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S001 
នីតិវិធីធានាចំណាយ/សនាចំណាយ 

ដោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចច 

ននអគ្គនាយកោា នថវិកា 
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កុំណរត់្ាការកកសត្មលួ 
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ក. ដោលបំណង 

ឯកស្ថរនរីិវិធីអន វរតសតងោ់រននោះ គ្ឺពនយលអ់ុំពនីរីិវិធីចុំាច់កនុងការបនងកើរធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ (ឬសុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយបនងកើរកនងុត្បពន័ធ FMIS) សត្មាប់ការនសន ើស ុំពីត្កសួង-ស្ថថ ប័ន កែលព ុំមានមន្រនតតី្ររួពនិរិយហិរញ្ញវរថ ុ នែើមបីធានា

ឱ្យាននវូនីរិវិធធីានាចុំណាយរហ័សទាន់នពលនវលា នងិ ព័រម៌ានត្បកបនោយភាពត្រឹមត្រូវ ។ 

ខ.  វិលលព   

 វិស្ថលភាពនននរីិវិធីននោះ រួមមានសកមមភាពចុំននួពរីគ្ ឺ រែាាល នងិកនងុត្បពន័ធ FMIS នែើមបីអន វរតនីរិវិធបីនងកើរធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ (ឬសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយបនងកើរកនងុត្បពន័ធ FMIS) កែលនសន ើស ុំនោយត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ នរីិវិធី

ននោះចប់ន្តើមពីសុំនណើស ុំធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ នងិមានភាា ប់មកជាមួយនូវឯកស្ថរពាក់ពន័ធទាុំងអស់កែលនរៀបចុំនោយ

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន នងិបញ្ចប់នៅវិញនៅនពលកែលទិោា ការធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយានអន ម័រ/យលត់្ពម រួចន្ញើត្រឡប់នៅ

ត្កសួង-ស្ថថ ប័នវិញ ។ 

នរីិវិធអីន ម័រ/យល់ត្ពមនៅកនងុត្បពន័ធ FMIS ភាគ្នត្ចើនគ្មឺានករមួយកត្មិរប  នណាណ ោះ (បញ្ចូល នងិ បញ្ជា ក់/សនត្មច) នលើកកលង

ករនីរិវិធនីនការបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់កែលមានការពាក់ពន័ធនងឹនាយកោា នចុំននួពីរ៖ 

 នាយកោា នហិរញ្ញកិចចជាអនកបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នៅកនុងត្បពន័ធ FMIS បនាា ប់មកោក់ជនូថ្នន ក់ែឹកនាុំ

ត្កសួងនសែាកិចច នងិ ហរិញ្ញវរថនុែើមបីនធវើការអន ម័រ/យល់ត្ពម  នងិ អនកមានសិទធិអន ម័រ/បញ្ជា ក់នៅកនងុត្បព័នធ FMIS 

 នៅនពលអាណរតិនបើកត្ាក់ត្រវូានអន ម័រ/យលត់្ពមនោយអនកមានសិទធិអន ម័រ/បញ្ជា ក់នៅកនងុត្បពន័ធ FMIS អាណរតិ

នបើកត្ាក់ត្រវូានបញ្ាូននៅអងគភាពពាកព់ន័ធននអគ្គនាយកោា នររនាគារជារិ រួមមានការយិាលយ័រែាាល នងិ នាយកោា ន

ចុំណូល និង ចុំណាយថវិកា នែើមបីអន ម័រ/យលត់្ពមបនត ។ 

គ្. ការទទួលខុសត្តូវ 

ត្គ្ប់ការិយាលយ័ទាុំងអស់កនងុនាយកោា នហិរញ្ញកិចច ននអគ្គនាយកោា នថវិកាជាអនកទទួលខ សត្រូវ កនុងការអន វរតនរីិវិធធីានា

ចុំណាយ/សនាចុំណាយននោះ ។ 
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S001 

ឃ. ឯកលរដោង 

១. នគាលការណ៍កណនាុំសត ីពនីរីិវិធីចុំណាយនងិកបបបទត្ររួពនិិរយហិរញ្ញវរថុសត្មាប់ថវិកាចរនតថ្នន ក់ជារ ិឆ្ន ុំ២០១៣ 

២. នគាលការណ៍កណនាុំសត ីពនីរីិវិធីអន វរតថវិកាកមមវិធ ី

៣. មា ត្ទីសកបងកចករនួាទី សត្មាប់ការនត្បើត្ាស់ត្បពន័ធ FMIS របស់នាយកោា នហិរញ្ញកចិចននអគ្គនាយកោា នថវិកា 

៤. ឯកស្ថរនីរិវិធអីន វរតការងារបចចុបបនន (នលខកូែឯកស្ថរ៖ Current Process_PO_v1.03_140820 នរៀបចុំនៅ

កខ សីហា ឆ្ន ុំ ២០១៤) 

៥. ឯកស្ថរគ្ុំរូសត្មាប់នរីិវិធអីន វរតការបញ្ជា ទិញនៅកនងុត្បពន័ធ FMIS (នលខកូែឯកស្ថរ៖ FMIS_ Design 

Process Model Document_Purchasing_V1.01 នរៀបចុំនៅកខ ក មភៈ ឆ្ន ុំ ២០១៥) ។ 

ង. និយមន័យ 

ធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ ៖ សុំនណើធានាចុំណាយនៅកនងុត្បព័នធ FMIS បនងកើរនោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចច 

នោយនយាងសុំនណើពីត្កសួង-ស្ថថ ប័នកែលមានពរ័ម៌ានត្គ្ប់ត្គានន់ងិត្រឹមត្រូវ ។ 
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ច. គំ្នូសតាងអំ ីជំហាននននីតិវិធីអនុវតត 

និមិរតសញ្ជញ កែលនត្បើត្ាស់នៅកនងុគ្ុំនូសាង 

 

ការងារនធវើនោយនែ  (ឧទាហរណ៍ ៖នរៀបចុំទត្មង់

ឯកស្ថរន ា្ៀងផ្ទា រ់រាយការណ៍) 

សនត្មចចិរត 

ទិសនៅលុំហូរ ឬលុំោប់សកមមភាព 

សញ្ជញ រភាា បន់ៅកាន់ត្បព័នធន្េងនទៀរ  

នោយមានន ម្ ោះរបស់ត្បព័នធ 

ចប់ន ត្ើម /បញ្ចប ់ 
ទត្មង់ឯកស្ថរនធវើនោយនែ 

ការងារនោយនែជាមួយត្បពន័ធ  FMIS ឧទាហរណ៍៖ 

ការបញ្ចូលទនិននយ័នៅកនុងត្បព័នធ FMIS 

A 
រភាា បន់ៅកានទ់ុំព័រមួយនទៀរ នោយការរភាា ប់ែុំបូង

ចប់ន ត្ ើមនោយអកេរ A នហើយអកេរែូចគាន នឹងត្រូវាន 

នត្បើត្ាស់សត្មាបទ់ុំព័របនាា ប ់

GL_01 COA 

Maintenance 

ឯកស្ថរនចញពីត្បព័នធ FMIS (ឧទាហរណ៍៖    

ការនាោះព មពសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ

នចញពីត្បព័នធ FMIS) 

A 

រភាា បទ់ុំព័រ នោយការរភាា ប់ែុំបូងចប់ន ត្ ើមនោយអកេរ A 

នហើយអកេរែូចគាន នឹងត្រូវនត្បើត្ាសស់ត្មាបទ់ុំព័រែូចគាន   

 

យល់ត្ពម 

បែិនសធ 
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S001 

S001. Commitment Process at Financial Affairs Department of GDB (without Financial Controllers attached in LMs)
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2. Check docs?

End

4. Check docs?

Start

Y

8. Create/update 
requisition & check 

budget

8. Print out 
requisition 

form (Req ID, 
Item info, 

etc.)

N Y

14. Approve?N

18. Print out 
requisition form 

(Req ID, Item 
info, etc.) for 

LMs use

18.  Approve
requisition

Y

Presentation note 
& all supporting 

docs

* FMIS Requester: Deputy chief/Chief of Financial Affairs Office
   Payable Reviewer: Deputy director of FAD
   FMIS Confirmer: Chief of Admin & Consolidation Office

10. Review? Y

Y

N

Commitment visa, printed 
requisition form (Req ID, 
Item info.), presentation 

note & all supporting docs

Commitment request & all 
supporting docs

12. Review 
requisition against 

hard copies

Signed presentation 
note & all supporting 

docs

Printed approved 
requisition form & all 

supporting docs

6. Review? YN

N

N

16. Top 
management 

approval process

Signed presentation note, 
commitment visa, printed 

requisition form & 
commitment request from 

LMs

Signed presentation note, 
approved commitment visa, 
printed requisition form & 

commitment request from LMs

Approved commitment 
visa & approved 

requisition form from 
FMIS

N

8. Valid?

Y

N

13. Review?

16. Approve?Y

Signed presentation 
note & all supporting 

docs

1. Receive commitment 
request & documents from 
LMs stamp, date & register

20. Archive all supporting 
docs & stamp, date & 

register commitment visa 
before sending to LMs

3. Prepare 
presentation note

5. Initial on 
presentation note

7. Sign on 
presentation note

9. Prepare 
commitment visa & 

sign on printed 
requisition form

11. Sign on 
presentation note

15. Sign on presentation  
note & initial on 

commitment visa

19. Sign on printed 
approved requisition 

form & printed 
requisition form

17. Sign on 
presentation note & 

commitment visa

 

*Activities in yellow indicate activities in FMIS. The FMIS printed form is optional, can be printed or just write down the ID instead on the 

related official letter or document. 
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ឆ. នីតិវិធីអនុវតត 

ារាងខាងនត្កាមននោះបរិយាយអុំពីែុំណាកក់ាលចុំាច់នីមួយៗសត្មាប់ការធានាចុំណាយ/ការសនាចុំណាយនោយនយាងនៅ

នលើគ្ុំនូសាងកែលានបងាា ញកនុងចុំណ ច “ច” ខាងនលើ៖ 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

1 ម ននពលចប់ន ត្ើមនីរិវិធីលទធកមមស្ថធារណៈ ត្កសួងស្ថថ ប័ន

ចុំាច់ត្រូវនសន ើស ុំធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ មកត្កសួង

នសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុនោយក ែ្កនៅនលើថវិកាត្បចុំឆ្ន ុំ និង

ក្នការលទធកមម។ នៅនពលមន្រនតីននការិយាល័យរែាាល និង 

សរ ប របស់នាយកោា នហិរញ្ញកិចចននត្កសួងនសែាកិចច និង 

ហិរញ្ញវរថុ ទទលួានសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ 

និងឯកស្ថរភាា ប់ មន្រនតីទទួលបនាុក នឹងនាោះត្ា ច ោះកាល

បរិនចេទ ករ់ត្ាកនុងនសៀវនៅលិខិរចូល ម ននពលបញ្ាូននៅ

កាន់ការិយាល័យត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុនីមួយៗ ។ 

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយនោយ

មានឯកស្ថរភាា ប់ 

មន្រនតីនន

ការិយាល័យ  

រែាាល និង 

សរ ប 

ការងារ

នោយនែ 

2 មន្រនតីត្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុនធវើការពិនិរយ និង ន ា្ៀងផ្ទា រ់សុំនណើ

ធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ នងិ ឯកស្ថរភាា ប់នែើមបីធានា

នូវភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ ស ពលភាព នងិភាពត្រឹមត្រូវនន  

ឯកស្ថរនោយន ល្ើយរបនៅនឹងលកខខណឌ រត្មូវការរបស់

ត្កសួងនសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុែូចមានកុំណរ់នៅកនុងារាង

ន ា្ៀងផ្ទា រ់/ទត្មង់ព័រ៌មាននៅកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

i. ភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ៖ ឯកស្ថរចមបង និង ឯកស្ថរភាា ប់

គ្ួរករមានភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ នោយារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់

ត្រូវាននត្បើត្ាស់សត្មាប់ជានគាលការណ៍កណនាុំ ។ 

ii. ស ពលភាព៖ មន្រនតីកែលទទួលខ សត្រូវនលើឯកស្ថរមាន

សិទធិកនុងការច ោះហរថនលខានលើឯកស្ថរនែើមបីទទួលស្ថគ ល់

ារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់ 

ក្នការលទធកមម និង 

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយនោយ

មានឯកស្ថរភាា ប់ 

មន្រនតីត្រួរពនិិរយ

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នោយនែ 



 

 

នរីិវិធធីានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកោា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតតី្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា លន់ៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា 
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S001 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

អុំពីស ពលភាព (ឧទាហរណ៍៖ ន ា្ៀងផ្ទា រ់ហរថនលខានលើ

សុំនណើធានាចុំណាយនៅនឹងហរថនលខាគ្ុំរូ ត្ពមទាុំង

ន ា្ៀងផ្ទា រ់ព័រ៌មាននៅកនុងសុំនណើធានាចុំណាយ/សនា

ចុំណាយ និង ឯកស្ថរក្នការលទធកមម ។ 

iii. ភាពត្រឹមត្រូវ៖ ធានាឱ្យានថ្នកមមវរថុននចុំណាយ ការករ់ត្ា

ចុំណាយថវិកា ការវាយរនមលចុំណាយ ភាពទុំននរននឥណទាន 

ាមបទបញ្ញរតិចាប់ត្បព័នធហិរញ្ញវរថុ ាមកិចចការនរៀបចុំនន

ថវិកា និងការគ្ណនាពិរជាត្រឹមត្រូវ។ 

ត្បសិននបើការត្រួរពិនិរយរកន ើញនូវកុំហ ស គ្ងណាមួយ 

ឯកស្ថរទាុំងអស់នឹងត្រូវចរ់ទ កថ្នមិនត្គ្ប់ត្គាន់ និង ត្រូវ

បញ្ាូ នត្រឡប់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័នាមរយៈការិយាល័យ

រែាាល និង សរ ប របស់នាយកោា នហិរញ្ញកិចចននត្កសួង

នសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុ ។ 

កុំណរស់មាគ លអ់ុំពកីារបញ្ាូនឯកស្ថរត្រឡបន់ៅត្កសួង-

ស្ថថ បន័៖ 

១. រាល់ឯកស្ថរកែលត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន

ចុំាច់ត្រូវនរៀបចុំឱ្យានត្រឹមត្រូវ 

២.នោយបញ្ជា ក់ពីនហរ ្លននការបញ្ាូនឯកស្ថរត្រឡប ់ឬ

ការបែិនសធឯកស្ថរ 

៣.ឯកស្ថរថរចមលងមួយចាប់ត្រូវរកាទ កនៅត្កសួង

នសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុ ។ 

3 ត្បសិននបើឯកស្ថរមានភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ, ស ពលភាព និង

ភាពត្រឹមត្រូវ មន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុនរៀបចុំកុំណរ់បងាា ញ 

កុំណរ់បងាា ញ មន្រនតីត្រួរពនិិរយ

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នោយនែ 
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អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអន វរតសត ង់ោរ ] 

នីរិវិធីអន វរតសតង់ោរ S0001 

15 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

រចួនហើយបញ្ាូននៅកាន់ថ្នន ក់ែឹកនាុំបនាា ប់ ។ 

4 អន ត្បធានត្កុមមន្រនតីត្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុ ពិនិរយនៅនលើភាព

ត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ ស ពលភាព និង ភាពត្រឹមត្រូវននសុំនណើ

ធានាចុំណាយ, ក្នការលទធកមម និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធនោយ

ក ែ្កនលើលកខខណឌ រត្មូវការែូចមាននៅកនុងារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់ 

ត្ពមទាុំងពិនិរយ និង ច ោះហរថនលខានលើកុំណរ់បងាា ញ ត្បសិន 

នបើឯកស្ថរមានភាពត្រឹមត្រូវ ។ កនុងករណីមានកុំហ ស គ្ងនលើ

ឯកស្ថរ អន ត្បធានត្កុមមន្រនតីត្ររួពិនិរយនឹង ត្ល់នយាបល់ជា

លាយលកខណ៍អកេរនលើឯកស្ថរ រួចនហើយបញ្ាូនឯកស្ថរត្រឡប់

នៅមន្រនតីត្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុ ឬត្កសួង-ស្ថថ ប័ន (ាមរយៈ

ការិយាល័យរែាាល និង សរ ប របស់នាយកោា នហិរញ្ញកិចច 

ននត្កសួងនសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុ)។ 

ក ែ្កាមត្បនេទកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនោយ

មន្រនតីនននាយកោា នហិរញ្ញកិចច នោយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (ាមការសមាគ ល់ខាង

នត្កាម)៖ 

កុំណរស់មាគ លអ់ុំពតី្បនេទកុំហ ស គ្ង៖ 

ចុំនពាោះកុំហ ស គ្ងន ា្កនុង - ត្បនេទកុំហ ស គ្ងនកើរនឡើងនៅ

នពលមន្រនតីនននាយកោា នហិរញ្ញកិចច ពិនិរយនមើលឯកស្ថរ 

(ែូចជាកុំហ ស គ្ងអកខរាវិរ ទធ និង ការគ្ណនាជានែើម)។ 

កុំហ ស គ្ងត្បនេទននោះអាចកករត្មូវាននោយមន្រនតីនន

នាយកោា នហិរញ្ញកិចច ។ 

ចុំនពាោះកុំហ ស គ្ងខាងនត្ៅ - ត្បនេទកុំហ ស គ្ងបនងកើរនោយ

ារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់ 

សុំនណើធានាចុំណាយ,

ក្នការលទធកមម និង

កុំណរ់បងាា ញ 

អន ត្បធានត្កុម

មន្រនតីត្រួរពនិិរយ

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នោយនែ 



 

 

នរីិវិធធីានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកោា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតតី្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា លន់ៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា 
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S001 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ែូចជាឯកស្ថរមិនមានភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ, 

គាម នស ពលភាព និង គាម នភាពត្រមឹត្រូវ ។ ឯកស្ថរកែលមាន

កុំហ ស គ្ងត្បនេទននោះទាមទារឱ្យបញ្ាូនត្រឡប់នៅកាន់

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន វិញ ។ 

5 បនាា ប់ពីឯកស្ថរត្រូវានត្រួរពនិរិយរួចរាល់ និង ត្រឹមត្រូវ 

អន ត្បធានត្កុមមន្រនតីត្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុគ្សូត្គ្ីសនលើកុំណរ់

បងាា ញ រចួបញ្ាូននៅត្បធានត្កមុមន្រនតីត្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុ 

កុំណរ់បងាា ញ អន ត្បធានត្កុម 

មន្រនតីត្រួរពនិិរយ

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នោយនែ 

6 ត្បធានត្កុមមន្រនតីត្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុ ពិនិរយនឡើង វិញចុំនពាោះ

ក្នការលទធកមម និង កុំណរ់បងាា ញកែលត្រូវានគ្ូសត្គ្ីស

នោយអន ត្បធានត្កុមមន្រនតីត្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុ នោយក ែ្ក

នលើលកខខណឌ រត្មូវការននារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់សត្មាប់ឯកស្ថរ

បញ្ាូនមកពីត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ 

ក ែ្កាមត្បនេទកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនោយ

មន្រនតីនននាយកោា នហិរញ្ញកិចច នោយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (ាមការសមាគ ល់ខាង

នត្កាម)៖ 

កុំណរស់មាគ លអ់ុំពតី្បនេទកុំហ ស គ្ង៖ 

ចុំនពាោះកុំហ ស គ្ងន ា្កនុង - ត្បនេទកុំហ ស គ្ងនកើរនឡើងនៅ

នពលមន្រនតីនននាយកោា នហិរញ្ញកិចច ពិនិរយនមើលឯកស្ថរ 

(ែូចជាកុំហ ស គ្ងអកខរាវិរ ទធ និង ការគ្ណនាជានែើម)។ 

កុំហ ស គ្ងត្បនេទននោះអាចកករត្មូវាននោយមន្រនតីនន

នាយកោា នហិរញ្ញកិចច ។ 

ារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់ 

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ,

ក្នការលទធកមម នងិ

កុំណរ់បងាា ញ 

ត្បធានត្កុមមន្រនត ី 

ត្រួរពិនិរយ  

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នោយនែ 



 

 

S001 
នរីិវិធធីានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកោា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតតី្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា លន់ៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអន វរតសត ង់ោរ ] 
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នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

ចុំនពាោះកុំហ ស គ្ងខាងនត្ៅ - ត្បនេទកុំហ ស គ្ងបនងកើរនោយ

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ែូចជាឯកស្ថរមិនមានភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ, 

គាម នស ពលភាព និង គាម នភាពត្រមឹត្រូវ ។ ឯកស្ថរកែលមាន

កុំហ ស គ្ងត្បនេទននោះទាមទារឱ្យបញ្ាូនត្រឡប់នៅកាន់

ត្កសួង-ស្ថថ ប័នវិញ ។ 

7 បនាា ប់ពីត្រួរពិនិរយឯកស្ថរទាុំងអស់នឡើងវិញរចួរាល់ និង 

ត្រឹមត្រូវ ត្បធានត្កុមមន្រនតីត្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុត្រូវច ោះ     

