
ប្រពន័្ធពត័ម៌ានវិទ្យាប្រ្រប់្រងហរិញ្ញវត្ថុ (FMIS) ជាប្រពន័្ធដែល
មានតនួាទ្លីលើសពកីចិ្ច្រញ្កីារ្រណលនយ្យ លហើយកម៏ានតនួាទ្ី
មនិដមនបតរឹមដតជាឧ្រករណផ៍លតិរបាយការណដ៍តម៉្យាងលនាះលទ្ 
ដតវាកជ៏ាប្រពន័្ធស័្យប្រវតិ្កម្ម ដែលអាចជយួរាជរដ្ឋា ភបិាល 

ក្ថុងការលរៀ្រចដំផនការ អនវុត្ នងិតាមដ្នថវិកា។ លលើសពលីនះ
លៅលទ្ៀតប្រពន័្ធលនះអាចជយួរាជរដ្ឋា ភបិាលក្ថុងការកណំត់ អាទ្ភិាព 

អនវុត្ នងិល្្ើរបាយការណច៍ណំាយ កែ៏ចូជាកតប់តាចណូំល 
នងិរបាយការណច៍ណូំលផងដែរ។

លតើ FMIS ជាអី្?

លរៀ្រចំលដ្យ នាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទ្យា
បកសួងលសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សបមា្រ់ព័ត៌មាន្រដន្មអំពី្រលបមាង FMIS  
សូមចូលលៅកាន់ល្រហទ្ំព័រ  http://fmis.mef.gov.kh

ឬទាក់ទ្ងតាមទ្ូរស័ព្ទ ០២៣ ៤៣០ ០៦៣

លតើប្រព័ន្ធ FMIS នរឹងនំាមក
នវូការផ្លា ស់្្រតូរអ្ីខលាះ?

   ប្រព័ន្ធ FMISនរឹងនំាមកនវូការផ្លា ស់្្រតូរដផ្ក៖
►នីតិវិ្ីអនុវត្ការងារ៖ លែើម្ី្រលងកើន្រណលនយ្យភាព 
    និងប្រសិទ្្ធភាពននែំលណើរការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់
   រាជរដ្ឋា ភិបាល  តាមរយៈការ្រលងកើន្រណលនយ្យភាព
   និង ប្រសិទ្្ធភាពលលើនីតិវិ្ីអនុវត្ការងារដផ្កអនុវត្
   ថវិកា និង្រណលនយ្យ។ ការផ្លា ស់្្រតូរលនះ តបមតូវឱ្យមាន 
   ការលលើកកម្ពស់ចំលណះែរឹង្រដន្ម ជាពិលសសពាក់ព័ន្ធ
   នរឹងការងារអនុវត្ថវិកា និង្រណលនយ្យ។ ការអនុវត្
   ប្រព័ន្ធ FMIS នរឹងមានរមួ្រញ្ចតូលសកម្មភាព្រណ្ថុ ះ
   ្រណ្ាល លែើម្ីឱ្យអ្កលប្រើបបាស់ មានចំលណះែរឹង
   បទ្បទ្ង់ការផ្លា ស់្្រតូរថ្មីលនះបាន។
►្រលច្ចកវិទ្យាព័ត៌មាន៖ ្រលងកើនប្រសិទ្្ធភាព សុបករឹតភាព
   និងតមាលា ភាពននប្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់់រាជ
   រដ្ឋា ភិបាល។ ប្រព័ន្ធ FMIS លប្រើបបាស់កម្មវិ្ីស្ង់ដ្រ
   ដែលមានបរា្រ់ ប្រក្រលដ្យសក្ានុពល ដែលវាមាន
  សមតភ្ាពក្ថុងការផ្ទថុក និងែំលណើរទ្ិន្ន័យខ្្ត្ំយ៉្ ង
   រឹងមា។ំ ការលប្រើបបាស់កម្មវិ្ីែ៏មានសក្ានុពលលនះនរឹង
   តបមតូវឱ្យអ្កលប្រើបបាស់លរៀន្រដន្មជំនាញថ្មីតាមរយៈ 
   សកម្មភាព្រណ្ថុ ះ្រណ្ាលនានា ពាក់ព័ន្ធការលប្រើបបាស់
   កម្មវិ្ីថ្មីននប្រព័ន្ធ FMIS។
►លោលនលយបាយ៖ ការផ្លា ស់្្រតូរនីតិវិ្ីអនុវត្ការងារ 
   និង្រលច្ចកវិទ្យា នរឹងតបមតូវឱ្យមានការផ្លា ស់្្រតូរលោល
   នលយបាយ និង្រទ្្រញ្ញតិ្  ជាពិលសសពាក់ព័ន្ធនរឹងការ
   អនុវត្ថវិកា និងកិច្ច្រញ្ីការ្រណលនយ្យ។

