឺករ្រត�តពិនិត្យតមដនេលើករអនុវត�ថវកិ 
   ផ្សោរភា� បេ់ទនឹងសមទិ�កម�វ
• ្រគប្់រគងសច្់របាកក់នែ់តមានសុ្រកឹតភាព៖ តមរយៈករេ្របើ្របាស់ 
   ្របពន័�រមួមយួ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុនឹងទទួលបាននូវពត័ម៌ាន 
   ពី្រកសួង-ស� បន័េលើពត័ម៌ានចំណាយថវកិភា� មេនេពល្របតិបត�ិករ 
   ហិរ�� វត�ុបានេកើតេឡើង ែដលនាឱំ្យពត័ម៌ានអំពីត្រម�វករសច្់របាក ់

(លំហូរសច្់របាកេ់ចញ) ្រត�វកំណតប់ានតងំពីេដើមទី ។ ដូចគា� េនះែដរ 
ចំេពះពត័ម៌ានៃនករ្របមូលចំណូល ជាពិេសសចំណូលមនិែមនសរេពើ 
ពន� ែដល្រត�វ្របមូលេដយ្រកសួង-ស� បន័ (តមរយៈករេ្របើ្របាស់ 
មុខងរគណេនយ្យទរេដយករេចញនូវវកិ�យប្រតបងច់ំណូល ឬបង� ន ់
ៃដជាតិជូនេទអតិថិជន) លំហូរសច្់របាកចូ់លក្៏រត�វបានកំណតច់្បោស់ 
លស់តងំពីេដើមទី និង ងយ្រស�លេផ��តផា� តជ់ាមយួសច្់របាកជ់ាក ់
ែស�ងែដលទទួលបានពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬសខធនាគារពណិជ� 
នានា។ 
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