ហរថនលខានលើកុំណរ់បងាា ញ ។ 

កុំណរ់បងាា ញ ត្បធានត្កុមមន្រនតី

ត្រួរពិនិរយ  

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នោយនែ 

8 បនាា ប់ពីច ោះហរថនលខានលើកុំណរ់បងាា ញ រាល់ឯកស្ថរទាុំងអស់

ត្រូវបញ្ាូននៅអនកកែលមានសិទធិបនងកើរសុំនណើកនុងត្បព័នធ FMIS 

(សូមនមើលទត្មង់លិខិរសុំនណើនៅកនុងឧបសមព័នធ ) និង នធវើ

ការត្រួរពិនិរយថវិកាាមរយៈត្បព័នធ FMIS ។ 

ត្បសិននបើទុំនិញ សុំណង់ ឬនសវាកែលនសន ើស ុំននាោះជាត្បនេទ

ទុំនិញ សុំណង់ ឬនសវាថមីទាមទារឱ្យនធវើបចចុបបននភាពព័រ៌មាន 

អនកកែលមានសិទធិបនងកើរសុំនណើត្រូវនសន ើឱ្យអនកត្គ្ប់ត្គ្ងត្បព័នធ 

FMIS បនងកើរ/នធវើបចចុបបននភាពព័រម៌ានអុំពីម ខទុំនិញ សុំណង់ 

ឬនសវា នែើមបីច ោះម ខទុំនិញ ឬនសវា នៅនពលបនងកើរសុំនណើ

នៅកនុងត្បព័នធ ។ ត្បសិននបើសុំនណើមានស ពលភាព អនកបនងកើរ

សុំនណើកនុងត្បព័នធ FMIS នឹងនាោះព មពទត្មង់លិខិរបនងកើរ

សុំនណើនចញពីត្បព័នធ។ 

 បញ្ជា ក៖់ ទត្មងល់ខិរិបនងកើរ ឬ អន មរ័/យលត់្ពមសុំនណើ

ធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនចញពតី្បពន័ធ FMIS គ្មឺន្រនតអីាច

មានជនត្មើសនាោះព មពនចញ ឬ ត្គានក់រសរនសរនលខសមាគ ល់

ឯកស្ថរទាុំងអស់កែល

បញ្ាូននៅការិយាល័យ

ត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុ 

អនកកែលមានសិទធិ

បនងកើរសុំនណើកនុង

ត្បព័នធ FMIS 

(អន ត្បធាន/

ត្បធាន

ការិយាល័យ

ហិរញ្ញកិចច) 

ត្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នរីិវិធធីានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកោា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតតី្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា លន់ៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា 

នីរិវិធីអន វរតសតង់ោរ S0001 

[ នីរិវិធីអន វរតសត ង់ោរ ] 

18 

S001 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

របសស់ុំនណើនៅនលើទត្មងល់ខិរិជាកល់ាកណ់ាមយួ នែើមបជីា

កុំណរស់មាគ លស់ត្មាបប់នតកចិចការងារនៅកនងុត្បពន័ធ FMIS ។ 

ក ែ្កាមត្បនេទកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនោយ

មន្រនតីនននាយកោា នហិរញ្ញកិចច នោយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (សូមនមើលការពនយល់

ត្រង់សកមមភាពនលខ ៤ ខាងនលើ) ។ 

9 អនកកែលមានសិទធិបនងកើរសុំនណើនៅកនុងត្បពន័ធ FMIS នរៀបចុំ

ទិោា ការធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ រួចនហើយច ោះហរថនលខា

នលើទត្មង់លិខិរបនងកើរសុំនណើធានាចុំណាយកែលាន  

នាោះព មព  (នលខសុំនណើ, នលខកូែនសែាកិចច និង ទឹកត្ាក់ជា

នែើម) បនាា ប់មកោក់ ឯកស្ថរជូនត្បធានការិយាល័យ  

ហិរញ្ញកិចច ។ 

ទិោា ការធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ និង

ទត្មង់លិខិរបនងកើរ

ធានាចុំណាយ/សនា

ចុំណាយនាោះព មពនចញ

ពីត្បព័នធ 

អនកកែលមានសិទធិ

បនងកើរសុំនណើកនុង

ត្បព័នធ FMIS (អន 

ត្បធាន/ត្បធាន

ការិយាល័យ 

ហិរញ្ញកិចច) 

ការងារ

នោយនែ 

10 ត្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច ពិនិរយនឡើងវិញនលើទិោា ការ

ធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ, កុំណរ់បងាា ញ, លិខិរបនងកើរ

សុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនាោះព មពនចញពីត្បព័នធ 

និង សុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ ។ 

ក ែ្កាមត្បនេទកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនោយ

មន្រនតីនននាយកោា នហិរញ្ញកិចច នោយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (សូមនមើលការពនយល់

ត្រង់សកមមភាពនលខ ៤ ខាងនលើ) ។ 

ទិោា ការធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ, 

កុំណរ់បងាា ញ, ទត្មង់

លិខិរបនងកើរសុំនណើ

ធានាចុំណាយ/សនា

ចុំណាយនាោះព មពនចញ

ពីត្បព័នធ នងិ សុំនណើ

ធានាចុំណាយ/សនា

ចុំណាយពីត្កសួង-

ស្ថថ ប័ន 

ត្បធាន

ការិយាល័យ

ហិរញ្ញកិចច 

ការងារ

នោយនែ 



 

 

S001 
នរីិវិធធីានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកោា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតតី្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា លន់ៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអន វរតសត ង់ោរ ] 
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នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

11 ត្បសិននបើឯកស្ថរទាុំងអស់មានភាពត្រឹមត្រូវ ត្បធាន

ការិយាល័យហិរញ្ញកិចចច ោះហរថនលខានលើ កុំណរ់បងាា ញ 

រួចនហើយោក់ជូនអនកត្រួរពិនិរយគ្ណនីត្រូវសង (អន ត្បធាន

នាយកោា នហិរញ្ញកិចច)។ 

កុំណរ់បងាា ញ ត្បធាន

ការិយាល័យ

ហិរញ្ញកិចច 

ការងារ

នោយនែ 

12 អនកត្រួរពិនិរយគ្ណនីត្រូវសងនធវើការន ា្ៀងផ្ទា រ់សុំនណើធានា

ចុំណាយ/សនាចុំណាយកនុងត្បព័នធ FMIS ជាមួយនឹងឯកស្ថរ

ទិោា ការធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ, សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ និង កុំណរ់បងាា ញម ននពលោក់ជូនត្បធាន

នាយកោា នហិរញ្ញកិចច ។ 

ទត្មង់លិខិរបនងកើរ

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយនាោះព មព

នចញពីត្បព័នធ, 

ទិោា ការធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ, 

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយពី

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន និង 

កុំណរ់បងាា ញ 

អនកត្រួរពិនិរយ

គ្ណនីត្រូវសង 

(អន ត្បធាន

នាយកោា ន 

ហិរញ្ញកិចច) 

ត្បព័នធ 

FMIS 

13 ក ែ្កាមត្បនេទកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនោយ

មន្រនតីនននាយកោា នហិរញ្ញកិចច នោយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (សូមនមើលការពនយល់

ត្រង់សកមមភាពនលខ ៤ ខាងនលើ) ។ 

 

ទត្មង់លិខិរបនងកើរ

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ    

នាោះព មពនចញពីត្បព័នធ, 

ទិោា ការធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ, 

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយពី

ត្កសួង- 

អនកត្រួរពិនិរយ

គ្ណនីត្រូវសង 

(អន ត្បធាន

នាយកោា ន 

ហិរញ្ញកិចច) 

ការងារ

នោយនែ 



 

 

នរីិវិធធីានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកោា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតតី្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា លន់ៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា 

នីរិវិធីអន វរតសតង់ោរ S0001 

[ នីរិវិធីអន វរតសត ង់ោរ ] 

20 

S001 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

ស្ថថ ប័ន និងកុំណរ់

បងាា ញ 

14 ត្បធាននាយកោា នហិរញ្ញកិចច ពិនិរយនឡើងវិញនលើទត្មង់

លិខិរបនងកើរសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយកែល 

នាោះព មពនចញពីត្បព័នធ, សុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ, 

ទិោា ការធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ និង កុំណរ់បងាា ញម ន

នពលសនត្មចចិរតអន ម័រ/យល់ត្ពមនលើសុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ ។ 

ក ែ្កាមត្បនេទកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនោយ

មន្រនតីនននាយកោា នហិរញ្ញកិចច នោយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (សូមនមើលការពនយល់

ត្រង់សកមមភាពនលខ ៤ ខាងនលើ) ។ 

ទត្មង់លិខិរបនងកើរ

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ    

នាោះព មពនចញពីត្បព័នធ, 

ទិោា ការធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ, 

សុំនណើធានាធានា

ចុំណាយ/សនា

ចុំណាយពីត្កសួង- 

ស្ថថ ប័ន និង កុំណរ់

បងាា ញ 

ត្បធាននាយកោា ន

ហិរញ្ញកិចច 

ការងារ

នោយនែ 

15 ត្បសិននបើឯកស្ថរទាុំងអស់មានភាពត្រឹមត្រូវនហើយ ត្បធាន

នាយកោា នអន ម័រ/យល់ត្ពម នងិ ច ោះហរថនលខានលើកុំណរ់

បងាា ញ ត្ពមទាុំងគ្ូសត្គ្ីសនលើទិោា ការធានាចុំណាយ/សនា

ចុំណាយម ននពលោក់ជនូថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសងួនសែាកិចច និង 

ហិរញ្ញវរថុ ។ 

កុំណរ់បងាា ញ និង

ទិោា ការធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ 

ត្បធាននាយកោា ន

ហិរញ្ញកិចច 

ការងារ

នោយនែ 

16 ឯកស្ថរត្រូវានោក់ជនូថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសងួនសែាកិចច និង

ហិរញ្ញវរថុ នែើមបីអន ម័រ/យល់ត្ពមនៅាមសិទធិអុំណាច និង 

ឋានាន ត្កម។ ថ្នន ក់ែឹកនាុំនឹងពនិរិយនឡើងវិញនលើកុំណរ់

បងាា ញ, ទត្មង់លិខិរសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ

នាោះព មពនចញពីត្បព័នធ និង ទិោា ការធានាចុំណាយ/សនា

កុំណរ់បងាា ញ, ទត្មង់

លិខិរបនងកើរសុំនណើ

ធានាចុំណាយ/សនា

ចុំណាយនាោះព មពនចញ

ពីត្បព័នធ FMIS និង

ថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសងួ

នសែាកិចច និង 

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នោយនែ 



 

 

S001 
នរីិវិធធីានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកោា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតតី្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា លន់ៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអន វរតសត ង់ោរ ] 
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នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

ចុំណាយនោយភាា ប់មកជាមួយលិខិរសុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយកែលាននសន ើនឡើងនោយត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ 

ក ែ្កាមត្បនេទកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនោយ

មន្រនតីនននាយកោា នហិរញ្ញកិចច នោយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (សូមនមើលការពនយល់

ត្រង់សកមមភាពនលខ ៤ ខាងនលើ) ។ 

ទិោា ការធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយនោយ

មានភាា ប់ជាមយួលិខិរ

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយពី

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន 

17 បនាា ប់ពីពិនិរយន ើញថ្នឯកស្ថរទាុំងអស់មិនមានកុំហ ស គ្ង 

អវីនទ ថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសងួនសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុអន ម័រ/   

យល់ត្ពមសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ និង ច ោះ  

ហរថនលខានលើកុំណរ់បងាា ញ ត្ពមទាុំងទិោា ការធានា

ចុំណាយ/សនាចុំណាយ ។ 

កុំណរ់បងាា ញ និង

ទិោា ការធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយនោយ

មានភាា ប់ជាមយួលិខិរ

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយពី

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន 

ថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសងួ

នសែាកិចច និង

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នោយនែ 

18 បនាា ប់ពីការអន ម័រ/យល់ត្ពមនលើឯកស្ថរនត្ៅត្បព័នធ រាល់

ឯកស្ថរទាុំងអស់ត្រូវបញ្ាូនបនតនៅអនកបញ្ជា ក់កនុងត្បព័នធ 

FMIS (ត្បធានការិយាល័យរែាាល និង សរ ប) ។ អនក

បញ្ជា ក់/យល់ត្ពមកនុងត្បព័នធនឹងចូលកនុងត្បព័នធ FMIS នែើមបី

ពិនិរយនឡើងវិញ រចួនហើយអន ម័រ/យល់ត្ពមនលើសុំនណើធានា

ចុំណាយ/សនាចុំណាយកនុងត្បព័នធ FMIS បនាា ប់មកនទៀរ 

នាោះព មពទត្មង់លិខិរអន ម័រ/យល់ត្ពមសុំនណើធានា

ចុំណាយ/សនាចុំណាយនចញពីត្បព័នធ (សូមនមើលគ្ុំរូនន

ទត្មង់លិខិរអន ម័រ/យល់ត្ពមសុំនណើធានាចុំណាយ/សនា

ចុំណាយនាោះព មពនចញពីត្បព័នធ FMIS កនុងឧបសមព័នធ )។  

ទត្មង់លិខិរអន ម័រ/

យល់ត្ពមសុំនណើធានា

ចុំណាយ/សនាចុំណាយ

នាោះព មពនចញពីត្បព័នធ 

និង ឯកស្ថរភាា ប់ 

អនកបញ្ជា ក់កនុង

ត្បព័នធ FMIS 

(ត្បធាន

ការិយាល័យ   

រែាាល និង 

សរ ប)  

ត្បព័នធ 

FMIS 
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អគ្គនាយកោា នថវិកា 
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S001 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាុំង

ម ខងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នោយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

បញ្ជា ក៖់ ទត្មងល់ខិរិបនងកើរ ឬ អន មរ័/យលត់្ពមសុំនណើ

ធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនចញពតី្បពន័ធ FMIS គ្មឺន្រនតអីាច

មានជនត្មើសនាោះព មពនចញ ឬ ត្គានក់រសរនសរនលខសមាគ ល់

របសស់ុំនណើនៅនលើទត្មងល់ខិរិជាកល់ាកណ់ាមយួ នែើមបជីា

កុំណរស់មាគ លស់ត្មាបប់នតកចិចការងារនៅកនងុត្បពន័ធ FMIS ។ 

 

19 បនាា ប់ពីសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយត្រូវានបញ្ជា ក់

នៅកនុងត្បព័នធ FMIS នហើយទត្មង់លិខិរអន ម័រ/យល់ត្ពម

សុំនណើត្រូវាននាោះព មពនចញពីត្បព័នធរួចរាល់ អនកអន ម័រ/

យល់ត្ពមនឹងច ោះហរថនលខានលើទត្មង់លិខិរសុំនណើកែល

នាោះព មពនោយអនកបនងកើរ និង ទត្មង់លិខិរអន ម័រ/យល់ត្ពម

សុំនណើកែលនាោះព មពនោយខលួនផ្ទា ល់ ។ បនាា ប់មកបញ្ាូន  

ឯកស្ថរទាុំងអស់នៅមន្រនតីទទួលបនាុកននការិយាល័យរែាាល 

និង សរ ប នែើមបីែកជាឯកស្ថរទ ក។ 

ទត្មង់លិខិរអន ម័រ/

យល់ត្ពមសុំនណើធានា

ចុំណាយ/សនា

ចុំណាយ និង លិខិរ

បនងកើរសុំនណើធានា

ចុំណាយ/សនា

ចុំណាយនចញពីត្បព័នធ 

និង ឯកស្ថរភាា ប់ 

អនកបញ្ជា ក់កនុង

ត្បព័នធ FMIS 

(ត្បធាន

ការិយាល័យ   

រែាាល និង 

សរ ប) 

ការងារ

នោយនែ 

20 មន្រនតីរែាាលនធវើការករ់ត្ា និង រកាទ កចាប់ថរចមលងលិខិរ

អន ម័រសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយនចញពីត្បព័នធ, 

ទិោា ការធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយានអន ម័រ/យល់ត្ពម 

និង ឯកស្ថរន្េងៗនទៀរម ននពលបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-

ស្ថថ ប័ននែើមបីនធវើលទធកមមស្ថធារណៈ ។ 

ទត្មង់លិខិរអន ម័រ 

សុំនណើធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយនិង 

ទិោា ការធានាចុំណាយ/

សនាចុំណាយ 

មន្រនតីការិយាល័យ 

រែាាល និង 

សរ ប) 

ការងារ

នោយនែ 
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ឧបសមព័នធ  

ទត្មង ់១ -លខិរិបនងកើរសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ 
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(ករណីព ុំមានមន្រនតតី្រួរពនិិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា លន់ៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា 
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ទត្មង ់២ -លខិរិអន មរ័/យលត់្ពមសុំនណើធានាចុំណាយ/សនាចុំណាយ  (សត្មាប់ត្កសួង-ស្ថថ ប័ននត្បើត្ាស)់ 

 



 
PHASE I 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នីតិវិធីធានាចំណាយ/សនាចណំាយ 

ដោយនាយកោា នហិរញ្ញកិចច 

ននអគ្គនាយកោា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន) 

នីតិវិធីអនុវតតសតង់ោរ 

S002 
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នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 

S002 

កណំរត់្ាការកកសត្មលួ 

នលខកកំណកត្ប កាលបរនិចេទ អនកកកសត្មលួ មលូនហរនុនការកកសត្មលួ 

    

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

    

    

 

កណំរត់្ាការអនមុរ័ 

មខុងារ/រនួាទ ី ន ម្ ោះ កាលបរនិចេទ ហរថនលខា 

        

        

        

        



 

 

[ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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នីរិវិធីអនុវរតសតង់ដារ S0002 

29 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 

S002 

 

មាតិកា 

ក. ដោលបណំង........................................................................................................................................... 31 

ខ.  វលិលព  ............................................................................................................................................ 31 

គ្. ការទទួលខុសត្តូវ ................................................................................................................................... 31 

ឃ.ឯកលរដោង ......................................................................................................................................... 32 

ង. និយមន័យ .............................................................................................................................................. 32 

ច. គំ្នូសតាងអ ំីជហំាននននីតិវិធីអនុវតត ..................................................................................................... 33 

ឆ. នីតិវិធីអនុវតត ........................................................................................................................................ 35 

ឧបសមព័នធ ..................................................................................................................................................... 43 

ទត្មង ់១ -លខិរិបនងកើរសំនណើធានាចណំាយ/សនាចណំាយ ............................................................................... 43 

ទត្មង ់២ -លខិរិអនមុរ័/យលត់្ពមសំនណើធានាចណំាយ/សនាចណំាយ (សត្មាប់ត្កសួង-ស្ថថ ប័ននត្បើត្ាស់) .............. 44 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 
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ក. ដោលបំណង 

ឯកស្ថរនរីិវិធីអនុវរតសតងដ់ារននោះ គ្ពឺនយលអ់ំពនីរីិវិធីចំាច់កនុងការបនងកើរធានាចំណាយ/សនាចំណាយ (ឬសំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយបនងកើរកនងុត្បពន័ធ FMIS) សត្មាប់ការនសន ើសំុពីត្កសួង-ស្ថថ ប័ន កែលមានមន្រនតតី្ររួពនិរិយហិរញ្ញវរថុ នែើមបធីានាឱ្យាន

នវូនរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយរហ័សទាន់នពលនវលា និង ភាពត្រឹមត្រូវននពរ័ម៌ាន ។ 

ខ.  វិលលព  

 វិស្ថលភាពនននរីិវិធីននោះរួមមានសកមមភាពចំននួពីរ គ្ឺរែាាល និង កនុងត្បពន័ធ FMIS នែើមបីអនុវរតនរីិវិធីបនងកើរធានាចំណាយ/

សនាចំណាយ (ឬសំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយបនងកើរកនុងត្បពន័ធ FMIS) កែលនសន ើសំុនដាយត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ នីរិវិធីននោះ

ចប់ន្តើមព ីសំនណើសំុធានាចំណាយ/សនាចំណាយ និង មានភាា ប់មកជាមួយនូវ ឯកស្ថរពាក់ពន័ធទាងំអស់ កែលនរៀបចំនដាយ

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន នងិ បញ្ចប់នៅវិញនៅនពលកែលទិដាា ការធានាចំណាយ/សនាចំណាយានអនុម័រ/យល់ត្ពម រួចន្ញើត្រឡប់

នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័នវិញ ។ 

នរីិវិធីអនុម័រ/យល់ត្ពមនៅកនងុត្បព័នធ FMIS ភាគ្នត្ចើនគ្ឺមានករមួយកត្មិរប ុនណាណ ោះ (បញ្ចូល និងបញ្ជា ក់/សនត្មច) នលើកកលង

ករនីរិ វិធីននការបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ កែលមានការពាក់ពន័ធនងឹនាយកដាា នចំននួពីរ៖ 

 នាយកដាា នហិរញ្ញកិចចជាអនកបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នៅកនុងត្បពន័ធ FMIS បនាា ប់មកដាក់ជនូថ្នន ក់ែឹកនំា

ត្កសួងនសែាកិចច នងិ ហរិញ្ញវរថនុែើមបីនធវើការអនុម័រ/យល់ត្ពម  នងិ អនកមានសិទធិអនុម័រ/បញ្ជា ក់នៅកនងុត្បព័នធ FMIS 

 នៅនពលអាណរតិនបើកត្ាក់ត្រវូានអនុម័រ/យលត់្ពមនដាយអនកមានសិទធិអនុម័រ/បញ្ជា ក់នៅកនងុត្បពន័ធ FMIS អាណរតិ

នបើកត្ាក់ត្រវូានបញ្ាូននៅអងគភាពពាកព់ន័ធននអគ្គនាយកដាា នររនាគារជារ ិរួមមានការយិាលយ័រែាាល នងិ នាយកដាា ន