លតើបកសងួ-រ្ា្រ័នបតតូវលបតៀមខលាលួនអ្ីខលាះ
សបមា្រ់ការអនុវត្ប្រព័ន្ធ FMIS?

លែើម្ីឱ្យការអនុវត្ប្រព័ន្ធ    FMIS ែំលណើរការលៅលដ្យរលូន 
បកសួង-រ្ា្រ័ន និងរែឋាបាលថ្្ក់លបកាមជាតិបតតូវ៖
►្រលងកើតបកថុមការងារប្រព័ន្ធ FMIS លែើម្ីសិកសាពិនិត្យល�ើង   
    វិញអំពីនីតិវិ្ីអនុវត្ការងារ និងដស្ងយល់អំពីការល្្ើឱ្យ 
   មានភាពប្រលសើរល�ើងលៅលលើនីតិវិ្ីអនុវត្ការងារលនាះ
►ដកសបមលួលនីតិវិ្ីអនុវត្ការងារ ឱ្យបានកាន់ដតែូចលៅ
   នរឹងលំហរូការងារលៅក្ថុងប្រព័ន្ធ FMIS
►យល់បពមទ្ទ្ួលយកនវូលក្ខណៈស្ង់ដ្ររ្រស់ប្រព័ន្ធ 
   FMIS ដែលនរឹងលរៀ្រចំដ្ក់ឱ្យលប្រើបបាស់លដ្យបកសួង   
  លសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លៅតាមបកសួង-រ្ា្រ័ន 
►្រលងកើត្រណៈកម្មការែរឹកនំា្រលបមាង ដែលក្ថុងលនាះមាន
   សមាសភាពមនន្ីដែលមានភាពជាអ្កែរឹកនំាខ្ពស់ លែើម្ី
   ែរឹកនំាការអនុវត្ និងលែើរតនួាទ្ីជាជន្រលងាគោ លសបមា្រ់
   ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមយួបកសួងលសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
►លរៀ្រចំបកថុមការងារ្រលបមាងចបាស់លាស់មួយ ដែលអាច
   ល្្ើការលពញលមា៉្ ង និងមានមនន្ីជំនាញពីប្រ្រ់អងគោភាព
   លបកាមឱវាទ្ លែើម្ីអនុវត្ការងារប្រចំានថងៃ។

លតើនរណាទ្ទ្លួខុសបតតូវក្ថុងការ្រលងកើតប្រព័ន្ធ FMIS?
បកសួងលសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ្រជឺារ្ា្រ័នននរាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពថុជា ដែលទ្ទ្ួលខុសបតតូវក្ថុងការ្រលងកើតនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ 
FMIS។

លតើនរណានរឹងលប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធ FMIS?
ប្រព័ន្ធ FMIS នរឹងលប្រើបបាស់លដ្យអ្កលប្រើបបាស់ទាងំឡាយ
ននបកសួងលសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បកសួង-រ្ា្រ័ន 
និងរែឋាបាលថ្្ក់លបកាមជាតិ ននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពថុជា។