ចំណូល នងិ ចំណាយថវិកា នែើមបីអនុម័រ/យលត់្ពមបនត ។ 

គ្. ការទទួលខុសត្តូវ 

ត្គ្ប់ការិយាលយ័ទាងំអស់កនងុ នាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា ជាអនកទទួលខុសត្រូវកនងុការអនុវរតនីរិវិធធីានា

ចំណាយ/សនាចំណាយននោះ ។ 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 
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ឃ.ឯកលរដោង 

១. នគាលការណ៍កណនំាសត ីពនីរីិវិធីចំណាយ នងិ កបបបទត្ររួពនិរិយហិរញ្ញវរថុសត្មាប់ថវិកាចរនតថ្នន ក់ជារិ ឆ្ន ំ

២០១៣ 

២. នគាលការណ៍កណនំាសត ីពនីរីិវិធីអនុវរតថវិកាកមមវិធ ី

៣. មា ត្ទីសកបងកចករនួាទី សត្មាប់ការនត្បើត្ាស់ត្បពន័ធ FMIS របស់នាយកដាា នហិរញ្ញកចិចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

៤. ឯកស្ថរនីរិវិធអីនុវរតការងារបចចុបបនន (នលខកូែឯកស្ថរ៖ Current Process_PO_v1.03_140820 នរៀបចំនៅ

កខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤) 

៥. ឯកស្ថរគ្ំរូសត្មាប់នរីិវិធអីនុវរតការបញ្ជា ទិញនៅកនងុត្បពន័ធ FMIS (នលខកូែឯកស្ថរ៖ FMIS_ Design 

Process Model Document_Purchasing_V1.01 នរៀបចំនៅកខ កុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥) ។ 

ង. និយមន័យ 

ធានាចណំាយ/សនាចណំាយ ៖ សំនណើធានាចំណាយនៅកនងុត្បពន័ធ FMIS បនងកើរនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចច នដាយ

នយាងសំនណើពតី្កសួង-ស្ថថ ប័នកែលមានពរ័៌មានត្គ្ប់ត្គាន់ នងិ ត្រឹមត្រូវ ។ 

   

   

   

   

 

  



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 
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ច. គំ្នូសតាងអំ ីជំហាននននីតិវិធីអនុវតត 

និមិរតសញ្ជញ កែលនត្បើត្ាស់នៅកនងុគ្នំូសាង 

 

ការងារនធវើនដាយនែ  (ឧទាហរណ៍ ៖នរៀបចំទត្មង់

ឯកស្ថរន ា្ៀងផ្ទា រ់រាយការណ៍) 

សនត្មចចិរត 

ទិសនៅលហំូរ ឬលំដាប់សកមមភាព 

សញ្ជញ រភាា បន់ៅកាន់ត្បព័នធន្េងនទៀរ  

នដាយមានន ម្ ោះរបស់ត្បព័នធ 

ចប់ន ត្ើម /បញ្ចប ់ 
ទត្មង់ឯកស្ថរនធវើនដាយនែ 

ការងារនដាយនែជាមួយត្បពន័ធ  FMIS ឧទាហរណ៍៖ 

ការបញ្ចូលទនិននយ័នៅកនុងត្បព័នធ FMIS 

A 
រភាា បន់ៅកានទ់ំព័រមួយនទៀរ នដាយការរភាា ប់ែំបូង

ចប់ន ត្ ើមនដាយអកេរ A នហើយអកេរែូចគាន នឹងត្រូវាន 

នត្បើត្ាស់សត្មាបទ់ំព័របនាា ប ់

GL_01 COA 

Maintenance 

ឯកស្ថរនចញពីត្បព័នធ FMIS (ឧទាហរណ៍៖   

ការនាោះពុមពសំនណើធានាចណំាយ/សនាចណំាយ

នចញពីត្បព័នធ FMIS) 

A 

រភាា បទ់ំព័រ នដាយការរភាា ប់ែបំូងចប់ន ត្ ើមនដាយអកេរ A 

នហើយអកេរែូចគាន នឹងត្រូវនត្បើត្ាសស់ត្មាបទ់ំព័រែូចគាន   

 

យល់ត្ពម 

បែិនសធ 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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S002. Commitment Process at Financial Affairs Department of GDB (with Financial Controllers attached in LMs)
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End
Start

2. Create/update 
requisition & check 

budget

2. Print out 
requisition 

form (Req ID, 
Item info, 

etc.)

8. Approve?N

12. Print out 
requisition form 

(Req ID, Item 
info, etc.) for 

LMs use

12.  Approve
requisition

Y

* FMIS Requester: Deputy chief/Chief of Financial Affairs Office
   Payable Reviewer: Deputy director of FAD
   FMIS Confirmer: Chief of Admin & Consolidation Office

4. Review? Y

Y

N

Commitment visa, printed 
requisition form (Req ID, 
Item info.), presentation 

note & all supporting docs

Commitment request & 
all supporting docs

6. Review 
requisition against 

hard copies

Presentation note 
& all supporting 

docs

Printed approved 
requisition form & all 

supporting docs

N

10. Top 
management 

approval process

Signed presentation note, 
commitment visa, printed 

requisition form & 
commitment request from 

LMs

Signed presentation note, 
approved commitment visa, 
printed requisition form & 

commitment request from LMs

Approved commitment 
visa & approved 

requisition form from 
FMIS

N

2. Valid?

Y

N

7. Review?

11. Approve?Y
11. Sign on 

presentation note & 
commitment visa

1. Receive commitment 
request & documents 
from LMs stamp, date 

& register

3. Prepare 
commitment visa & 
presentation note, 
and sign on printed 

requisition form

5. Sign on 
presentation note

9. Sign on presentation  
note & initial on 

commitment visa

13. Sign on printed 
approved requisition 

form & printed 
requisition form

14. Archive all supporting 
docs & stamp, date & 

register commitment visa 
before sending to LMs

 

*: Activities in yellow indicate activities in FMIS. The FMIS printed form is optional, can be printed or just write down the ID instead on 

the related official letter or document. 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 
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ឆ. នីតិវិធីអនុវតត 

ារាងខាងនត្កាមននោះបរិយាយអំពីែំណាកក់ាលចំាច់នីមួយៗសត្មាប់ការធានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនយាងនៅនលើ

គ្ំនូសាងកែលានបងាា ញកនងុចំណចុ “ច” ខាងនលើ៖ 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាងំ

មខុងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

1 មុននពលចប់ន ត្ើមនីរិវិធីលទធកមមស្ថធារណៈ ត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន

ចំាច់ត្រូវនសន ើសុំធានាចំណាយ/សនាចំណាយមកត្កសួង

នសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុនដាយក ែ្កនៅនលើថវិកាត្បចំឆ្ន ំ និង 

ក្នការលទធកមម ។ ត្កសួង-ស្ថថ ប័នត្រូវនរៀបចំសំនណើធានា

ចំណាយ/សនាចំណាយ និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធន្េងៗ រួច

នហើយបញ្ាូនជនូត្កសងួនសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុ ។ 

នៅនពលមន្រនតីននការិយាល័យរែាាល និង សរុប របស់ 

នាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននត្កសួងនសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុ 

ទទួលានសំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយ និង ឯកស្ថរ

ភាា ប់ មន្រនតីទទួលបនាុក នឹងនាោះត្ា ចុោះកាលបរិនចេទ ករ់ត្ាកនុង

នសៀវនៅលិខិរចូល មុននពលបញ្ាូននៅមន្រនតីកែលមានសិទធិ

បនងកើរសំនណើកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

សំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយ និង 

ឯកស្ថរភាា ប់ 

មន្រនតីនន

ការិយាល័យ    

រែាាល និង

សរុប 

ការងារ

នដាយនែ 

2 អនកមានសិទធិបនងកើរសំនណើនៅកនុងត្បព័នធ FMIS នធវើការពិនិរយ 

និង ន ា្ៀងផ្ទា រ់សំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយ និង  

ឯកស្ថរភាា ប់នែើមបីធានានវូភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ សុពលភាព 

និង ភាពត្រឹមត្រូវននឯកស្ថរនដាយន ល្ើយរបនៅនឹងលកខខណឌ

រត្មូវការរបស់ត្កសួងនសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុែូចមានកំណរ់

នៅកនុងារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់/ទត្មង់ព័រ៌មាននៅកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

i. ភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ៖ ឯកស្ថរចមបង និង ឯកស្ថរភាា ប់

ារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់ 

ក្នការលទធកមម 

សំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយនដាយ

មានឯកស្ថរភាា ប់ 

អនកកែលមានសិទធិ

បនងកើរសំនណើកនុង

ត្បព័នធ FMIS 

(អនុត្បធាន/

ត្បធាន

ការិយាល័យ  

ការិយាល័យ 

ត្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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36 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាងំ

មខុងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

គ្រួករមានភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ នដាយារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់

ត្រូវាននត្បើត្ាស់សត្មាប់ជានគាលការណ៍កណនំា ។ 

ii. សុពលភាព៖ មន្រនតីកែលទទួលខុសត្រូវនលើឯកស្ថរមាន

សិទធិកនុងការចុោះហរថនលខានលើឯកស្ថរនែើមបីទទួលស្ថគ ល់

អំពីសុពលភាព (ឧទាហរណ៍៖ ន ា្ៀងផ្ទា រ់ហរថនលខានលើ

សំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយនៅនឹងហរថនលខា

គ្ំរូ ត្ពមទាំងន ា្ៀងផ្ទា រ់ព័រ៌មាននៅកនុងសំនណើធានា

ចំណាយ/សនាចំណាយ និង ឯកស្ថរក្នការលទធកមម ។ 

iii. ភាពត្រឹមត្រូវ៖ ធានាឱ្យានថ្នកមមវរថុននចំណាយ ការករ់ត្ា

ចំណាយថវិកា ការវាយរនមលចំណាយ ភាពទំននរននឥណទាន 

ាមបទបញ្ញរតិចាប់ត្បព័នធហិរញ្ញវរថុ ាមកិចចការនរៀបចំនន

ថវិកា និងការគ្ណនាពិរជាត្រឹមត្រូវ។ 

ត្បសិននបើការត្រួរពិនិរយរកន ើញនូវកំហុស គ្ងណាមួយ 

ឯកស្ថរទាងំអស់នឹងត្រូវចរ់ទុកថ្នមិនត្គ្ប់ត្គាន់ និង ត្រូវ

បញ្ាូ នត្រឡប់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័នាមរយៈការិយាល័យ

រែាាល និង សរុប របស់នាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននត្កសួង

នសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុ ។ 

កណំរស់មាគ លអ់ពំកីារបញ្ាូនឯកស្ថរត្រឡបន់ៅត្កសងួ-ស្ថថ បន័៖ 

១. រាល់ឯកស្ថរកែលត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន

ចំាច់ត្រូវនរៀបចំឱ្យានត្រឹមត្រូវ 

២.នដាយបញ្ជា ក់ពីនហរុ្លននការបញ្ាូនឯកស្ថរត្រឡប ់ឬ

ការបែិនសធឯកស្ថរ 

៣.ឯកស្ថរថរចមលងមួយចាប់ត្រូវរកាទុកនៅត្កសួង 

ហិរញ្ញកិចច 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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37 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាងំ

មខុងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

នសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុ ។ 

ត្បសិននបើទំនិញ សំណង់ ឬនសវាកែលនសន ើសុំននាោះជាត្បនេទ

ទំនិញ សំណង់ ឬនសវាថមី ទាមទារឱ្យនធវើបចចុបបននភាពព័រ៌មាន 

អនកកែលមានសិទធិបនងកើរសំនណើត្រូវនសន ើឱ្យអនកត្គ្ប់ត្គ្ងត្បព័នធ 

FMIS បនងកើរ/នធវើបចចុបបននភាពព័រម៌ានអំពីមុខទំនិញ សំណង់ 

ឬនសវា នែើមបីចុោះមុខទំនិញ សំណង់ ឬនសវា នៅនពលបនងកើរ

សំនណើនៅកនុងត្បព័នធ ។ ត្បសិននបើសំនណើមានសុពលភាព 

អនកបនងកើរសំនណើកនុងត្បព័នធ FMIS នឹងនាោះពុមពទត្មង់លិខិរ

សំនណើនចញពីត្បព័នធ (សូមនមើលគ្ំរូននទត្មង់លិខិរបនងកើរ

សំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយនាោះពុមពនចញពីត្បព័នធ 

FMIS កនុងឧបសមព័នធ )។ 

បញ្ជា ក៖់ ទត្មងល់ខិរិបនងកើរ ឬ អនមុរ័/យលត់្ពមសនំណើ

ធានាចណំាយ/សនាចណំាយនចញពតី្បពន័ធ FMIS គ្មឺន្រនតអីាច

មានជនត្មើសនាោះពមុពនចញ ឬ ត្គានក់រសរនសរនលខសមាគ ល់

របសស់នំណើនៅនលើទត្មងល់ខិរិជាកល់ាកណ់ាមយួ នែើមបជីា

កណំរស់មាគ លស់ត្មាបប់នតកចិចការងារនៅកនងុត្បពន័ធ FMIS ។ 

3 អនកមានសិទធិបនងកើរសំនណើនៅកនុងត្បព័នធ FMIS នរៀបចំ

ទិដាា ការធានាចំណាយ/សនាចំណាយ និង កំណរ់បងាា ញ 

រួចនហើយចុោះហរថនលខានលើទត្មង់សំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយកែលាននាោះពុមព (នលខសំនណើ,នលខកូែ

នសែាកិចច និង ទឹកត្ាក់ជានែើម) បនាា ប់មកដាក់ឯកស្ថរជូន

ត្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច ។ 

ទិដាា ការធានាចំណាយ/

សនាចំណាយ, 

កំណរ់បងាា ញ និង 

ទត្មង់លិខិរបនងកើរ

ធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយនាោះពុមពនចញ

ពីត្បព័នធ 

អនកកែលមានសិទធិ

បនងកើរសំនណើកនុង

ត្បព័នធ FMIS 

(អនុត្បធាន/

ត្បធាន

ការិយាល័យ 

ហិរញ្ញកិចច) 

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 

S002 

នីរិវិធីអនុវរតសតង់ដារ S0002 

38 

នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាងំ

មខុងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

4 ត្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច ពិនិរយនឡើងវិញនលើទិដាា ការ

ធានាចំណាយ/សនាចំណាយ, កំណរ់បងាា ញ, លិខិរបនងកើរ

សំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយនាោះពុមពនចញពីត្បព័នធ 

និង សំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយ ។ 

ក ែ្កាមត្បនេទកំហុស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនដាយ

មន្រនតីនននាយកដាា នហិរញ្ញកិចច នដាយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (ាមការសមាគ ល់ខាង

នត្កាម)៖ 

កណំរស់មាគ លអ់ពំតី្បនេទកហំសុ គ្ង៖ 

ចំនពាោះកំហុស គ្ងន ា្កនុង - ត្បនេទកំហុស គ្ងនកើរនឡើងនៅ

នពលមន្រនតីនននាយកដាា នហិរញ្ញកិចច ពិនិរយនមើលឯកស្ថរ 

(ែូចជាកំហុស គ្ងអកខរាវិរុទធ និង ការគ្ណនាជានែើម)។ 

កំហុស គ្ងត្បនេទននោះអាចកករត្មូវាននដាយមន្រនតីនន

នាយកដាា នហិរញ្ញកិចច ។ 

ចំនពាោះកំហុស គ្ងខាងនត្ៅ - ត្បនេទកំហុស គ្ងបនងកើរនដាយ

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ែូចជាឯកស្ថរមិនមានភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ, 

គាម នសុពលភាព និង គាម នភាពត្រមឹត្រូវ ។ ឯកស្ថរកែលមាន

កំហុស គ្ងត្បនេទននោះទាមទារឱ្យបញ្ាូនត្រឡប់នៅកាន់

ត្កសួង-ស្ថថ ប័នវិញ ។ 

ទិដាា ការធានាចំណាយ/

សនាចំណាយ, 

កំណរ់បងាា ញ, ទត្មង់

លិខិរធានាចំណាយ/

សនាចំណាយនាោះពុមព

នចញពីត្បព័នធ និង 

សំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយពី

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន 

ត្បធាន

ការិយាល័យ

ហិរញ្ញកិចច 

ការងារ

នដាយនែ 

5 ត្បសិននបើឯកស្ថរទាងំអស់មានភាពត្រឹមត្រូវ ត្បធាន

ការិយាល័យហិរញ្ញកិចចចុោះហរថនលខានលើ កំណរ់បងាា ញ 

រួចនហើយដាក់ជូនអនកត្រួរពិនិរយគ្ណនីត្រូវសង (អនុត្បធាន

នាយកដាា នហិរញ្ញកិចច) ។ 

កំណរ់បងាា ញ ត្បធាន

ការិយាល័យ

ហិរញ្ញកិចច 

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាងំ

មខុងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

6 អនកត្រួរពិនិរយគ្ណនីត្រូវសងនធវើការន ា្ៀងផ្ទា រ់សំនណើធានា

ចំណាយ/សនាចំណាយកនុងត្បព័នធ FMIS ជាមួយនឹងឯកស្ថរ

ទិដាា ការធានាចំណាយ/សនាចំណាយ, សំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយ និង កំណរ់បងាា ញមុននពលដាក់ជូនត្បធាន

នាយកដាា នហិរញ្ញកិចច ។ 

ទត្មង់លិខិរសំនណើ

ធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយនាោះពុមពនចញ

ពីត្បព័នធ, ទិដាា ការ

ធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយ, សំនណើធានា

ចំណាយ/សនា

ចំណាយពីត្កសួង-  

ស្ថថ ប័ន និង កំណរ់

បងាា ញ 

អនកត្រួរពិនិរយ

គ្ណនីត្រូវសង 

(អនុត្បធាន

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិចច) 

ត្បព័នធ 

FMIS 

7 ក ែ្កាមត្បនេទកំហុស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនដាយ

មន្រនតីនននាយកដាា នហិរញ្ញកិចច នដាយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន (សមូនមើលការពនយល់

ត្រង់សកមមភាពនលខ ៤ ខាងនលើ) ។ 

ទត្មង់លិខិរសំនណើ

ធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយនាោះពុមពនចញ

ពីត្បព័នធ, ទិដាា ការ

ធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយ, សំនណើធានា

ចំណាយ/សនា

ចំណាយពីត្កសួង-  

ស្ថថ ប័ន និង កំណរ់

បងាា ញ 

អនកត្រួរពិនិរយ

គ្ណនីត្រូវសង 

(អនុត្បធាន

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិចច) 

ការងារ

នដាយនែ 

8 ត្បធាននាយកដាា នហិរញ្ញកិចច ពិនិរយនឡើងវិញនលើទត្មង់

លិខិរបនងកើរសំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយកែល 

នាោះពុមពនចញពីត្បព័នធ, សំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយ, 

ទត្មង់លិខិរសំនណើ

ធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយនាោះពុមពនចញ

ត្បធាននាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិចច 

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាងំ

មខុងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

ទិដាា ការធានាចំណាយ/សនាចំណាយ និង កំណរ់បងាា ញមុន

នពលសនត្មចចិរតអនុម័រ/យល់ត្ពមនលើសំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយ ។ 

ក ែ្កាមត្បនេទកំហុស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនដាយ

មន្រនតីនននាយកដាា នហិរញ្ញកិចច នដាយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (សូមនមើលការពនយល់

ត្រង់សកមមភាពនលខ ៤ ខាងនលើ) ។ 

ពីត្បព័នធ, ទិដាា ការ

ធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយ, សំនណើធានា

ចំណាយ/សនា

ចំណាយពីត្កសួង-  

ស្ថថ ប័ន និង កំណរ់

បងាា ញ 

9 ត្បសិននបើឯកស្ថរទាងំអស់មានភាពត្រឹមត្រូវនហើយ  ត្បធាន

នាយកដាា នអនុម័រ/យល់ត្ពម នងិ ចុោះហរថនលខានលើកំណរ់

បងាា ញ ត្ពមទាងំគ្ូសត្គ្ីសនលើទិដាា ការធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយមុននពលដាក់ជនូថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសងួនសែាកិចច និង 

ហិរញ្ញវរថុ ។ 

កំណរ់បងាា ញ និង

ទិដាា ការធានាចំណាយ/

សនាចំណាយ 

ត្បធាននាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិចច 

ការងារ

នដាយនែ 

10 ឯកស្ថរត្រូវានដាក់ជនូថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសងួនសែាកិចច និង 

ហិរញ្ញវរថុ នែើមបីអនុម័រ/យល់ត្ពមនៅាមសិទធិអំណាច និង 

ឋានានុត្កម ។ ថ្នន ក់ែឹកនំានឹងពិនរិយនឡើងវិញនលើកំណរ់

បងាា ញ, ទត្មង់លិខិរសំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយ

នាោះពុមពនចញពីត្បព័នធ និង ទិដាា ការធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយនដាយភាា ប់មកជាមួយលិខិរសំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយកែលាននសន ើនឡើងនដាយត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ 

ក ែ្កាមត្បនេទកំហុស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាចកករត្មូវនដាយ

មន្រនតីនននាយកដាា នហិរញ្ញកិចច នដាយកឡកឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន (សូមនមើលការពនយល់

ត្រង់សកមមភាពនលខ ៤ ខាងនលើ) ។ 

កំណរ់បងាា ញ, ទត្មង់

លិខិរសំនណើធានា

ចំណាយ/សនា

ចំណាយនាោះពុមពនចញ

ពីត្បព័នធ FMIS និង

ទិដាា ការធានាចំណាយ/

សនាចំណាយនដាយ

មានភាា ប់ជាមយួលិខិរ

សំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយពី

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន 

ថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសងួ

នសែាកិចច និង 

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាងំ

មខុងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

11 បនាា ប់ពីពិនិរយន ើញថ្នឯកស្ថរទាងំអស់មិនមានកំហុស គ្ង 

អវីនទ ថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសងួនសែាកិចច និង ហិរញ្ញវរថុអនុម័រ/   

យល់ត្ពមនលើសំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយ និង ចុោះ

ហរថនលខានលើកំណរ់បងាា ញ ត្ពមទាងំទិដាា ការធានា

ចំណាយ/សនាចំណាយ ។ 

កំណរ់បងាា ញ និង

ទិដាា ការធានាចំណាយ/

សនាចំណាយនដាយ

មានភាា ប់ជាមយួលិខិរ

សំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយពី

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន 

ថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសងួ

នសែាកិចច និង 

ហិរញ្ញវរថុ 

ការងារ

នដាយនែ 

12 បនាា ប់ពីការអនុម័រ/យល់ត្ពមនលើឯកស្ថរនត្ៅត្បព័នធ រាល់    

ឯកស្ថរទាងំអស់ត្រូវបញ្ាូនបនតនៅអនកអនុម័រ/បញ្ជា ក់កនុង

ត្បព័នធ FMIS (ត្បធានការិយាល័យរែាាល នងិ សរុប) ។ 

អនកអនុម័រ/បញ្ជា ក់កនុងត្បព័នធនឹងចូលកនុងត្បព័នធ FMIS នែើមបី

ពិនិរយនឡើងវិញ រចួនហើយអនុម័រ/បញ្ជា ក់នលើសំនណើធានា

ចំណាយ/សនាចំណាយកនុងត្បព័នធ FMIS បនាា ប់មកនទៀរ 

នាោះពុមពទត្មង់លិខិរអនុម័រ/យល់ត្ពមសំនណើធានា

ចំណាយ/សនាចំណាយនចញពីត្បព័នធ (សូមនមើលគ្ំរូនន

ទត្មង់លិខិរអនុម័រ/យល់ត្ពមសំនណើធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយនាោះពុមពនចញពីត្បព័នធ FMIS កនុងឧបសមព័នធ )។ 

បញ្ជា ក៖់ ទត្មង់លិខិរអនុម័រ/យល់ត្ពមសំនណើធានា

ចំណាយ/សនាចំណាយនចញពីត្បព័នធ FMIS គ្ឺមន្រនតីអាចមាន

ជនត្មើសនាោះពុមពនចញ ឬ ត្គាន់ករសរនសរនលខសមាគ ល់របស់

សំនណើនៅនលើទត្មង់លិខិរជាក់លាក់ណាមួយ នែើមបីជាកំណរ់

សមាគ ល់សត្មាប់បនតកិចចការងារនៅកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

ទត្មង់លិខិរអនុម័រ/

យល់ត្ពមសំនណើធានា

ចំណាយ/សនា

ចំណាយនាោះពុមពនចញ

ពីត្បព័នធ និង ឯកស្ថរ

ភាា ប់ 

អនកអនុម័រ/

បញ្ជា ក់កនុងត្បព័នធ 

FMIS (ត្បធាន

ការិយាល័យ   

រែាាល និង

សរុប) 

ត្បព័នធ 

FMIS 

 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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នលខ

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស ់ រនួាទ ីនងិ     

អងគភាព (រមួទាងំ

មខុងារនៅកនុង

ត្បពន័ធ FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

នងិ កនុង

ត្បពន័ធ 

FMIS 

13 បនាា ប់ពីសំនណើធានាចំណាយ/សនាចំណាយត្រូវានអនុម័រ/

យល់ត្ពមនៅកនុងត្បព័នធ FMIS នហើយទត្មង់លិខិរអនុម័រ/

យល់ត្ពមសំនណើ ត្រូវាននាោះពមុពនចញពីត្បព័នធរួចរាល់ អនក

អនុម័រ/យល់ត្ពមនឹងចុោះហរថនលខានលើទត្មង់លិខិរសំនណើ

កែលនាោះពុមពនដាយអនកបនងកើរ និង ទត្មង់លិខិរអនុម័រ/

យល់ត្ពមសំនណើកែលនាោះពុមពនដាយខលួនផ្ទា ល់ ។ បនាា ប់មក

បញ្ាូនឯកស្ថរទាងំអស់នៅមន្រនតីទទួលបនាុកននកា រិយាល័យ   

រែាាល និង សរុប នែើមបីែកជាឯកស្ថរទុក ។ 

ទត្មង់លិខិរអនុម័រ/

បញ្ជា ក់សំនណើធានា

ចំណាយ/សនា

ចំណាយ , លិខិរបនងកើរ

សំនណើធានាចំណាយ/

សនាចំណាយនចញពី

ត្បព័នធ និង ឯកស្ថរភាា ប់ 

អនកអនុម័រ/

បញ្ជា ក់កនុងត្បព័នធ 

FMIS (ត្បធាន

ការិយាល័យ   

រែាាល និង

សរុប) 

ការងារ

នដាយនែ 

14 មន្រនតីរែាាលនធវើការករ់ត្ា និង រកាទុកចាប់ថរចមលង

សំនណើអនុម័រ/យល់ត្ពមធានាចំណាយ/សនាចំណាយ, 

ទិដាា ការធានាចំណាយ/សនាចំណាយានអនុម័រ/យលត់្ពម 

និង ឯកស្ថរន្េងៗនទៀរមុននពលបញ្ាូនត្រឡប់នៅត្កសួង- 

ស្ថថ ប័ននែើមបីនធវើលទធកមមស្ថរធាណៈ ។ 

ទត្មង់លិខិរអនុម័រ/

បញ្ជា ក់សំនណើធានា

ចំណាយ/សនា

ចំណាយ និង ទិដាា ការ

ធានាចំណាយ/សនា

ចំណាយ 

មន្រនតីការិយាល័យ

រែាាល និង

សរុប) 

ការងារ

នដាយនែ 

 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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ឧបសមព័នធ  

ទត្មង ់១ -លខិរិបនងកើរសនំណើធានាចណំាយ/សនាចណំាយ 

 



 

 

នរីិវិធធីានាចំណាយ/សនាចំណាយនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិចចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពនិរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន) 

អគ្គនាយកោា នថវិកា [ នីរិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ ] 
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ទត្មង ់២ -លខិរិអនមុរ័/យលត់្ពមសនំណើធានាចណំាយ/សនាចណំាយ (សត្មាប់ត្កសួង-ស្ថថ ប័ននត្បើត្ាស)់ 

 



 
PHASE I 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នីតិវិធីបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

នីតិវិធីអនុវតតសត្់ដ្ឋរ 

S003 



 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ [ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 

S003 
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កណំតត់្រាការកកសត្រម្ ួ 

ង ខកកំណកត្រប កា បរងិឆេទ អនកកកសត្រម្ ួ ម្ ូងេតនុនការកកសត្រម្ ួ 

    

       

       

       

       

       

    

    

 

កណំតត់្រាការអនមុ្ត័ 

ម្ខុងារ/តនួាទ ី ង ម្ ោះ កា បរងិឆេទ េតថង ខា 
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ក. ងោ បំណ្ 

ឯកសារនតីិវិធីអនុវតតសត្ដ់្ឋរងនោះ គ្ឺពនយ ន់តីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិកនុ្ត្របពន័ធ FMIS ង ើម្បធីានាឱ្យាននូវនតីិ វិធី

បង្កើតការបញ្ជា ទិញរេ័សទានង់ព ងវលា និ្  ភាពត្រតឹម្ត្រតូវននព័តា៌ន ។ 

ខ.  វិសា ព  

 វិសា ភាពនននីតិវិធីងនោះរួម្ានសកម្មភាពឆំនួនពីរ គ្ឺរ ាា  និ្ កនុ្ត្របព័នធ FMIS ង ើម្បីអនុវតតនីតិវិធីបង្កើតការបញ្ជា

ទិញង ើសិទធិ ។ នីតិវិធីងនោះចាប់ង្តើម្ពីការទទួ ានឯកសារកិឆចសនា និ្ ឯកសារពាក់ពន័ធទាំ្ អស់ក  ងរៀបឆំងដ្ឋយត្រកសួ្-

សាថ ប័ន និ្ បញ្ចប់ងៅវិញងៅងព កិឆចសនាត្រតូវានអនុម័្ត ត្រពម្ទាំ្ ការបញ្ជា ទិញក  ានអនុម័្តត្រតូវានងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របពន័ធ FMIS ងេើយង្ញើជនូត្រកសួ្-សាថ ប័ន ។ 

ងោ នងោាយកំណត់សិទធិកឆ្ងៅកនុ្ត្របកាសង ខ ០៤៥ សេវ ត្របក សត ីពីការអនុវតត វិសេម្ជកាការកិឆច ទធកម្មសាធារណៈ 

ត្រត្់ត្របការ១ ានសងត្រម្ឆត្របគ្ ់សិទធិសងត្រម្ឆទទួ ខុសត្រតូវង ើកិឆច ទធកម្មសាធារណៈ ជូនត្រកសួ្-សាថ ប័ន  ូឆខា្ងត្រកាម្ ៖ 

 ងត្រកាម្ទឹកត្រាក ់៥០០ លានងរៀ  សត្រាប់ថវិកាត្រកសួ្-សាថ ប័ន និ្  សេត្រោសសាធារណៈ កខណៈរ ាា  

 ងត្រកាម្ទឹកត្រាក់ ១០០០ លានងរៀ  សត្រាប់ថវិកាត្រកសួ្អប់រំ យុវជន និ្  កឡីា, ត្រកសួ្សុខាភាិ  និ្  សេត្រោស

សាធារណៈ កខណៈងស ាកិឆច។ 

គ្. ការទទួ ខុសត្តូវ 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈជាអនកទទួ ខុសត្រតូវកនុ្ ការអនុវតតនីតិវិធងីនោះ ។ 

ឃ. ឯកសារងោ្ 

១. ត្របកាសង ខ ០៤៥ សេវ ត្របក ឆុោះនថៃទី ៣១ កខ ម្ករា ឆ្ន ំ ២០០៥ 

២. ា៉ា ត្រទីសកប្កឆកតនួាទី សត្រាប់ការងត្របើត្រាស់ត្របពន័ធ FMIS របស់អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

៣. ឯកសារគ្ំរូសត្រាប់ងរៀបឆំនតីិវិធីបញ្ជា ទិញងៅកនុ្ ត្របពន័ធ FMIS (ង ខកូ ឯកសារ៖ FMIS_ Design Process 

Model Document_Purchasing_V1.01 ងរៀបឆំងៅកខ កមុ្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥) 

្. និយម្ន័យ 

ការបញ្ជា ទញិ ៖ ារា្បរិោយអំពតី្របងភទ, បរិាណ និ្ តនម្ៃឯកភាពោន សត្រាប់ទំនិញ ឬងសវា ក  ងឆញ

ងដ្ឋយត្រកសួ្ងស ាកិឆច និ្  េិរញ្ញវតថុ /ត្រកសួ្-សាថ ប័ន និ្  ដ្ឋក់ជនូអនក្គត់្ គ្់ង ើម្បីជា 

ឯកសារងោ្សត្រាប់ការទិញ ។ 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 
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ច. គំ្នូសតា្អំ ីជំហាននននីតិវិធីអនុវតត 

និមិ្តតសញ្ជញ ក  ងត្របើត្រាស់ងៅកនុ្ គ្នំូសា្ 

 

ការងារងធវើងដ្ឋយន   (ឧទាេរណ៍ ៖ងរៀបឆំទត្រម្្់

ឯកសារង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់រាយការណ៍) 

សងត្រម្ឆឆិតត 

ទិសងៅ េំូរ ឬ ំដ្ឋប់សកម្មភាព 

សញ្ជញ តភាា បង់ៅកាន់ត្របព័នធង្េ្ងទៀត  

ងដ្ឋយានង ម្ ោះរបស់ត្របព័នធ 

ចាប់ង ត្ើម្ /បញ្ចប ់ 
ទត្រម្្់ឯកសារងធវើងដ្ឋយន  

ការងារងដ្ឋយន ជាម្ួយត្របពន័ធ  FMIS ឧទាេរណ៍៖ 
ការបញ្ចូ ទនិននយ័ងៅកនុ្ត្របព័នធ FMIS 

A 
តភាា បង់ៅកានទ់ំព័រម្ួយងទៀត ងដ្ឋយការតភាា ប់ ំបូ្

ចាប់ង ត្ ើម្ងដ្ឋយអកេរ A ងេើយអកេរ ូឆោន នឹ្ត្រតូវាន 

ងត្របើត្រាស់សត្រាបទ់ំព័របនាទ ប ់

GL_01 COA 

Maintenance 

ឯកសារងឆញពីត្របព័នធ FMIS (ឧទាេរណ៍៖   

ការងាោះពុម្ពការបញ្ជា ទញិងឆញពីត្របព័នធ FMIS) 

A 

តភាា បទ់ំព័រ ងដ្ឋយការតភាា ប់ បំូ្ចាប់ង ត្ ើម្ងដ្ឋយអកេរ A 

ងេើយអកេរ ូឆោន នឹ្ត្រតូវងត្របើត្រាសស់ត្រាបទ់ំព័រ ូឆោន   

 

យ ់ត្រពម្ 

ប ិងសធ 
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S003. Purchase Order Creation Process above threshold at GDPP
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Start

2. Check docs, check 
budget & create 
purchase order

2. Print out 
purchase 

order form 
(PO ID, Item 

info, etc.)

14. Print out 
purchase order 
form (ID, Item 
info, etc.) for 

LMs use

15. Dispatch 
purchase order

14. Approve 
purchase order

Y

* Purchasing Buyer: Official / Chief Office of Contract Management 
   Purchasing Receiver: Official / Chief Office of Contract Management
   Purchasing Confirmer: Director General GDPP (Primary) / Deputy Director Department of GDPP (Alternative)

Contract, approved 
commitment visa, approved 
requisition form FMIS & all 

supporting docs

Printed purchase order 
form, contract & all 

supporting docs

N

13. Top 
Management 

Approval Process

Signed presentation note & 
contract, printed purchase 
order form & all supporting 

docs

N

Approved contract, 
approved printed purchase 
order & all supporting docs

End

Approved contract & 
purchase order form 

from FMIS

13. Approve? Y

2. Valid?

1. Receive contract, 
approved commitment 

visa, approved 
requisition from FMIS & 

all supporting docs 
stamp, date & register

16. Archive all supporting 
docs & stamp, date & register 

contract before sending to 
LMs

3. Sign on printed 
purchase order form

13. Sign on 
presentation note & 

contract

14. Sign on printed 
purchase order form

Y

Presentation note, printed 
purchase order form,  

contract & all supporting 
docs

8. Prepare & sign on 
new presentation note 

& initial on contract

4. Printed purchase order form, 
contract & all supporting docs

4. Receive printed 
purchase order form, 

contract & all supporting 
docs; then forwarding to 

in charge department

5. Printed purchase order 
form, contract & all 

supporting docs

5. Receive printed 
purchase order form, 

contract & all supporting 
docs; then forwarding to 

in charge office

9. Review docs

10. Review docs

11. Review docs

12. Approve

9. Initial on 
presentation note  & 

contract

presentation note, printed 
purchase order form, 

contract & all supporting 
docs

Y

10. Sign on presentation 
note & initial on 

contract

Presentation note, printed 
purchase order form, 

contract & all supporting 
docs

Y

11. Sign on presentation 
note & initial on 

contract

presentation note, printed 
purchase order form, 

contract & all supporting 
docs

12. Sign on presentation 
note & initial on 

contract

Presentation note, printed 
purchase order form, 

contract & all supporting 
docs

Y

Y

N

N

N

N

Y

Presentation note, printed 
purchase order form,  

contract & all supporting 
docs

7. Review docs
7. Prepare & sign on 

presentation note

8. Review docs

6. Printed purchase order 
form, contract & all 

supporting docs

6. Receive printed 
purchase order form, 

contract & all supporting 
docs; then forwarding to 

in charge officer

N

N

 
*: Activities in yellow indicate activities in FMIS. The FMIS printed form is optional, can be printed or just write down the ID instead on 

the related official letter or document. 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 
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ឆ. នីតិវិធីអនុវតត 

ារា្ខា្ងត្រកាម្ងនោះបរិោយអំពី ំណាកក់ា ចំាាឆ់នីមួ្យៗសត្រាប់ការបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ ងដ្ឋយងោ្ងៅង ើ

គ្ំនូសា្ក  ានបងាា ញកនុ្ ឆំណឆុ “ឆ” ខា្ង ើ៖ 

ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

1 បនាទ ប់ពីត្រកសួ្-សាថ ប័នានងរៀបឆំឯកសារកិឆចសនាជាម្យួអនក គ្ត់ គ្្់

រួឆរា ់ងេើយ  ត្រកសួ្-សាថ ប័នចំាាឆ់ត្រតូវបញ្ាូនឯកសារកិឆចសនាងដ្ឋយ

ភាា ប់ម្កជាមួ្យនូវសំងណើធានាឆំណាយងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS 

ក  ានអនុម័្ត រួម្ទាំ្ ឯកសារពាក់ព័នធង្េ្ងទៀតង ើម្បីពិនិតយងម្ើ 

ង ើ្វិញ រឆួ្នងៅ  ់ការអនុម័្តឯកសារកិឆចសនា និ្ បង ក្ើតការ

បញ្ជា ទិញងៅកនុ្ត្របព័នធ ។ 

ងៅងព ទទួ ានឯកសារកិឆចសនា, សំងណើធានាឆំណាយងាោះពុម្ព

ងឆញពីត្របព័នធ FMIS ក  ានអនុម័្ត និ្ ឯកសារពាក់ពន័ធង្េ្ៗភាៃ ម្ 

ម្ន្តនតីការិោ ័យរ ាា ននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈត្រតូវឆុោះ

កា បរិងឆេទ និ្ កត់ត្រាកនុ្ងសៀវងៅ ិខិតឆូ មុ្នងព បញ្ាូនងៅអនក

ក  ានសិទធិបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញកនុ្ត្របព័នធ FMIS ។ 

កិឆចសនា, 

ទិដ្ឋា ការធានា

ឆំណាយក  

ានអនុម័្ត, 

ទត្រម្្់ ិខិត  

អនុម័្តសំងណើ

ធានាឆំណាយ

ងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របព័នធ FMIS និ្ 

ឯកសារពាក់ព័នធ 

ម្ន្តនតីការិោ ័យ

រ ាា នន    

អគ្គនាយកដ្ឋា ន   

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

2 អនកក  ានសិទធិបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញកនុ្ត្របព័នធ FMIS ងធវើការពិនិតយ 

និ្ ង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់ឯកសារកិឆចសនា និ្ ឯកសារពាក់ព័នធង្េ្ៗ ជាម្ួយ

នឹ្ព័ត៌ានងៅកនុ្ត្របព័នធ FMIS ។ 

i. ភាពត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ៖ ឯកសារឆម្ប្ និ្ ឯកសារភាា ប់គ្ួរកតាន

ភាពត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ ។ 

ii. សុព ភាព៖ ម្ន្តនតីក  ទទួ ខុសត្រតូវង ើឯកសារានសិទធិកនុ្ការ

ឆុោះេតថង ខាង ើឯកសារង ើម្បីទទ ួសាគ  ់អំពីសុព ភាព 

(ឧទាេរណ៍៖ ង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់េតថង ខាង ើឯកសារកិឆចសនាងៅនឹ្គ្រំូ

កិឆចសនា, 

ទិដ្ឋា ការធានា

ឆំណាយក  

ានអនុម័្ត, 

ទត្រម្្់ ិខិត  

អនុម័្តសំងណើ

ធានាឆំណាយ

អនកក  ានសិទធិ

បង ក្ើតការបញ្ជា

ទិញកនុ្ត្របព័នធ 

FMIS (ម្ន្តនតី / 

ត្របធាន

ការិោ ័យ

ត្របព័នធ 

FMIS 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ [ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