     ប្រព័ន្ធ FMIS ្រជឺាដផ្កមយួននកម្មវិ្ីដកទ្បមង់ការប្រ្រ់ប្រង
ហិរញ្ញវត្ថុរាធារណៈរ្រស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពថុជាដែលកំពុងដតដ្ក់
ែំលណើរការ។ កម្មវិ្ីដកទ្បមង់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុ រាធារណៈ ្រឺ
ជាស្តូលននយុទ្្ធរានស្ចតុលកាណរ្រស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពថុជាដែល
បានអនុវ ត្តំាងពីឆំ្្ ២០០៤មក ជាមួយនរឹងចក្ខថុវិស័យធានាជំរុញ
លលើកកំពស់កំលណើនលសែឋាកិច្ច ធានាលដ្ះបរាយ្រញ្ហា ការងារ ធានា
សម្ម៌ និងធានាប្រសិទ្្ធភាពរ្រស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពថុជា។ 
កម្មវិ្ីដកទ្បមង់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុរាធារណៈ ដែលែរឹកនំា
លដ្យបកសងួលសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដចកលចញជា៤ែំណាក់កាល៖
១. ការពបងរឹងភាពលជឿទ្ុកចិត្បានលលើថវិកា
២.ការ្រលងកើន្រណលនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុសបមា្រ់អ្កប្រ្រ់ប្រង
    កម្មវិ្ី និង្រលងកើតការបតលួតពិនិត្យនផ្ទក្ថុង
៣.ការពបងរឹងការផសារភ្ា្រ់លោលលៅអាទ្ិភាព លៅនរឹងការលរៀ្រចំ
    ដផនការ និងការអនុវត្ថវិកា 
៤.ការ្រលងកើន្រណលនយ្យភាពលលើលទ្្ធផល (អ្កប្រ្រ់ប្រងថវិកា 
   មាន្រណលនយ្យភាពលពញលលញលលើសមិទ្្ធកម្មកម្មវិ្ី)។

លហតុអ្ីលយើងចំាបាច់បតតូវមានប្រព័ន្ធ FMIS?
       ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ល់អត្ប្រលយជន៍ែូចខ្ងលបកាម៖
► សបមលួល និងល្្ើស្័យប្រវតិ្កម្មលលើប្រតិ្រតិ្ការទ្ទូាត់ចំណាយ  ការប្រមលូចំណូល កិច្ច្រញី្ការ្រណលនយ្យ និងការផលិត
    របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
►បកសងួ-រ្ា្រ័នទាងំឡាយ នរឹងទ្ទ្ួលបានសិទ្្ធិអំណាចកាន់ដតលបចើនល�ើងក្ថុងការលស្ើសុំចំណាយថវិកា និងកត់បតាចំណូលរ្រស់ខលាលួន
   បពមទាងំទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានអំពីហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់ខលាលួនកាន់ដតងាយបសលួល និងឆ្្រ់រហ័ស  តាមរយៈរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីប្រព័ន្ធ។
►អ្កប្រ្រ់ប្រងកម្មវិ្ីលៅតាមបកសួង-រ្ា្រ័ន នរឹងទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានអំពីកម្មវិ្ីនិងហិរញ្ញវត្ថុកាន់ដតប្រលសើរ ដែលអាចឱ្យោត់វិភាជន៍ 
   ឬដកតបមតូវថវិកាកាន់ដតមានប្រសិទ្្ធភាព ស័កិ្សិទ្្ធិភាព និងតមាលា ភាព។ លលើសពីលនះ វាក៏នរឹងសបមលួលឱ្យរ្ា្រ័នកថ្ុងការផ្ល់មលូនិ្ិ
   ទាន់លពលលវលា ឧទាហរណ៍ែចូជាការផ្ល់មលូនិ្ិលៅឱ្យការិយល័យអ្រ់រលំខត្-បសថុក ក៏ែចូជាមន្ទីរលពទ្្យនានា។
►្រលងកើនសុបករឹតភាពននប្រតិ្រត្ិការថវិកា ែចូជាប្រតិ្រត្ិការចំណាយ (ការចំណាយលលើល្រៀវត្ស  សមាភា រៈ  លសវាកម្ម  និងកម្មវិ្ី) 
   និងប្រតិ្រតិ្ការចំណូល (ចំណូលទ្ទ្ួលបានពីការប្រមលូពន្ធ  បបាក់ជំនយួ  ឬពីការលក់លដ្ះែរូបទ្ព្យសម្ត្ិរែឋា ឬពីលសវាលផ្សងៗ) 
   និងការល្្ើរបាយការណ៍ (របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រ្រស់អងគោភាពថវិកាទាងំអស់)។ 
►្រលងកើនប្រសិទ្្ធភាព និងតមាលា ភាពក្ថុងការចំណាយ តាមរយៈការ្រង់បបាក់លដ្យផ្្ទ ល់លៅអ្កផគោត់ផគោង់ ដែលនរឹងកាត់្រន្យភាពមិន
   ប្របកតីពាក់ព័ន្ធនរឹងការ្រង់បបាក់។ វាក៏នរឹងជំរុញការប្រ្រ់ប្រងលលើការល្្ើចំណាយ និងឱនភាពលសែឋាកិច្ច ឱ្យកាន់ដតប្រលសើរល�ើង 
   ដែលអាចឱ្យរដ្ឋា ភិបាលកំណត់អាទ្ិភាពននការចំណាយ លយងតាមលោលនលយបាយកម្មវិ្ី និង្រលបមាង។ 