េតថង ខា)។ ត្រពម្ទាំ្ ង ទ្ៀ្ផ្ទទ តព់័ត៌ានងៅកនុ្ឯកសារកិឆចសនា 

និ្ ឯកសារភាា ប់ ងៅនឹ្ក្នការ ទធកម្មរបស់ត្រកសួ្-សាថ ប័ន ។ 

iii. ភាពត្រតឹម្ត្រតូវ៖ ធានាឱ្យានថាការគ្ណនាពិតជាត្រតឹម្ត្រតូវ ។ 

ត្របសិនងបើការត្រតួតពិនិតយរកង ើញនូវកំេុសឆ្គ្ណាមួ្យ ឯកសារ

ទាំ្ អស់នឹ្ត្រតូវចាត់ទុកថាម្ិនត្រគ្ប់ត្រោន់ និ្ ត្រតូវបញ្ាូនត្រត ប់ងៅ

ត្រកសួ្-សាថ ប័នាម្រយៈម្ន្តនតីននការិោ ័យរ ាា របស់       

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ ។ 

កណំតស់ាគ  អ់ពំកីារបញ្ាូនឯកសារត្រត បង់ៅត្រកសួ្ -សាថ បន័ 

១. រា ់ឯកសារត្រតូវបញ្ាូនត្រត ប់ងៅត្រកសួ្-សាថ ប័នចំាាឆ់ត្រតូវងរៀបឆំ

ឱ្យានត្រតឹម្ត្រតូវ 

២. បញ្ជា ក់ងេតុ្ ននការបញ្ាូនត្រត ប់/ប ិងសធឯកសារ 

 ៣. ឯកសារថតឆម្ៃ្មួ្យឆាប់ត្រតូវរកាទុកងៅត្រកសួ្ងស ាកិឆច និ្ 

េិរញ្ញវតថុ ។ 

ត្របសិនងបើការពិនិតយង ើញថាឯកសារទាំ្ អស់ត្រតឹម្ត្រតូវងដ្ឋយានការ

បងាា ញអំពីសុព ភាពកនុ្ត្របពន័ធ FMIS បនាទ ប់ម្កអនកក  ានសិទធិ

បង ក្ើតការបញ្ជា ទិញ នឹ្បង ក្ើតការបញ្ជា ទិញកនុ្ត្របព័នធ FMIS រួឆងេើយ

ងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS ។ 

ងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របព័នធ FMIS និ្ 

ឯកសារពាក់ព័នធ 

ត្រគ្ប់ត្រគ្្       

កិឆចសនា នន 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន   

 ទធកម្ម 

សាធារណៈ 

3 អនកក  ានសិទធិបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញកនុ្ត្របព័នធ FMIS ឆុោះេតថង ខា

ង ើទត្រម្្់ ិខិតបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ ង ើម្បីបញ្ជា ក់

អំពីត្របភពង ើម្ននឯកសារ (សូម្ងម្ើ ឧបសម្ព័នធ  សត្រាប់ជាឧទាេរណ៍

ឆំងពាោះទត្រម្្់គ្ំរូ ិខិតការបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញ)។ 

ទត្រម្្់ ិខិត

បង ក្ើតការបញ្ជា

ទិញងាោះពុម្ព

ងឆញពីត្របព័នធ 

FMIS, ឯកសារ

អនកក  ានសិទធិ

បង ក្ើតការបញ្ជា

ទិញកនុ្ត្របព័នធ 

FMIS (ម្ន្តនតី / 

ត្របធាន

ការងារ

ងដ្ឋយន  



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

[ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

បញ្ជា ក៖់ ទត្រម្្ ់ខិតិបង ក្ើត ឬ អនមុ្ត័/យ ត់្រពម្ការបញ្ជា ទញិងឆញពី

ត្របពន័ធ FMIS គ្មឺ្ន្តនតអីាឆានជងត្រម្ើសងាោះពមុ្ពងឆញ ឬ ត្រោនក់តសរងសរង ខ

សាគ  រ់បសស់ងំណើ/អនមុ្ត័កនុ ត្្របពន័ធងៅង ើទត្រម្្ ់ខិតិជាកល់ាកណ់ា

ម្យួ ង ើម្បជីាកណំតស់ាគ  ស់ត្រាបប់នតកឆិចការងារងៅកនុ ត្្របពន័ធ FMIS ។ 

ទត្រម្្់ ិខិតបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្ ឯកសារពាក់ព័នធត្រតូវដ្ឋក់ជូនអគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ ង ើម្បីសុំការកណនំា ។ 

កិឆចសនា និ្     

ឯកសារពាក់ព័នធ 

ការិោ ័យ

ត្រគ្ប់ត្រគ្្       

កិឆចសនា នន  

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

4 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ ពិនិតយឯកសារ និ្   

ត្ ់ការកណនំាបញ្ាូនងៅនាយកដ្ឋា នជនំាញង ើម្បីពិនិតយឯកសារបនត ។ 

ទត្រម្្់ ិខិត

បង ក្ើតការបញ្ជា

ទិញងាោះពុម្ព

ងឆញពីត្របព័នធ 

FMIS, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្     

ឯកសារពាក់ព័នធ 

អគ្គនាយក នន

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

5 ត្របធាននាយកដ្ឋា នជនំាញទទួ ឯកសារបញ្ាូនពអីគ្គនាយក ននអគ្គ

នាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ ង ើម្បីពិនិតយ និ្ កណនំាបញ្ាូនបនតងៅ

ត្របធានការិោ ័យជនំាញក  ត្រតូវពិនិតយឯកសារបនត ។ 

ទត្រម្្់ ិខិត

បង ក្ើតការបញ្ជា

ទិញងាោះពុម្ព

ងឆញពីត្របព័នធ 

FMIS, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្     

ឯកសារពាក់ព័នធ 

ត្របធាននាយក

ជំនាញនន      

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ [ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

6 ត្របធានការិោ ័យជនំាញទទួ ឯកសារបញ្ាូនពីត្របធាននាយកដ្ឋា ន 

ង ើម្បីពិនិតយងម្ើ ឯកសារង្េ្ៗ ង ើម្បីពិនិតយ និ្ កណនំាបញ្ាូនបនតងៅ

ម្ន្តនតីជនំាញ ឬអនតុ្របធានការិោ ័យជំនាញក  ត្រតូវពនិិតយឯកសារ

បនត ។ 

ទត្រម្្់ ិខិត

បង ក្ើតការបញ្ជា

ទិញងាោះពុម្ព

ងឆញពីត្របព័នធ 

FMIS, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្     

ឯកសារពាក់ព័នធ 

ត្របធាន

ការិោ ័យ

ជំនាញ នន 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

7 ម្ន្តនតី ឬអនតុ្របធានការិោ ័យជនំាញងធវើការពិនិតយង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់អំពភីាព

ត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, ភាពត្រតឹម្ត្រតូវ និ្  សុព ភាពននព័ត៌ានង ើកណំត់

បងាា ញ, ទត្រម្្់ ិខិតបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS 

ជាម្យួនឹ្ឯកសារកិឆចសនា និ្  ឯកសារពាក់ព័នធង្េ្ៗ ។ 

ត្របសិនងបើឯកសារទាំ្ អស់ានភាពត្រតឹម្ត្រតូវងេើយ ម្ន្តនតី ឬអនុត្របធាន

ការិោ ័យត្រតូវងរៀបឆំកំណត់បងាា ញ ងេើយឯកសារពាក់ព័នធ ទាំ្ អស់

ត្រតូវបញ្ាូនងៅកាន់អនុត្របធានការោិ ័យ ង ើម្បីពិនិតយងម្ើ បនតងទៀត។ 

ត្របសិនងបើានកំេុសឆ្គ្ណាមួ្យ (ព័ត៌ានមិ្នត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, មិ្ន

ត្រតឹម្ត្រតូវ និ្ ោម នសុព ភាព) ក អ្កាម្ត្របងភទកំេុសឆ្គ្ឯកសារ

ខៃោះអាឆកកតត្រមូ្វងដ្ឋយម្ន្តនតីននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

ងដ្ឋយក កឯកសារខៃោះងទៀតត្រតូវបញ្ាូនត្រត ប់ងៅត្រកសួ្ -សាថ ប័ន (ាម្

ការសាគ  ់ខា្ងត្រកាម្)៖ 

កណំតស់ាគ  អ់ពំតី្របងភទកេំសុឆ្គ្ 

ឆំងពាោះកំេុសឆ្គ្ន ទ្កនុ្ - ត្របងភទកំេុសឆ្គ្ងកើតង ើ្ងៅងព ម្ន្តនតីនន

កំណត់បងាា ញ, 

ទត្រម្្់ ិខិត

បញ្ជា ទិញ    

ងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របព័នធ, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្ 

 ឯកសារពាក់ព័នធ

ទាំ្ អស់ 

ម្ន្តនតី/អនុត្របធាន

ការិោ ័យនន

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

[ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ ពិនិតយងម្ើ ឯកសារ ( ូឆជាកំេុសឆ្គ្

អកខរាវិរុទធ និ្ ការគ្ណនាជាង ើម្) ។ កំេុសឆ្គ្ត្របងភទងនោះអាឆកកតត្រមូ្វ

ានងដ្ឋយម្ន្តនតីននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ ។ 

ឆំងពាោះកំេុសឆ្គ្ខា្ងត្រៅ - ត្របងភទកំេុសឆ្គ្បង ក្ើតងដ្ឋយត្រកសួ្-សាថ ប័ន 

 ូឆជាឯកសារមិ្នានភាពត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, ោម នសុព ភាព និ្ ោម ន

ភាពត្រតឹម្ត្រតូវ  ។ ឯកសារក  ានកំេុសឆ្គ្ត្របងភទងនោះទាម្ទារឱ្យ

បញ្ាូនត្រត ប់ងៅកាន់ត្រកសួ្ -សាថ ប័នវិញ ។ 

កណំតស់ាគ  អ់ពំកីារបញ្ាូនឯកសារត្រត បង់ៅត្រកសួ្ -សាថ បន័ 

១. រា ់ឯកសារត្រតូវបញ្ាូនត្រត ប់ងៅត្រកសួ្-សាថ ប័នចំាាឆ់ត្រតូវងរៀបឆំ

ឱ្យានត្រតឹម្ត្រតូវ 

២. បញ្ជា ក់ងេតុ្ ននការបញ្ាូនត្រត ប់/ប ិងសធឯកសារ 

 ៣. ឯកសារថតឆម្ៃ្មួ្យឆាប់ត្រតូវរកាទុកងៅត្រកសួ្ងស ាកិឆច និ្ 

េិរញ្ញវតថុ ។ 

8 ត្របធានការិោ ័យងធវើការពិនិតយង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់អំពភីាពត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, 

ភាពត្រតឹម្ត្រតូវ និ្ សុព ភាពននព័ត៌ានង ើកំណត់បងាា ញ និ្ ទត្រម្្់

 ិខិតបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS ជាមួ្យនឹ្  

ឯកសារកិឆចសនា និ្ ឯកសារពាក់ព័នធង្េ្ៗ។ 

ត្របសិនងបើឯកសារទាំ្ អស់ានភាពត្រតឹម្ត្រតូវងេើយ ឯកសារពាក់ព័នធ 

ទាំ្ អស់ត្រតូវបញ្ាូនងៅកាន់អនុត្របធាននាយកដ្ឋា ន ង ើម្បីពិនិតយងម្ើ បនត  

ងទៀត។ 

កំណត់បងាា ញ, 

ទត្រម្្់ ិខិត

បញ្ជា ទិញ    

ងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របព័នធ, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្  

ឯកសារពាក់ព័នធ

ទាំ្ អស់ 

ត្របធាន

ការិោ ័យ នន

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ [ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

ត្របសិនងបើានកំេុសឆ្គ្ណាមួ្យ (ព័ត៌ានមិ្នត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, មិ្ន

ត្រតឹម្ត្រតូវ និ្ ោម នសុព ភាព) ក អ្កាម្ត្របងភទកំេុសឆ្គ្ ឯកសារ

ខៃោះអាឆកកតត្រមូ្វងដ្ឋយម្ន្តនតីននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

ងដ្ឋយក កឯកសារខៃោះងទៀតត្រតូវបញ្ាូនត្រត ប់ងៅត្រកសួ្ -សាថ ប័ន (សូម្

ងម្ើ ឆំណុឆទី 7 ខា្ង ើ)។ 

9 អនុត្របធាននាយកដ្ឋា នងធវើការពិនតិយង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់អំពភីាពត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, 

ភាពត្រតឹម្ត្រតូវ និ្ សុព ភាពននព័ត៌ានង ើកំណត់បងាា ញ និ្ ទត្រម្្់

 ិខិតបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS ជាមួ្យនឹ្  

ឯកសារកិឆចសនា និ្ ឯកសារពាក់ព័នធង្េ្ៗ ។ 

ត្របសិនងបើឯកសារទាំ្ អស់ានភាពត្រតឹម្ត្រតូវងេើយ ឯកសារពាក់ព័នធទាំ្

អស់ត្រតូវបញ្ាូនងៅកាន់ត្របធាននាយកដ្ឋា ន ង ើម្បីពិនិតយងម្ើ បនតងទៀត ។ 

ត្របសិនងបើានកំេុសឆ្គ្ណាមួ្យ (ព័ត៌ានមិ្នត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, មិ្ន

ត្រតឹម្ត្រតូវ និ្ ោម នសុព ភាព) ក អ្កាម្ត្របងភទកំេុសឆ្គ្ ឯកសារខៃោះ

អាឆកកតត្រមូ្វងដ្ឋយម្ន្តនតីននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ ងដ្ឋយក ក

ឯកសារខៃោះងទៀតត្រតូវបញ្ាូនត្រត ប់ងៅត្រកសួ្ -សាថ ប័ន (សូម្ងម្ើ ឆំណឆុ

ទី 7 ខា្ង ើ)។ 

កំណត់បងាា ញ, 

ទត្រម្្់ ិខិត

បញ្ជា ទិញ    

ងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របព័នធ, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្  

ឯកសារពាក់ព័នធ

ទាំ្ អស់ 

អនុត្របធាន

នាយកដ្ឋា ន នន

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

10 ត្របធាននាយកដ្ឋា នងធវើការពិនិតយង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់អំពភីាពត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, 

ភាពត្រតឹម្ត្រតូវ និ្ សុព ភាពននព័ត៌ានង ើកំណត់បងាា ញ និ្ ទត្រម្្់

 ិខិតបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS ជាមួ្យនឹ្  

ឯកសារកិឆចសនា និ្ ឯកសារពាក់ព័នធង្េ្ៗ ។ 

កំណត់បងាា ញ, 

ទត្រម្្់ ិខិត

បញ្ជា ទិញ    

ងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របធាននាយកដ្ឋា ន 

ននអគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

[ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

ត្របសិនងបើឯកសារទាំ្ អស់ានភាពត្រតឹម្ត្រតូវងេើយ ឯកសារពាក់ព័នធ 

ទាំ្ អស់ត្រតវូបញ្ាូនងៅកាន់អគ្គនាយករ្នននាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

ង ើម្បីពិនិតយងម្ើ បនតងទៀត។ 

ត្របសិនងបើានកំេុសឆ្គ្ណាមួ្យ (ព័ត៌ានមិ្នត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, មិ្ន

ត្រតឹម្ត្រតូវ និ្ ោម នសុព ភាព) ក អ្កាម្ត្របងភទកំេុសឆ្គ្ ឯកសារខៃោះ

អាឆកកតត្រមូ្វងដ្ឋយម្ន្តនតីននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ    

ងដ្ឋយក កឯកសារខៃោះងទៀតត្រតូវបញ្ាូនត្រត ប់ងៅត្រកសួ្ -សាថ ប័ន (សូម្

ងម្ើ ឆំណុឆទី 7 ខា្ង ើ)។ 

ត្របព័នធ, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្ 

ឯកសារពាក់ព័នធ

ទាំ្ អស់ 

11 អគ្គនាយករ្ននអគ្គនាយកដ្ឋា នងធវើការពិនិតយង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់អំពភីាពត្រគ្ប់ 

ត្រជុ្ងត្រជាយ, ភាពត្រតឹម្ត្រតូវ និ្ សុព ភាពននព័ត៌ានង ើកំណត់បងាា ញ 

និ្ ទត្រម្្់ ិខិតបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS 

ជាម្យួនឹ្ឯកសារកិឆចសនា និ្  ឯកសារពាក់ព័នធង្េ្ៗ ។ 

ត្របសិនងបើឯកសារទាំ្ អស់ានភាពត្រតឹម្ត្រតូវងេើយ ឯកសារពាក់ព័នធទាំ្

អស់ត្រតូវបញ្ាូនងៅកាន់អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ង ើម្បីពិនិតយងម្ើ 

បនតងទៀត ។ 

ត្របសិនងបើានកំេុសឆ្គ្ណាមួ្យ (ព័ត៌ានមិ្នត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, មិ្ន

ត្រតឹម្ត្រតូវ និ្ ោម នសុព ភាព) ក អ្កាម្ត្របងភទកំេុសឆ្គ្ ឯកសារខៃោះ

អាឆកកតត្រមូ្វងដ្ឋយម្ន្តនតីននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ ងដ្ឋយក ក

ឯកសារខៃោះងទៀតត្រតូវបញ្ាូនត្រត ប់ងៅត្រកសួ្ -សាថ ប័ន (សូម្ងម្ើ ឆំណឆុ

ទី 7 ខា្ង ើ)។ 

កំណត់បងាា ញ, 

ទត្រម្្់ ិខិត

បញ្ជា ទិញ    

ងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របព័នធ, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្ 

ឯកសារពាក់ព័នធ

ទាំ្ អស់ 

អគ្គនាយករ្នន

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ [ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 

S003 

នីតិវិធីអនុវតតសត្់ដ្ឋរ S0003 

61 

ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

12 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈងធវើការពិនិតយង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់

អំពីភាពត្រគ្ប់ត្រជុ្ងត្រជាយ, ភាពត្រតមឹ្ត្រតូវ និ្ សុព ភាពននព័ត៌ានង ើ

កំណត់បងាា ញ និ្ ទត្រម្្់ ិខិតបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របព័នធ FMIS ជាមួ្យនឹ្ ឯកសារកិឆចសនា និ្ ឯកសារពាក់ពន័ធង្េ្ៗ។ 

ត្របសិនងបើអគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈយ ់ត្រសប

ង ើការបញ្ជា ទិញ អគ្គនាយកនឹ្ឆុោះេតថង ខាង ើកំណត់បងាា ញ     

ត្រពម្ទាំ្ ឆុោះេតថង ខាសង ខ្ប (គ្ូសត្រគ្ីស)ង ើឯកសារកិឆចសនា ។  

ឯកសារទាំ្ អស់នឹ្ត្រតូវដ្ឋក់ជនូថាន ក់ ឹកនំាត្រកសួ្ ងស ាកិឆច និ្ េិរញ្ញវតថុ 

ង ើម្បីពិនិតយ និ្ អនុម័្ត ។ 

ត្របសិនងបើអគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈមិ្នយ ់

ត្រសបង ើការបញ្ជា ទិញងទ កំណត់បងាា ញ, ទត្រម្្់ ិខិតបញ្ជា ទិញ    

ងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ, ឯកសារកិឆចសនា និ្ ឯកសារពាក់ព័នធទាំ្ អស់

នឹ ត្្រតូវបញ្ាូនងៅម្ន្តនតីននការិោ យ័រ ាា របស់អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្ម

សាធារណៈ រួឆងេើយត្រតូវបញ្ាូនឯកសារទាំ្ អស់ ត្រត ប់ងៅកាន់ត្រកសួ្-

សាថ ប័នវិញ ។ 

កំណត់បងាា ញ

ក  ានឆុោះ 

េតថង ខា, 

ទត្រម្្់ ិខិត

បញ្ជា ទិញ    

ងាោះពុម្ពងឆញពី

ត្របព័នធ, ឯកសារ

កិឆចសនា និ្ 

ឯកសារពាក់ព័នធ

ទាំ្ អស់ 

អគ្គនាយកនន 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន   

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

13 ថាន ក់ ឹកនំាត្រកសួ្ ងស ាកិឆច និ្ េិរញ្ញវតថុ ពិនិតយ និ្ អនុម័្តងដ្ឋយក អ្ក

ង ើសិទធិសងត្រម្ឆទទួ ខុសត្រតូវង ើកិឆច ទធកម្មសាធារណៈ និ្ ងៅាម្

ឋានានុត្រកម្របស់ថាន ក់ ឹកនំា ។ ថាន ក់ ឹកនំានឹ្ពនិិតយង ើកំណត់បងាា ញ, 

ទត្រម្្់ ិខិតបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ, ឯកសារកិឆចសនា និ  ្    

ឯកសារពាក់ព័នធទាំ្ អស់ ។ 

កំណត់បងាា ញ

ក  ានអនុម័្ត

(ឆំងពាោះការបញ្ជា

ទិញ), ឯកសារ

កិឆចសនាានឆុោះ

េតថង ខា និ្ 

ថាន ក់ ឹកនំាត្រកសួ្

ងស ាកិឆច និ្

េិរញ្ញវតថុ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

[ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

ត្របសិនងបើថាន ក់ ឹកនំាត្រកសួ្ ងស ាកិឆច និ្ េិរញ្ញវតថុយ ់ត្រសបអនុម័្ត

ង ើការបញ្ជា ទិញ ថាន ក់ ឹកនំានឹ្ឆុោះេតថង ខាង ើកំណត់បងាា ញ និ្ 

ឯកសារកិឆចសនា ។ 

ត្របសិនងបើថាន ក់ ឹកនំាត្រកសួ្ ងស ាកិឆច និ្ េិរញ្ញវតថុមិ្នយ ់ត្រសបអនុម័្ត

ង ើការបញ្ជា ទិញងទ ឯកសារពាក់ព័នធទាំ្ អសន់ឹ្ត្រតូវបញ្ាូនងៅម្ន្តនតីនន

ការិោ ័យរ ាា របស់អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ រួឆងេើយ

ត្រតូវបញ្ាូនឯកសារទាំ្ អស់ត្រត ប់ងៅកាន់ត្រកសួ្ -សាថ ប័នវិញ។ 

ឯកសារពាក់ព័នធ

ទាំ្ អស់ 

14 ក អ្កាម្ការឯកភាពង ើការបញ្ជា ទិញ និ្ ឯកសារកិឆចសនាក  ាន

អនុម័្តងដ្ឋយថាន ក់ ឹកនំាត្រកសួ្ ងស ាកិឆច និ្ េិរញ្ញវតថុ អនកក  ានសិទធិ

អនុម័្តការបញ្ជា ទិញកនុ្ត្របព័នធ FMIS នឹ្ឆូ ងៅអនុម័្តការបញ្ជា ទិញ

ងៅកនុ្ត្របព័នធ ។ 

អនកក  ានសិទធិអនុម័្តការបញ្ជា ទិញកនុ្ត្របព័នធ FMIS ងាោះពុម្ពទត្រម្្់

 ិខិតបញ្ជា ទិញងឆញពីត្របព័នធ FMIS ក  ត្របមូ្ ត្ុំព័ត៌ាន ូឆជាង ខ

សាគ  ់ការបញ្ជា ទិញ, ទំនិញ ឬងសវា និ្ ព័ត៌ានសំខាន់ៗង្េ្ងទៀត ។ 

ត្រកសួ្-សាថ ប័ននឹ្ងត្របើត្រាស់ឯកសារក  ងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធជា

ឯកសារងោ្  (សូម្ងម្ើ ឧបសម្ព័នធ 2 សត្រាប់ជាឧទាេរណ៍ឆំងពាោះ

ទត្រម្្់គ្ំរូ ិខិតអនុម័្តការបញ្ជា ទិញសត្រាប់ត្រកសួ្-សាថ ប័នងត្របើត្រាស់)។ 

បញ្ជា ក៖់ ទត្រម្្ ់ខិតិបង ក្ើត ឬ អនមុ្ត័/យ ត់្រពម្ការបញ្ជា ទញិងឆញពី

ត្របពន័ធ FMIS គ្មឺ្ន្តនតអីាឆានជងត្រម្ើសងាោះពមុ្ពងឆញ ឬ ត្រោនក់តសរងសរង ខ

សាគ  រ់បសស់ងំណើ/អនមុ្ត័កនុ ត្្របពន័ធងៅង ើទត្រម្្ ់ខិតិជាកល់ាកណ់ា

ម្យួ ង ើម្បជីាកណំតស់ាគ  ស់ត្រាបប់នតកឆិចការងារងៅកនុ ត្្របពន័ធ FMIS ។ 

ទត្រម្្់ ិខិត  

អនុម័្តការបញ្ជា

ទិញងាោះពុម្ព

ងឆញពីត្របព័នធ 

FMIS, ទត្រម្្់ការ

បញ្ជា ទិញក  

ានអនុម័្ត, 

កំណត់បងាា ញ

ក  ានអនុម័្ត

(ឆំងពាោះការបញ្ជា

ទិញ), ឯកសារ

កិឆចសនាានឆុោះ

េតថង ខា និ្ 

ឯកសារពាក់ព័នធ

ទាំ្ អស់ 

អនកអនុម័្តការ

បញ្ជា ទិញាម្

ត្របព័នធ FMIS 

(អគ្គនាយកនន

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

(សិទធិឆម្ប្)/ 

អនុត្របធាន

នាយកដ្ឋា ននន

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

(សិទធិបនាទ ប់) 

ត្របព័នធ 

FMIS 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ [ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

អនកក  ានសិទធិអនុម័្តការបញ្ជា ទិញកនុ្ត្របព័នធ FMIS ឆុោះេតថង ខា

ង ើទត្រម្្់ ិខិតបញ្ជា ទិញ និ្ ទត្រម្្់ ិខិតអនុម័្តការបញ្ជា ទិញក  

ងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS រួឆងេើយបញ្ាូនងៅអនកទទ ួខុសត្រតូវការងារ

បញ្ជា ទិញ ។ 

 

 

15 អនកទទ ួខុសត្រតូវការងារបញ្ជា ទិញ បញ្ចូ ទិននន័យងៅកនុ្ត្របព័នធ FMIS 

រឆួងេើយបញ្ាូនព័ត៌ានការបញ្ជា ទិញងៅកាន់អនក គ្ត់្ គ្់ាម្ត្របព័នធ 

FMIS ង ើម្បីបនតអនុវតតនីតិវិធីកិឆច ទធកម្មងៅងត្រៅត្របព័នធ ។ 

ទត្រម្្់ ិខិត  

អនុម័្តការបញ្ជា

ទិញងាោះពុម្ព

ងឆញពីត្របព័នធ 

FMIS, ទត្រម្្់

 ិខិតការបញ្ជា

ទិញក  ាន

អនុម័្ត,កំណត់

បងាា ញក  ាន

អនុម័្ត(ឆំងពាោះ

ការបញ្ជា ទញិ), 

ឯកសារកិឆចសនា

ក  ានឆុោះ  

េតថង ខា និ្ 

ឯកសារពាក់ព័នធ

ទាំ្ អស់ 

 

 

អនកទទ ួខុស

ត្រតូវការងារបញ្ជា

ទិញកនុ្ត្របព័នធ 

FMIS (ត្របធាន

ការិោ ័យ

ត្រគ្ប់ត្រគ្្កិឆចសនា

ននអគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ) 

ត្របព័នធ 

FMIS 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

[ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ង ខ

សកម្មភាព 

/ង ខ

ងោ្ 

បរោិយ ឯកសារងត្របើត្រាស ់ តនួាទ ីនិ្      

អ គ្ភាព (រមួ្ទាំ្

ម្ខុងារងៅកនុ្

ត្របពន័ធ FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

និ្ កនុ្

ត្របពន័ធ 

FMIS 

16 ម្ន្តនតីការិោ ័យរ ាា ននអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈងាោះត្រា 

ឆុោះកា បរិងឆេទ និ្ ឆុោះបញ្ា ីត្រគ្ប់ឯកសារពាក់ព័នធទាំ្ អស់ រួឆងេើយ

រកាទុកជាឯកសារកា បបវតតិ ។ ានកតឆាប់ង ើម្ទត្រម្្់ ិខិត   អនុម័្ត

ការបញ្ជា ទិញងាោះពុម្ពងឆញពីត្របព័នធ FMIS និ្ ឯកសារកិឆចសនាាន 

អនុម័្តកតប៉ាុងណាណ ោះ នឹ្ត្រតូវង្ញើជូនត្រកសួ្-សាថ ប័នសាមី្ ។ 

ទត្រម្្់ ិខិត  

អនុម័្តការបញ្ជា

ទិញ  ងាោះពុម្ព

ងឆញពីត្របព័នធ 

FMIS, ឯកសារ

កិឆចសនាក  

អនុម័្ត និ្   

ឯកសារពាក់ព័នធ

ង្េ្ៗ 

ម្ន្តនតីការិោ ័យ

រ ាា នន    

អគ្គនាយកដ្ឋា ន

 ទធកម្មសាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយន  

 

  



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ [ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ឧបសម្ព័នធ 

ទត្រម្្ ់១ - ខិតិបង្កើតការបញ្ជា ទញិ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការបញ្ជា ទិញង ើសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន ទធកម្មសាធារណៈ 

 

[ នីតិវិធីអនុវតតសត ្់ដ្ឋរ ] 
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ទត្រម្្ ់២ -  ខិតិអនមុ្ត័ការបញ្ជា ទញិ  (សត្រាបត់្រកសួ្ -សាថ ប័នងត្របើត្រាស់)  



 
PHASE I 
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នីតិវិធីបង ក្ើតការបញ្ជា ទិញងរកាមសិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ 

នីតិវិធីអនុវតតសត្់ដ្ឋរ 

S004 
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នីតិវិធីបងងកើតការបញ្ជា ទិញងរកាមស្ិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ 
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កំណត់រាការកកស្រមួល 

ងលខកំកណករប កាលបរងិឆេទ អនកកកស្រមួល មូលងេតុននការកកស្រមួល 

    

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

    

    

 

កំណត់រាការអនម័ុត 

មុខងារ/តួនាទ ី ង ម្ ោះ កាលបរងិឆេទ េតថងលខា 
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ក. ងោលបណំ្ 

ឯកសារនីតិវិធីអនុវតតស្តង់ដារងនោះ គ្ឺពនយល់អំពីនីតិវិធីបងងកើតការបញ្ជា ទិញងរកាមស្ិទធិកនុងរបព័នធ FMIS ង ើមបីធានាឱ្យាននវូ

នីតិវិធបីងងកើតការបញ្ជា ទិញក លរេ័ស្ទាន់ងពលងវលា នងិ ភាពរតឹមរតូវននព័ត៌ាន ។ 

ខ.  វិសាលព  

 វិសាលភាពនននីតិ វិធីងនោះរួមានស្កមមភាពឆំនួនពីរ គ្ឺរ ាាល និង កនុងរបព័នធ FMIS ង ើមបីអនុវតតនីតិ វិធីបងងកើតការបញ្ជា

ទិញងរកាមស្ិទធិ ។ នីតិវិធីងនោះចាប់ង ត្ើមពីការទទួលានឯកសារកិឆចស្នា និង ឯកសារពាក់ព័នធទាងំអស្់ក លងរៀបឆំងដាយរកស្ួង-

សាថ ប័ន និង បញ្ចប់ងៅវិញងៅងពលការបញ្ជា ទិញក លានអនុម័តរតូវានងាោះពុមពងឆញពីរបព័នធ FMIS ងេើយង្ញើជូនរកស្ួង-

សាថ ប័ន ។ 

ងោលនងោាយកំណត់ស្ិទធិកឆងងៅកនុងរបកាស្ងលខ ០៤៥ ស្េវ របក ស្ត ីពីការអនុវតតន៍វិស្េមជឈការកិឆចលទធកមមសាធារណៈ 

រតង់របការ១ ានស្ងរមឆរបគ្ល់ស្ិទធិស្ំងរឆទទួលខុស្រតូវងលើកិឆចលទធកមមសាធារណៈ ជូនរកស្ួង-សាថ ប័ន  ូឆខាងងរកាម ៖ 

 ងរកាមទឹករាក់ ៥០០ លានងរៀល ស្រាប់ថវិការកស្ងួ-សាថ ប័ន និងស្េរោស្សាធារណៈលកខណៈរ ាាល 

 ងរកាមទឹករាក់ ១០០០ លានងរៀល ស្រាប់ថវិការកស្ួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា, រកស្ួងស្ុខាភិាល និង

ស្េរោស្សាធារណៈលកខណៈងស្ ាកិឆច។ 

គ្. ការទទួលខុសរតូវ 

អគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈជាអនកទទួលខុស្រតូវកនុងការអនុវតតនីតិវិធីងនោះ។ 

ឃ.ឯកសារងោ្ 

១. របកាស្ងលខ  ០៤៥ ស្េវ របក ឆុោះនថៃទី ៣១ កខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៥ 

២. ា៉ា រទីស្កបងកឆកតួនាទី ស្រាប់ការងរបើរាស្់របព័នធ FMIS របស្់អគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ 

៣. ឯកសារគ្ំរូស្រាប់ នីតិវិធីការបញ្ជា ទិញងៅកនុងរបព័នធ FMIS (ងលខកូ ឯកសារ៖ FMIS_ Design Process 

Model Document_Purchasing_V1.01 ងរៀបឆំងៅកខ កុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥) 



 

 

្. នយិមនយ័ 

ការបញ្ជា ទញិ ៖ ារាងបរិោយអំពីរបងភទ, បរិាណ និង តនមៃឯកភាពោន ស្រាប់ទំនិញ ឬងស្វា ក ល

ងឆញងដាយរកស្ួងងស្ ាកិឆច និង េិរញ្ញវតថុ/រកស្ួង-សាថ ប័ន និង ដាក់ជូនអនក្គត់្គង់ង ើមបី

ជាឯកសារងោងស្រាប់ការទិញ ។ 
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ច. គ្ំនសូតា្អំ ីនននីតិវិធីអនុវតត 

និមិតតស្ញ្ជញ ក លងរបើរាស្់ងៅកនុងគ្ំនូស្ាង 

 

 
 

 

 

 

 

 

ការងារងធវើងដាយន   (ឧទាេរណ៍ ៖ងរៀបឆំទរមង់

ឯកសារង្ទៀងផ្ទទ តរ់ាយការណ៍) 

ស្ងរមឆឆិតត 

ទិស្ងៅលំេូរ ឬលំដាប់ស្កមមភាព 

ស្ញ្ជញ តភាា ប់ងៅកាន់របព័នធង្េងងទៀត  

ងដាយានង ម្ ោះរបស្់របពន័ធ 

ចាប់ង្តើម /បញ្ចប ់ 
ទរមង់ឯកសារងធវើងដាយន  

ការងារងដាយន ជាមួយរបពន័ធ  FMIS ឧទាេរណ៖៍ 

ការបញ្ចូលទិនននយ័ងៅកនុងរបព័នធ FMIS 

A 
តភាា ប់ងៅកាន់ទំពរ័មួយងទៀត ងដាយការតភាា ប់ ំបូង

ចាប់ង្តើមងដាយអកេរ A ងេើយអកេរ ូឆោន នឹងរតូវាន 

ងរបើរាស្់ស្រាបទ់ំព័របនាទ ប ់

GL_01 COA 

Maintenance 

ឯកសារងឆញពីរបព័នធ FMIS (ឧទាេរណ៍៖   

ការងាោះពុមពការបញ្ជា ទិញងឆញពីរបព័នធ FMIS) 

A 

តភាា ប់ទំព័រ ងដាយការតភាា ប់ ំបូងចាប់ង្តើមងដាយអកេរ A 

ងេើយអកេរ ូឆោន នឹងរតូវងរបើរាស្ស់្រាប់ទំព័រ ូឆោន   

 

យល់រពម 

ប ិងស្ធ 



 

 

S004. Purchase Order Creation Process below threshold at GDPP
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Start

2. Check docs, check 
budget & create 
purchase order

2. Print out 
purchase 

order form 
(PO ID, Item 

info, etc.)

5. Approve?N

7. Print out 
purchase order 
form (ID, Item 
info, etc.) for 

LMs use

9. Dispatch purchase 
order

7. Approve purchase 
order

Y

* Purchasing Buyer: Official / Chief Office of Contract Management 
   Purchasing Receiver: Official / Chief Office of Contract Management
   Purchasing Confirmer: Director General GDPP (Primary) / Deputy Director Department of GDPP (Alternative)

Contract, approved 
commitment visa, approved 
requisition form FMIS & all 

supporting docs

Printed purchase order 
form, presentation note 

& all supporting docs

Y

N

Approved printed purchase 
order & all supporting docs

End

Approved purchase 
order form from FMIS

2. Valid?

1. Receive contract, approved 
commitment visa, approved 
requisition from FMIS & all 

supporting docs stamp, date, 
& register

10. Archive all supporting 
docs & stamp, date & 

register contract before 
sending to LMs

3. Sign on printed 
purchase order 

form

4. Prepare 
presentation note

6. Sign on presentation note

8. Sign on printed 
purchase order form & 

approved purchase order 
form

 

*: Activities in yellow indicate activities in FMIS. The FMIS printed form is optional, can be printed or just write down the ID instead on the 

related official letter or document. 
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ឆ. នីតិវិធីអនុវតត 

ារាងខាងងរកាមងនោះបរិោយអំពី ំណាក់កាលចំាាឆ់នីមួយៗស្រាប់ការបងងកើតការបញ្ជា ទិញក លស្ថ ិតងៅងរកាមស្ិទធិ ងដាយ

ងោងងៅងលើគ្ំនូស្ាងក លានបងាា ញកនុងឆំណឆុ “ឆ” ខាងងលើ៖ 

ងលខ

ស្កមមភាព 

/ងលខ

ងោង 

បរោិយ ឯកសារងរបើរាស់្ តួនាទី និង      អងគ

ភាព (រមួទាងំ  

មុខងារងៅកនងុ

របព័នធ FMIS) 

ការងារ

ងដាយន  

និងកនងុ

របព័នធ 

FMIS 

1 បនាទ ប់ពីរកសួ្ង-សាថ បន័ានងរៀបឆំឯកសារកិឆចស្នាជាមួយអនក គ្ត់ ក្ង់

រួឆរាល់ងេើយ  រកសួ្ង-សាថ ប័នចំាាឆ់រតូវបញ្ាូនឯកសារកិឆចស្នាងដាយ

ភាា ប់មកជាមួយនូវស្ំងណើធានាឆំណាយងាោះពមុពងឆញពីរបពន័ធ FMIS 

ក លានអនុមត័ រួមទាងំឯកសារពាក់ព័នធង្េងងទៀតង ើមបី បងងកើតការ

បញ្ជា ទិញងៅកនងុរបព័នធ FMIS ។ 

ងៅងពលទទលួានឯកសារកិឆចស្នា, ស្ំងណើធានាឆណំាយងាោះពុមព

ងឆញពីរបពន័ធ FMIS ក លានអនុមត័ នងិ ឯកសារពាក់ព័នធ  ង្េងៗ

ភាៃ ម មន្តនតីការោិល័យរ ាាលននអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈរតូវឆុោះ

កាលបរិងឆេទ នងិ កតរ់ាកនុងងស្ៀវងៅលិខតិឆូលមុនងពលបញ្ចូនងៅអនក

ក លានស្ិទធិបងងកើតការបញ្ជា ទញិកនុងរបព័នធ FMIS ។ 

កិឆចស្នា, 

ទិដាា ការធានា

ឆំណាយក ល

ានអនុមត័, 

ទរមងល់ិខតិ  

អនុមត័ស្ំងណើ

ធានាឆណំាយ

ងាោះពុមពងឆញពី

របព័នធ FMIS នងិ    

ឯកសារពាក់ពន័ធ 

មន្តនតីការោិលយ័

រ ាាលនន    

អគ្គនាយកដាា ន   

លទធកមមសាធារណៈ 

ការងារ

ងដាយន  

2 អនកក លានស្ិទធិបងងកើតការបញ្ជា ទិញកនុងរបពន័ធ FMIS ងធវើការពិនតិយ 

និង ង ទ្ៀងផ្ទទ ត់ឯកសារកិឆចស្នា និង ឯកសារពាក់ព័នធង្េងៗ ជាមួយ

នឹងពត័ា៌នងៅកនុងរបព័នធ FMIS ។ 

i. ភាពរគ្ប់រជុងងរជាយ៖ ឯកសារឆមបង និង ឯកសារភាា ប់គួ្រកតាន

ភាពរគ្ប់រជុងងរជាយ ។ 

ii. ស្ុពលភាព៖ មន្តនតីក លទទលួខសុ្រតូវងលើឯកសារានសិ្ទធិកនុងការ

ឆុោះេតថងលខាងលើឯកសារង ើមបីទទួលសាគ លអ់ំពសី្ុពលភាព 

(ឧទាេរណ៍៖ ង ទ្ៀងផ្ទទ ត់េតថងលខាងលើស្ំងណើធានាឆណំាយងៅនឹង

កិឆចស្នា, 

ទិដាា ការធានា

ឆំណាយក ល

ានអនុមត័, 

ទរមងល់ិខតិ  

អនុមត័ស្ំងណើ

ធានាឆណំាយ

អនកក លានស្ិទធិ

បងងកើតការបញ្ជា

ទិញកនុងរបព័នធ 

FMIS (មន្តនតី / 

អនុរបធាន

ការិោលយ័

រគ្ប់រគ្ង       

របព័នធ 

FMIS 



 

 

ងលខ

ស្កមមភាព 

/ងលខ

ងោង 

បរោិយ ឯកសារងរបើរាស់្ តួនាទី និង      អងគ

ភាព (រមួទាងំ  

មុខងារងៅកនងុ

របព័នធ FMIS) 

ការងារ

ងដាយន  

និងកនងុ

របព័នធ 

FMIS 

គំ្រេូតថងលខា រពមទាងំង ទ្ៀងផ្ទទ ត់ពត័ា៌នងៅកនងុឯកសារកិឆចស្នា 

និងឯកសារភាា ប ់ងៅនឹងក្នការលទធកមម ។ 

iii. ភាពរតឹមរតូវ៖ ធានាឱ្យានថាការគ្ណនាពតិជារតឹមរតូវ ។ 

របស្ិនងបើការរតួតពិនិតយរកង ើញនូវកំេុស្ឆ្គងណាមួយ ឯកសារ

ទាងំអស្់នងឹរតូវចាត់ទុកថាមិនរគ្ប់រោន់ នងិ រតូវបញ្ាូនរតឡប់ងៅ

រកស្ួង-សាថ ប័នាមរយៈមន្តនតីននការិោល័យរ ាាលរបស្់         

អគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ ។ 

កំណត់ស្ាគ ល់អំពីការបញ្ាូនឯកសាររតឡប់ងៅរកសួ្ង-សាថ ប័ន 

១. រាល់ឯកសាររតូវបញ្ាូនរតឡប់ងៅរកស្ួង-សាថ បន័ចំាាឆ់រតូវងរៀបឆំ

ឱ្យានរតឹមរតូវ 

២. បញ្ជា ក់ងេតុ្ លននការបញ្ាូនរតឡប់/ប ិងស្ធឯកសារ 

 ៣. ឯកសារថតឆមៃងមួយឆាប់រតូវរកាទុកងៅរកសួ្ងងស្ ាកិឆច និង 

េិរញ្ញវតថុ ។ 

របស្ិនងបើការពនិតិយង ើញថាឯកសារទាងំអស្់រតឹមរតូវងដាយានការ

បងាា ញអពំីសុ្ពលភាពកនងុរបពន័ធ FMIS បនាទ បម់កអនកក លានស្ិទធិ

បងងកើតការបញ្ជា ទិញ នឹងបងងកើតការបញ្ជា ទិញកនុងរបព័នធ FMIS រួឆ

ងេើយងាោះពុមពងឆញពីរបពន័ធ FMIS ។ 

បញ្ជា ក់៖ ទរមង់លិខិតបងងកើត ឬ អនុម័ត/យល់រពមការបញ្ជា ទិញងឆញពី

របព័នធ FMIS គឺ្មន្តនតអីាឆានជងរមើស្ងាោះពុមពងឆញ ឬ រោន់កតស្រងស្រងលខ

ស្ាគ ល់របស់្សំ្ងណើ/អនុម័តកនងុរបព័នធងៅងលើទរមង់លិខិតជាក់លាក់ណា

មួយ ង ើមបជីាកំណត់ស្ាគ ល់ស្រាប់បនតកិឆចការងារងៅកនងុរបព័នធ FMIS ។ 

ងាោះពុមពងឆញពី

របព័នធ FMIS នងិ      

ឯកសារពាក់ពន័ធ 

កិឆចស្នា នន   

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ) 