 តាមរយៈប្រព័ន្ធ FMIS រាជរដ្ឋា ភិបាលនរឹងអាចែរឹង ថ្លតើការចំណាយកនលាងមកល្្ើល�ើងលដ្យរល្រៀ្រណា  ថ្លតើបតតូវចំណាយ
លលើវិស័យសំខ្ន់ៗ ែូចជាសុខ្ភិបាល ឬអ្រ់រលំដ្យរល្រៀ្រណា និងអាចតាមដ្នែរឹងថ្លតើមនន្ីម្ាក់ៗល្្ើចំណាយបតតូវតាមនីតិវិ្ី
ដែរឬលទ្។

លតើការអនុវត្ប្រព័ន្ធ FMIS នរឹងល្្ើល�ើងលៅលពលណា?

ប្រព័ន្ធ FMIS នរឹងអនុវត្ជា២ ែំណាក់កាល៖
►ែំណាក់កាលទ្ី១ ដែលរមួមានមុខងារថវិកាកបមិតមលូដ្ឋា ន និងមុខងាររតនាោរននបកសងួលសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចា្រ់លផ្ើម
អនុវត្ពីឆំ្្២០១៣ ែល់ឆំ្្២០១៦។ ប្រព័ន្ធកំពុងលប្រើបបាស់លៅអ្រគោនាយកដ្ឋា ន នាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ និងរតនាោរ
រាជធានី-លខត្ ននបកសងួលសែឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 
►ែំណាក់កាលទ្ី២ នរឹង្រន្ដ្ក់ឱ្យលប្រើបបាស់ជា្រន្្រនា្ទ ្រ់លៅតាមបកសួង-រ្ា្រ័ន និងរែឋាបាលថ្្ក់លបកាមជាតិ ទាងំអស់ ចា្រ់ពីលែើម
ឆំ្្២០១៧ តលៅ។ 

លតើប្រព័ន្ធ FMIS មានទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមយួ
ប្រព័ន្ធដែលមានបរា្រ់លដ្យរល្រៀ្រណា?

លៅលពលដែលប្រព័ន្ធ FMIS ចា្រ់អនុវត្  វានរឹងជំនសួរាល់
ប្រព័ន្ធប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានលប្រើបបាស់កនលាងមក។ 
ប្រព័ន្ធ FMIS នរឹងជយួកាត់្រន្យការងារដែលធាលា ្រ់     
លប្រើ បបាស់បកដ្សកនលាងមក ជាមយួនរឹងការសបមលួលនីតិវិ្ី
អនុវត្ការងារ។

លតើអ្ីជាលោល្រំណងនន
ការអនុវត្ប្រព័ន្ធ FMIS?