3 អនកក លានស្ិទធិបងងកើតការបញ្ជា ទិញកនុងរបពន័ធ FMIS ឆុោះេតថងលខា ទរមងល់ិខតិ អនកក លានស្ិទធិ ការងារ



 

 

នីតិវិធីបងងកើតការបញ្ជា ទិញងរកាមស្ិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ [ នតីិវិធីអនវុតតស្ត ង់ដារ ] 

S004 
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ភាព (រមួទាងំ  

មុខងារងៅកនងុ

របព័នធ FMIS) 

ការងារ

ងដាយន  

និងកនងុ

របព័នធ 

FMIS 

ងលើទរមងល់ខិតិបងងកើតការបញ្ជា ទិញងាោះពុមពងឆញពីរបព័នធ ង ើមបីបញ្ជា ក់

អំពីរបភពង ើមននឯកសារ (ស្មូងមើលឧបស្មព័នធ  ស្រាប់ជាឧទាេរណ៍

ឆំងពាោះទរមង់គំ្រូលិខតិការបងងកើតការបញ្ជា ទញិ)។ 

បងងកើតការបញ្ជា

ទិញងាោះពុមព

ងឆញពីរបពន័ធ 

FMIS 

បងងកើតការបញ្ជា

ទិញកនុងរបព័នធ 

FMIS (មន្តនតី / 

អនុរបធាន

ការិោលយ័

រគ្ប់រគ្ង       

កិឆចស្នា នន      

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ) 

ងដាយន  

4 បនាទ ប់ពីទរមងល់ិខតិបងងកើតការបញ្ជា ទិញរតូវានងាោះពុមពងឆញពីរបព័នធ 

FMIS អនកក លានស្ិទធិបងងកើតការបញ្ជា ទញិកនងុរបព័នធ FMISងរៀបឆំ

កំណត់បងាា ញ។ 

កំណត់បងាា ញ, 

ទរមងល់ិខតិ

បញ្ជា ទិញ    

ងាោះពុមពងឆញពី

របព័នធ, ឯកសារ      

កិឆចស្នា និង     

ឯកសារពាក់ពន័ធ

ទាងំអស្ ់

អនកក លានស្ិទធិ

បងងកើតការបញ្ជា

ទិញកនុងរបព័នធ 

FMIS (មន្តនតី / 

អនុរបធាន

រគ្ប់រគ្ង       

កិឆចស្នានន   

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ) 

ការងារ

ងដាយន  

5 ទរមងល់ិខតិបងងកើតការបញ្ជា ទញិងាោះពុមពងឆញពីរបព័នធ FMIS, កំណត់

បងាា ញ នងិ ឯកសារពាក់ព័នធទាងំអស្់រតូវានដាក់ជូនអគ្គនាយកនន  

អគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈង ើមបីពិនតិយ និង អនុមត័។ 

កំណត់បងាា ញ, 

ទរមងល់ិខតិ

បញ្ជា ទិញ    

អគ្គនាយកនន 

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ 

ការងារ

ងដាយន  
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បរោិយ ឯកសារងរបើរាស់្ តួនាទី និង      អងគ

ភាព (រមួទាងំ  

មុខងារងៅកនងុ

របព័នធ FMIS) 

ការងារ

ងដាយន  

និងកនងុ

របព័នធ 

FMIS 

ក អ្កាមរបងភទកំេុស្ឆ្គង ឯកសារខៃោះអាឆកកតរមូវងដាយមន្តនតីនន

អគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ ងដាយកឡកឯកសារខៃោះងទៀតរតូវ

បញ្ាូនរតឡប់ងៅរកសួ្ង-សាថ បន័ (ាមការស្ាគ ល់ខាងងរកាម)៖ 

កំណត់ស្ាគ ល់អំពីរបងភទកំេុស្ឆ្គង 

ឆំងពាោះកំេុស្ឆ្គងន ទ្កនុង - របងភទកំេុស្ឆ្គងងកើតងឡើងងៅងពលមន្តនតីនន

អគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ ពិនតិយងមើលឯកសារ ( ូឆជាកំេុស្ឆ្គង

អកខរាវិរុទធ និង ការគ្ណនាជាង ើម) ។ កំេុស្ឆ្គងរបងភទងនោះអាឆកកតរមូវ

ានងដាយមន្តនតីននអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ ។ 

ឆំងពាោះកំេុស្ឆ្គងខាងងរៅ - របងភទកំេុស្ឆ្គងបងងកើតងដាយរកស្ងួ-សាថ ប័ន 

 ូឆជាឯកសារមិនានភាពរគ្ប់រជុងងរជាយ, ោម នសុ្ពលភាព នងិ ោម ន

ភាពរតឹមរតូវ  ។ ឯកសារក លានកំេុស្ឆ្គងរបងភទងនោះទាមទារឱ្យ

បញ្ាូនរតឡប់ងៅកាន់រកសួ្ង-សាថ ប័នវិញ ។ 

កំណត់ស្ាគ ល់អំពីការបញ្ាូនឯកសាររតឡប់ងៅរកសួ្ង-សាថ ប័ន 

១. រាល់ឯកសាររតូវបញ្ាូនរតឡប់ងៅរកស្ួង-សាថ បន័ចំាាឆ់រតូវងរៀបឆំ

ឱ្យានរតឹមរតូវ 

២. បញ្ជា ក់ងេតុ្ លននការបញ្ាូនរតឡប់/ប ិងស្ធឯកសារ 

 ៣. ឯកសារថតឆមៃងមួយឆាប់រតូវរកាទុកងៅរកសួ្ងងស្ ាកិឆច និង 

េិរញ្ញវតថុ ។ 

ឯកសារកិឆចស្នា, កណំត់បងាា ញ, ទរមងល់ិខតិបញ្ជា ទិញងាោះពុមពងឆញ

ពីរបព័នធ និង ឯកសារពាក់ព័នធ រតូវបញ្ាូនរតឡប់ងៅការិោល័យ រ ាាល

ននអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ ងេើយឯកសារពាក់ព័នធរតូវបញ្ាូន

រតឡប់ងៅរកស្ងួ-សាថ ប័ន របស្ិនងបើអគ្គនាយកននអគ្គនាយកដាា នលទធកមម

សាធារណៈមិន ត្ល់ការអនុមត័ ។ 

ងាោះពុមពងឆញពី

របព័នធ, ឯកសារ      

កិឆចស្នា និង 

ឯកសារពាក់ពន័ធ

ទាងំអស្ ់



 

 

នីតិវិធីបងងកើតការបញ្ជា ទិញងរកាមស្ិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ [ នតីិវិធីអនវុតតស្ត ង់ដារ ] 
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ងលខ

ស្កមមភាព 

/ងលខ

ងោង 

បរោិយ ឯកសារងរបើរាស់្ តួនាទី និង      អងគ

ភាព (រមួទាងំ  

មុខងារងៅកនងុ

របព័នធ FMIS) 

ការងារ

ងដាយន  

និងកនងុ

របព័នធ 

FMIS 

6 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ នឹងឆុោះេតថងលខាងលើ

កំណត់បងាា ញ របស្ិនងបើឯកភាពអនុមត័ងលើការបញ្ជា ទិញ ។ 

 

កំណត់បងាា ញ, 

ទរមងល់ិខតិ

បញ្ជា ទិញ    

ងាោះពុមពងឆញពី

របព័នធ, ឯកសារ

កិឆចស្នា  និង    

ឯកសារពាក់ពន័ធ

ទាងំអស្ ់

អគ្គនាយកនន  

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ 

ការងារ

ងដាយន  

7 ក អ្កាមការឯកភាពងលើការបញ្ជា ទិញរបស្អ់គ្គនាយកននអគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ  អនកក លានស្ិទធិអនុមត័កនុងរបព័នធ FMIS នឹងឆូល

ងៅអនុមត័ការបញ្ជា ទិញងៅកនុងរបព័នធ ។ 

អនកក លានស្ិទធិអនុមត័ការបញ្ជា ទិញកនុងរបពន័ធ FMIS ងាោះពមុពទរមង់

លិខតិបញ្ជា ទញិងឆញពីរបពន័ធ FMIS ក លានព័តា៌នអំពីងលខការ

បញ្ជា ទិញ, ទនំញិ ឬងស្វា និងព័តា៌នសំ្ខាន់ៗ ង្េងងទៀត ។ រកស្ួង-

សាថ បន័នឹងងរបើរាស្់ឯកសារក លងាោះពុមពងឆញពីរបព័នធជាឯកសារ

ងោង  (ស្មូងមើលឧបស្មពន័ធ  ស្រាប់ជាឧទាេរណ៍ឆំងពាោះទរមង់គំ្រូ

លិខតិអនុមត័ការបញ្ជា ទិញស្រាប់រកសួ្ង-សាថ បន័ងរបើរាស់្) ។ 

បញ្ជា ក់៖ ទរមង់លិខិតបងងកើត ឬ អនុម័ត/យល់រពមការបញ្ជា ទិញងឆញពី

របព័នធ FMIS គឺ្មន្តនតអីាឆានជងរមើស្ងាោះពុមពងឆញ ឬ រោន់កតស្រងស្រងលខ

ស្ាគ ល់របស់្សំ្ងណើ/អនុម័តកនងុរបព័នធងៅងលើទរមង់លិខិតជាក់លាក់ណា

មួយ ង ើមបជីាកំណត់ស្ាគ ល់ស្រាប់បនតកិឆចការងារងៅកនងុរបព័នធ FMIS ។ 

 

ទរមងល់ិខតិ  

អនុមត័ការបញ្ជា

ទិញងាោះពុមព

ងឆញពីរបពន័ធ 

FMIS 

អនកអនុមត័ការ

បញ្ជា ទិញាម

របព័នធ FMIS  

អគ្គនាយកនន 

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ 

(ជងរមើស្ឆមបង)/ 

អនុរបធាន

នាយកដាា ននន

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ 

(ជងរមើស្បនាទ ប់) 

របព័នធ 

FMIS 



 

 

ងលខ

ស្កមមភាព 

/ងលខ

ងោង 

បរោិយ ឯកសារងរបើរាស់្ តួនាទី និង      អងគ

ភាព (រមួទាងំ  

មុខងារងៅកនងុ

របព័នធ FMIS) 

ការងារ

ងដាយន  

និងកនងុ

របព័នធ 

FMIS 

8 អនកក លានស្ិទធិអនុមត័ការបញ្ជា ទិញកនុងរបពន័ធ FMIS ឆុោះេតថងលខា

ងលើទរមង់លិខិតបងងកើតការបញ្ជា ទិញងឆញពីរបព័នធ និង ទរមង់លិខិត

អនុមត័ការបញ្ជា ទិញក លានងាោះពុមពងឆញពរីបព័នធ រួឆងេើយង្ញើងៅ

កាន់មន្តនតីទទលួបនទុកបងងកើតការបញ្ជា ទិញវិញ ។ 

ទរមងល់ិខតិ

បញ្ជា ទិញ FMIS 

និង ទរមងល់ខិតិ

អនុមត័ការបញ្ជា

ទិញក ល    

ងាោះពុមពងឆញពី

របព័នធ 

អនកអនុមត័ការ

បញ្ជា ទិញកនងុ

របព័នធ FMIS 

(អគ្គនាយកនន

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ

(ជងរមើស្ឆមបង)/ 

អនុរបធាន

នាយកដាា ននន

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ 

(ជងរមើស្បនាទ ប់) 

ការងារ

ងដាយន  

9 អនកទទលួខុស្រតូវក ន្កបញ្ចូលព័តា៌នពីការទទលួទនំិញ ឬ ងស្វា 

បញ្ចូលទិននន័យងៅកនុងរបព័នធ FMIS រួឆងេើយបញ្ាូនព័តា៌នការបញ្ជា

ទិញងៅកាន់អនក គ្ត់្ គង់ (PO Dispatch)ងៅកនុងរបព័នធ FMIS ។ 

 អនកទទលួខុស្

រតូវក ន្កទទលួ

ទំនិញ ឬ ងស្វា

ាមរបព័នធ FMIS 

(របធាន

ការិោលយ័

រគ្ប់រគ្ង       

កិឆចស្នានន   

អគ្គនាយកដាា ន   

លទធកមមសាធារណៈ) 

របព័នធ 

FMIS 



 

 

នីតិវិធីបងងកើតការបញ្ជា ទិញងរកាមស្ិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ [ នតីិវិធីអនវុតតស្ត ង់ដារ ] 
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ងលខ

ស្កមមភាព 

/ងលខ

ងោង 

បរោិយ ឯកសារងរបើរាស់្ តួនាទី និង      អងគ

ភាព (រមួទាងំ  

មុខងារងៅកនងុ

របព័នធ FMIS) 

ការងារ

ងដាយន  

និងកនងុ

របព័នធ 

FMIS 

10 មន្តនតីការោិលយ័រ ាាលននអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈងាោះរា 

ឆុោះកាលបរិងឆេទ និង ឆុោះបញ្ារីគ្ប់ឯកសារពាក់ពន័ធទាងំអស្់     រួឆងេើយ

រកាទុកជាឯកសារ ។ ានកតឆាប់ង ើមទរមង់លិខិតអនុម័តការបញ្ជា ទិញ

ងាោះពុមពងឆញពីរបព័នធ FMIS កតប៉ាុងណាណ ោះ នឹងរតូវង្ញើជូនរកស្ងួ-សាថ បន័ ។ 

ទរមងល់ិខតិ  

អនុមត័ការបញ្ជា

ទិញ ងាោះពុមព

ងឆញពីរបពន័ធ 

FMIS, ឯកសារ

កិឆចស្នាក ល

អនុមត័ នងិ   

ឯកសារពាក់ពន័ធ

ង្េងៗ 

មន្តនតីការោិលយ័

រ ាាលនន    

អគ្គនាយកដាា ន

លទធកមមសាធារណៈ 

ការងារ

ងដាយន  

 



 

 

ឧបសមព័នធ 

ទរមង់ ១ – លិខិតបងងកើតការបញ្ជា ទិញ 

 



 

 

នីតិវិធីបងងកើតការបញ្ជា ទិញងរកាមស្ិទធិ 

ងៅអគ្គនាយកដាា នលទធកមមសាធារណៈ 

អគ្គនាយកដ្ឋា នលទធកមមសាធារណៈ [ នតីិវិធីអនវុតតស្ត ង់ដារ ] 
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ទរមង់ ២ – លិខិតបងងកើតការបញ្ជា ទិញ (ស្រាបរ់កស្ួង-សាថ ប័នងរបើរាស្់) 

 



 

 

 

 



 
PHASE I 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នីតិវិធីបង ក្ើតការប្បគល់ទទួល 

ងៅអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

នីតិវិធីអនុវតតស្ត្់ដ្ឋរ 

S005 



 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការប្បគល់ទទួល 

ងៅអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 
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កណំតប់្ាការកកស្ប្ម្លួ 

ងលខកកំណកប្ប កាលបរងិឆេទ អនកកកស្ប្ម្លួ ម្លូងេតនុនការកកស្ប្ម្លួ 

    

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

    

    

 

កណំតប់្ាការអនមុ្ត័ 

ម្ខុងារ/តនួាទ ី ង ម្ ោះ កាលបរងិឆេទ េតថងលខា 
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ងៅអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 
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ក. ងោលបំណ្ 

នតីិវិធីអនុវតតស្ត្ដ់្ឋរងនោះ គពឺនយលអ់ំពនីតីិវិធកីនុ្ការបង្កើត និ្ កត់ប្ាការប្បគល់ទទួលកែលទទួលបានពីប្កសួ្្-សាថ ប័ន 

ងែើម្បីធានានូវភាពរេ័ស្ទាន់ងពលងវលា និ្  ភាពប្តឹម្ប្តូវននព័តម៌ាន ។ 

ខ.  វិសាលព  

 វិសាលភាពនននតីិវិធអីនុវតតស្ត្ដ់្ឋរងនោះ រួម្មានទាំ្ ប្បតិបតតិការរែាបាល និ្  ទាំ្ ប្បតិបតតិការកនុ្ប្បពន័ធ FMIS ងែើម្បបីង្កើត 

និ្ កតប់្ាការប្បគល់ទទួល កែលទទួលបានពីប្កសួ្្-សាថ ប័ន ។ នតីិវិធងីនោះចាប់ង្តើម្ងៅងពលលិខិតប្បគល់ទទួល និ្ ឯកសារ

ពាកព់ន័ធ ប្តូវបានទទួលពបី្កសួ្្-សាថ ប័ន និ្ បញ្ចប់ងៅវិញងៅងពលលខិិតព័តម៌ានប្បគល់ទទួល ប្តូវបានបង្កើត និ្  កតប់្ា

ឆូលកនុ្ប្បពន័ធ FMIS ។ 

គ. ការទទួលខុស្ប្តូវ 

អគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈជាអនកទទួលខុស្ប្តូវកនុ្ ការអនុវតតនីតិវិធអីនុវតតស្ត្ដ់្ឋរងនោះ ។ 

ឃ. ឯកសារងោ្ 

១. មា៉ា ប្ទីស្កប្កឆកតនួាទី ស្ប្មាប់ការងប្បើប្បាស់្ប្បពន័ធ FMIS របស់្អគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

២. ឯកសារគំរូស្ប្មាប់នីតិវិធអីនុវតតការបញ្ជា ទិញងៅកនុ្ ប្បពន័ធ FMIS (ងលខកូែឯកសារ៖ FMIS_ Design 

Process Model Document_Purchasing_V1.01 ងរៀបឆំងៅកខ កុម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥) 

្. និយម្ន័យ 

លិខតិប្បគល់ទទួល ៖ លិខិតប្បគល់ទទួល គឺជាឯកសារមួ្យបងាា ញពីភស្តុា្កែលទំនិញ ឬ ងស្វាប្តូវបាន

្គត់្ គ្់ែល ់និ្  ទទួលងដ្ឋយប្កសួ្្-សាថ ប័នជនំាញអនុងលាម្ាម្ លកខខណឌ ននកិឆចស្នា ។ 

លិខតិពត័ម៌ានប្បគល់ទទួលងនោះចំាបាឆ់ប្តូវបង្កើត (ឬ កតប់្ា) កនុ្ ប្បពន័ធ FMIS កនុ្

ងោលបំណ្បង្កើតអាណតតិទូទាត់ ប្ស្បាម្ងោលការណ៍ង្ទៀ្ផ្ទទ ត់បីប្ជុ្ ។ 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការប្បគល់ទទួល 

ងៅអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

អគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 
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ច. គំនូស្តា្អំ ីជំហាន នននីតិវិធីអនុវតត 

និមិ្តតស្ញ្ជា កែលងប្បើប្បាស់្ងៅកនុ្ គនំូស្ា្ 

 

ការងារងធវើងដ្ឋយនែ  (ឧទាេរណ៍ ៖ងរៀបឆំទប្ម្្់

ឯកសារង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់របាយការណ៍) 

ស្ងប្ម្ឆឆិតត 

ទិស្ងៅលេំូរ ឬលំដ្ឋប់ស្កម្មភាព 

ស្ញ្ជា តភាា បង់ៅកាន់ប្បព័នធង្េ្ងទៀត  

ងដ្ឋយមានង ម្ ោះរបស្់ប្បព័នធ 

ចាប់ង ត្ើម្ /បញ្ចប ់ 
ទប្ម្្់ឯកសារងធវើងដ្ឋយនែ 

ការងារងដ្ឋយនែជាម្ួយប្បពន័ធ  FMIS ឧទាេរណ៍៖ 
ការបញ្ចូលទនិននយ័ងៅកនុ្ប្បព័នធ FMIS 

A 
តភាា បង់ៅកានទ់ំព័រម្ួយងទៀត ងដ្ឋយការតភាា ប់ែំបូ្

ចាប់ង ត្ ើម្ងដ្ឋយអកេរ A ងេើយអកេរែូឆោន នឹ្ប្តូវបាន 

ងប្បើប្បាស្់ស្ប្មាបទ់ំព័របនាទ ប ់

GL_01 COA 

Maintenance 

ឯកសារងឆញពីប្បព័នធ FMIS (ឧទាេរណ៍៖   

ការងបាោះពុម្ពស្ំងណើធានាឆណំាយងឆញពីប្បព័នធ 

FMIS) 

A 

តភាា បទ់ំព័រ ងដ្ឋយការតភាា ប់ែបំូ្ចាប់ង ត្ ើម្ងដ្ឋយអកេរ A 

ងេើយអកេរែូឆោន នឹ្ប្តូវងប្បើប្បាស្ស់្ប្មាបទ់ំព័រែូឆោន   

 

យល់ប្ពម្ 

បែិងស្ធ 
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S005. Good Received Notes (GRN) Creation at GDPP
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* 
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Start

2. Create GRN

2. Print out 
GRN form 

* GRN Receiver: Official/Deputy Chief of Contract Management
   GRN Confirmer: Director General GDPP (Primary) / Deputy Director Department of GDPP (Alternative)

Printed GRN form & all 
supporting docs

GRN doc, approved PO & 
all supporting docs

4. Review GRN 
against hardcopies

End
GRN form from 

FMIS

Y

2. Valid?

Y

5. Approve?

GRN form & all 
supporting docs

N

6. Archive all supporting 
docs stamp, date & 

register printed GRN form 
before sending to LMs

1. Receive GRN from LMs & 
all supporting docs stamp, 

date & register

3. Sign on printed 
GRN form

N

 

*: Activities in yellow indicate activities in FMIS. The FMIS printed form is optional, can be printed or just write down the ID instead on 

the related official letter or document. 
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ងៅអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

អគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 
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ឆ. នីតិវិធីអនុវតត 

ារា្ខា្ងប្កាម្ងនោះបរិយាយអំពីែំណាកក់ាលចំាបាឆ់នីមួ្យៗស្ប្មាប់បង្កើតការប្បគល់ទទួល ងដ្ឋយងយា្ងៅងលើគនំសូ្ា្

កែលបានបងាា ញកនុ្ ឆំណឆុ “ឆ” ខា្ងលើ៖ 

ងលខ

ស្កម្មភាព 

/ងលខ

ងយា្ 

បរយិាយ ឯកសារងប្បើប្បាស្ ់ តនួាទ ីនិ្    

អ គ្ភាព      

(រមួ្ទាំ្ ម្ខុងារ

ងៅកនុ្ប្បពន័ធ 

FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយនែ 

និ្ កនុ្

ប្បពន័ធ 

FMIS 

1 បនាទ ប់ពីអនក គ្ត់្ គ្់បានប្បគល់ទនំិញ ឬ ត្ល់ងស្វាឆប់ស្ពវប្គប់ែល់

ប្កស្ួ្-សាថ ប័នរួឆរាល់ លិខិតទទួលទំនិញនឹ្ប្តូវបង ក្ើតងដ្ឋយមានការ

ឯកភាពរវា្អនក គ្ត់្ គ្់ និ្ ប្កស្ួ្-សាថ ប័ន ជំនាញ ។ បនាទ ប់ម្កលិខិត

ទទួលទំនិញ និ្ ឯកសារពាក់ព័នធ ប្តូវង្ញើជូនប្កស្ួ្ងស្ែាកិឆច និ្ 

េិរញ្ាវតថុ ងែើម្បីកត់ប្ាឆូលកនុ្ប្បព័នធ FMIS ។ 

 

ងៅងពលទទួលបានលិខិតទទួលទំនិញ និ្ ឯកសារពាក់ពន័ធភាា ម្ ម្ន្តនតី

ការិយាល័យរែាបាលននអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈប្តូវងបាោះប្ា

ឆូល, ឆុោះកាលបរិងឆេទ និ្ កត់ប្ាកនុ្ងស្ៀវងៅលិខិតឆូលមុ្នងពលដ្ឋក់

ជូនអនកមានស្ិទធិបង ក្ើតលិខិតទទួលទំនិញកនុ្ប្បព័នធ FMIS ។ 

លិខិតប្បគល់

ទទួលពីប្កស្ួ្-

សាថ ប័ន និ្    

ឯកសារពាក់ព័នធ 

ម្ន្តនតីការិយាល័យ 

រែាបាលនន 

អគគនាយកដ្ឋា ន

លទធកម្ម      

សាធារណៈ 

ការងារ

ងដ្ឋយនែ 

2 អនកកែលមានស្ិទធិបង ក្ើតការប្បគល់ទទួលកនុ្ប្បព័នធ FMIS ងធវើការពិនិតយ 

និ្ ង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់លិខិតប្បគល់ទទលួពីប្កស្ួ្-សាថ ប័ន និ្ ឯកសារពាកព់័នធ 

រឆួងេើយបញ្ចូលទិននន័យងៅកនុ្ប្បព័នធ FMIS 

i. ភាពប្គប់ប្ជុ្ងប្ជាយ៖ ឯកសារងោល និ្ ឯកសារភាា ប់គួរកតមាន

ភាពប្គប់ប្ជុ្ងប្ជាយ ងដ្ឋយារា្ង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់ប្តូវបានងប្បើប្បាស្់

ស្ប្មាប់ជាងោលការណក៍ណនំា ។ 

ii. ស្ុពលភាព៖ បុគគលឆុោះេតថងលខាងលើឯកសារងោល ប្តូវជាបុគគល

មានស្ិទធិងពញងលញ (ឧទាេរណ៍៖ ង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់េតថងលខាងលើស្ំងណើ

ធានាឆំណាយងៅនឹ្ស្ំណាកេតថងលខា) ងេើយង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់ព័ត៌មាន

លិខិតប្បគល់

ទទួលពីប្កស្ួ្-

សាថ ប័ន, លិខិត

ព័ត៌មានប្បគល់

ទទួលកែលបាន

ងបាោះពុម្ពងឆញពី

ប្បព័នធ និ្     

ឯកសារពាក់ព័នធ 

អនកកែលមាន

ស្ិទធិបង ក្ើតការ

ប្បគល់ទទួល

កនុ្ប្បព័នធ 

FMIS (ម្ន្តនតី / 

អនុប្បធាន

ការិយាល័យ

ប្គប់ប្គ្     

កិឆចស្នា នន

ប្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការប្បគល់ទទួល 

ងៅអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

អគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ [ នីតិវិធីអនុវតតស្ត ្់ដ្ឋរ ] 
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ងលខ

ស្កម្មភាព 

/ងលខ

ងយា្ 

បរយិាយ ឯកសារងប្បើប្បាស្ ់ តនួាទ ីនិ្    

អ គ្ភាព      

(រមួ្ទាំ្ ម្ខុងារ

ងៅកនុ្ប្បពន័ធ 

FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយនែ 

និ្ កនុ្

ប្បពន័ធ 

FMIS 

ងៅកនុ្លិខិតប្បគល់ទទួលពីប្កស្ួ្សាថ ប័ន និ្ ឯកសារភាា ប់ 

ជាម្យួនឹ្ឯកសារបញ្ជា ទិញ ។ 

iii. ភាពប្តឹម្ប្តូវ៖ ការគណនាប្តឹម្ប្តូវ ឬ មិ្នប្តឹម្ប្តូវ ។ 

ប្បស្ិនងបើលកខខណឌ ណាមួ្យខា្ងលើមិ្នប្តូវបានបំងពញ ឯកសារងនោះ

អាឆចាត់ទុកថា “មិ្នប្គប់ប្ោន់” និ្ ប្តូវបញ្ាូនប្តឡប់ងៅប្កស្ួ្ -   

សាថ ប័នជំនាញវិញ ាម្រយៈការិយាល័យរែាបាលរបស្់អគគនាយកដ្ឋា ន

លទធកម្មសាធារណៈ ។ 

កណំតស់្មាគ លអ់ពំកីារបញ្ាូនឯកសារប្តឡបង់ៅប្កសួ្្-សាថ បន័៖ 

១. រាល់ឯកសារប្តូវបញ្ាូនប្តឡប់ងៅប្កស្ួ្-សាថ ប័ន ប្តូវងរៀបឆំឱ្យបាន

ប្តឹម្ប្តូវ 

២. ងេតុ្លននការបញ្ាូនប្តឡប់/បែិងស្ធប្តូវបញ្ជា ក់ងៅកនុ្ឯកសារ

ងដ្ឋយកឡក 

៣. ឯកសារបញ្ាូនប្តឡប់មួ្យឆាប់ប្តូវថតឆម្ា្ទុកងៅប្កស្ួ្ងស្ែាកិឆច 

និ្ េិរញ្ាវតថុ ។ 

ប្បស្ិនងបើពិនិតយង ើញថាប្តឹម្ប្តូវ និ្ មានស្ុពលភាពកនុ្ប្បព័នធ FMIS 

អនកកែលមានស្ិទធិបង ក្ើតការប្បគល់ទទួល នឹ្ងបាោះពុម្ពលិខិតព័តម៌ាន

ប្បគល់ទទួលងឆញពីប្បព័នធ FMIS (ស្ូម្ងម្ើលទប្ម្្់គំរូលិខិតព័ត៌មាន

ប្បគល់ទទួលងៅកនុ្ឧបស្ម្ព័នធ) ។ 

បញ្ជា ក៖់ ទប្ម្្ល់ខិតិបង ក្ើត ឬ អនមុ្ត័/យលប់្ពម្ការប្បគលទ់ទលួងឆញ

ពបី្បពន័ធ FMIS គមឺ្ន្តនតអីាឆមានជងប្ម្ើស្ងបាោះពមុ្ពងឆញ ឬ ប្ោនក់ត      

ស្រងស្រងលខស្មាគ លរ់បស្ស់្ងំណើ/អនមុ្ត័កនុ្ប្បពន័ធងៅងលើទប្ម្្ល់ខិតិ

ជាកល់ាកណ់ាម្យួ ងែើម្បជីាកណំតស់្មាគ លស់្ប្មាបប់នតកឆិចការងារងៅកនុ្

ប្បពន័ធ FMIS ។ 

អគគនាយកដ្ឋា ន

លទធកម្ម      

សាធារណៈ) 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការប្បគល់ទទួល 

ងៅអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

អគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

 

[ នីតិវិធីអនុវតតស្ត ្់ដ្ឋរ ] 
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ងលខ

ស្កម្មភាព 

/ងលខ

ងយា្ 

បរយិាយ ឯកសារងប្បើប្បាស្ ់ តនួាទ ីនិ្    

អ គ្ភាព      

(រមួ្ទាំ្ ម្ខុងារ

ងៅកនុ្ប្បពន័ធ 

FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយនែ 

និ្ កនុ្

ប្បពន័ធ 

FMIS 

3 អនកកែលមានស្ិទធិបង ក្ើតលិខិតទទលួទំនិញកនុ្ប្បព័នធ FMIS ឆុោះ     

េតថងលខាងលើលិខិតព័ត៌មានប្បគល់ទទួល រួឆងេើយដ្ឋក់ជូនអនកកែល

មានស្ិទធិអនុម័្តកនុ្ប្បព័នធ FMIS ងដ្ឋយភាា ប់ជាមួ្យឯកសារពាក់ព័នធ ។ 

លិខិតប្បគល់

ទទួលពីប្កស្ួ្-

សាថ ប័ន, លិខិត

ព័ត៌មានប្បគល់

ទទួលកែលបាន

ងបាោះពុម្ពងឆញពី

ប្បព័នធ និ្    

ឯកសារពាក់ព័នធ 

អនកកែលមាន

ស្ិទធិបង ក្ើតការ

ប្បគល់ទទួល

កនុ្ប្បព័នធ 

FMIS (ម្ន្តនតី / 

អនុប្បធាន

ការិយាល័យ

ប្គប់ប្គ្     

កិឆចស្នា នន

អគគនាយកដ្ឋា ន

លទធកម្ម      

សាធារណៈ) 

ការងារ

ងដ្ឋយនែ 

4 អនកមានស្ិទធិអនុម័្តកនុ្ប្បព័នធ FMIS ពិនិតយងម្ើលលអិតលអន់ងឡើ្វិញនូវ

ទិននន័យននលិខិតប្បគល់ទទួលកែលបានបញ្ចូលកនុ្ប្បព័នធ FMIS ងដ្ឋយ

ង ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់ជាមួ្យនឹ្ឯកសារទាំ្ អស្់ងៅងប្ៅប្បព័នធ FMIS ។ 

លិខិតប្បគល់

ទទួលពីប្កស្ួ្-

សាថ ប័ន, លិខិត

ព័ត៌មានប្បគល់

ទទួលកែលបាន

ងបាោះពុម្ពងឆញពី

ប្បព័នធ និ្    

ឯកសារពាក់ព័នធ 

អនកមានស្ិទធិ 

អនុម័្តកនុ្

ប្បព័នធ FMIS 

អគគនាយកនន

អគគនាយកដ្ឋា ន

លទធកម្ម      

សាធារណៈ

(ជងប្ម្ើស្ឆម្ប្ )/

អនុប្បធាន

នាយកដ្ឋា ននន

ប្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការប្បគល់ទទួល 

ងៅអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

អគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ [ នីតិវិធីអនុវតតស្ត ្់ដ្ឋរ ] 
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ងលខ

ស្កម្មភាព 

/ងលខ

ងយា្ 

បរយិាយ ឯកសារងប្បើប្បាស្ ់ តនួាទ ីនិ្    

អ គ្ភាព      

(រមួ្ទាំ្ ម្ខុងារ

ងៅកនុ្ប្បពន័ធ 

FMIS) 

ការងារ

ងដ្ឋយនែ 

និ្ កនុ្

ប្បពន័ធ 

FMIS 

អគគនាយកដ្ឋា ន

លទធកម្មសាធារណៈ

(ជងប្ម្ើស្បនាទ ប់) 

5 
ប្បស្ិនងបើពិនិតយង ើញោម នកំេសុ្ឆ្គ្អវីងទ អនកមានស្ិទធិអនុម័្តកនុ្

ប្បព័នធ FMIS នឹ្បញ្ាូនលិខិតងនាោះងៅការិយាល័យរែាបាល រួម្ជាម្យួ

ឯកសារពាក់ព័នធ ។ 

កនុ្ករណីមានកំេុស្ឆ្គ្ 

កណំតស់្មាគ លអ់ពំបី្បងភទននកេំសុ្ឆ្គ្ៈ 

កំេុស្ឆ្គ្ខា្កនុ្- កំេុស្ឆ្គ្កែលងកើតងឡើ្ងៅងពលម្ន្តនតីនន       

អគគនាយកដ្ឋា នពនិិតយឯកសារ (ែូឆជា កំេុស្ឆ្គ្អកខរាវិរុទធ កំេុស្ឆ្គ្

ការគណនា ។ល។) កំេុស្ឆ្គ្ប្បងភទងនោះអាឆកកតប្មូ្វងដ្ឋយម្ន្តនតីនន

អគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ ។ 

កំេុស្ឆ្គ្ខា្ងប្ៅ - កំេុស្ឆ្គ្កែលបង ក្ើតងដ្ឋយប្កស្ួ្-សាថ ប័ន 

ងដ្ឋយសារក វ្ោះភាពប្គប់ប្ជុ្ងប្ជាយ, ស្ុពលភាព និ្ ភាពប្តឹម្ប្តូវ នន

ឯកសារ ។ កំេុស្ប្បងភទងនោះប្តូវបញ្ាូនប្តឡប់ងៅប្កស្ួ្ -សាថ ប័ន វិញ។ 

លិខិតប្បគល់

ទទួលពីប្កស្ួ្-

សាថ ប័ន, លិខិត

ព័ត៌មានប្បគល់

ទទួលកែលបាន

ងបាោះពុម្ពងឆញពី

ប្បព័នធ និ្    

ឯកសារពាក់ព័នធ 

អនកកែលមាន

ស្ិទធិអនុម័្តកនុ្

ប្បព័នធ FMIS 

អគគនាយកនន

អគគនាយកដ្ឋា ន

លទធកម្ម      

សាធារណៈ 

(ជងប្ម្ើស្

ឆម្ប្)/      

អនុប្បធាន

នាយកដ្ឋា ននន

អគគនាយកដ្ឋា ន

លទធកម្មសាធារណៈ

(ជងប្ម្ើស្បនាទ ប់) 

ការងារ

ងដ្ឋយនែ 

6 ម្ន្តនតីការិយាល័យរែាបាលកត់ប្ា និ្ រកាទុកជាឯកសារ-កាលបបវតតិនូវ

លិខិតទទួលទំនិញ កែលបានងបាោះពុម្ព្ាយ និ្ ឯកសារពាក់ពន័ធ មុ្ន

បញ្ាូនងៅប្កស្ួ្ -សាថ ប័នជំនាញ ។ 

លិខិតប្បគល់

ទទួលពីប្កស្ួ្-

សាថ ប័ន, លិខិត

ព័ត៌មានប្បគល់

ម្ន្តនតី

ការិយាល័យ  

រែាបាល នន  

អគគនាយកដ្ឋា ន

ការងារ

ងដ្ឋយនែ 



 

 

នតីិវិធីបង្កើតការប្បគល់ទទួល 

ងៅអគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

អគគនាយកដ្ឋា នលទធកម្មសាធារណៈ 

 

[ នីតិវិធីអនុវតតស្ត ្់ដ្ឋរ ] 
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ឧបស្ម្ព័នធ 

ទប្ម្្ ់១-លខិតិពត័ម៌ានប្បគលទ់ទលួ 
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នីតិវិធីបង ក្ើតសក្ខីបត្ត/អាណតតិងបើក្ត្ាក្់ 

ងោយនាយក្ោា នហិរញ្ញក្ិច្ច 

ននអគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតតី្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថអុមផ្ទា ល់នៅត្កសួង -ស្ថថ ប័ន) 
 

នីតិវិធីអនុវតតសត្់ោរ 
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នរីិវិធីអន វរតសត ង់ដារ S0006 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 
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កុំណរ់ត្ាការកកសត្មួល 

នលខកុំកណកត្ប កាលបរនិច្េទ អនកកកសត្មួល មូលនហរ ននការកកសត្មួល  

    

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

    

    

 

កុំណរ់ត្ាការអន ម័រ 

ម ខងារ/រួនាទ ី ន ម្ ោះ កាលបរនិច្េទ ហរថនលខា 
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ក្. ងោលបណំ្ 

នីរិវិធីអន វរតសតង់ដារននោះ គ្ឺពនយល់អុំពីនរីិវិធីននការបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នៅកនុងត្បព័នធ FMIS កែលនសន ើស ុំពី

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន កែលព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុនៅាមត្កសួង-ស្ថថ ប័ន នែើមបីធានានូវភាពទាន់នពលនវលាននការបនងកើរ

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ និង ភាពត្រឹមត្រូវននព័រ៌មាន ។ 

ខ. វិសាលភាព 

 វិស្ថលភាពនននរីិវិធនីនោះរមួមានទាុំងត្បរបិរតកិាររែាាល នងិ ត្បរបិរតកិារកនងុត្បពន័ធ FMIS នែើមបបីនងកើរសកខបីត្រ/អាណរតិ

នបើកត្ាក់ កែលនសន ើន ើងនដាយត្កសួង-ស្ថថ ប័ន កែលព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនរិយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន ។ នីរិវិធីននោះ 

ចាប់ន្តើមនៅនពលត្កសួង-ស្ថថ ប័នន្ញើអាណរតិនបើកត្ាក់នែើមបីទូទារ់ និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធមកត្កសួងនសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ នហើយ

បញ្ចប់នៅនពលសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ កែលានអន ម័រ/យល់ត្ពម ត្រូវានបញ្ជូននៅនាយកដាា នច្ុំណូល-ច្ុំណាយថវិកា 

ននអគ្គនាយកដាា នររនាគារជារិ នែើមបីត្រួរពិនិរយនលើសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ និង ការនធវើបច្ចុបបននភាពនលើពនធការ់ទ ក

សត្មាប់ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ 

គ្. ការទទួលខុសត្តូវ 

ច្ុំណ ច្ចាប់ន្តើមសត្មាប់ជុំហានទី១ គ្ឺពីត្គ្ប់ការិយាល័យទាុំងអស់នៅកនុងនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ននអគ្គនាយកដាា នថវិកា ជា

អនកទទួលខ សត្រូវកនុងការអន វរតនីរិវិធីអន វរតសតង់ដារននោះ ។ 

ឃ. ឯក្សារងោ្ 

១. នគាលការណ៍កណនាុំសត ីពីនីរិវិធីច្ុំណាយនិងកបបបទត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុសត្មាប់ថវិកាច្រនតថ្នន ក់ជារិ ឆ្ន ុំ២០១៣ 

២. នគាលការណ៍កណនាុំសត ីពីនីរិវិធីអន វរតថវិកាកមមវិធី 

៣. មា៉ា ត្ទីសកបងកច្ករួនាទី សត្មាប់ការនត្បើត្ាស់ត្បព័នធ FMIS របស់នាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

៤. ឯកស្ថរនីរិវិធីអន វរតការងារបច្ចុបបនន (នលខកូែឯកស្ថរ៖ Current Process_AP_v1.07_140813 នរៀបច្ុំនៅ

កខ សីហា ឆ្ន ុំ ២០១៤) 

៥. ឯកស្ថរគ្ុំរូសត្មាប់នីរិវិធីអន វរតការងារននគ្ណនីត្រូវសងនៅកនុងត្បព័នធ FMIS (នលខកូែឯកស្ថរ៖ FMIS_ 

Design Process Model Document_AP_V1.01 នរៀបច្ុំនៅកខ ក មភៈ ឆ្ន ុំ ២០១៥) ។ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 
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្. នយិមនយ័ 

អាណរត ិ ៖ សកខីបត្រទូទារ់បនងកើរនដាយត្កសួង-ស្ថថ ប័ន និង អងគភាពនសន ើ កែល ា្ុកនវូព័រ៌មានមយួច្ុំននួ ែចូ្ជាមារិកា

ថវិកា  (នសែាកិច្ច, អងគភាពត្បរិបរតិ, រែាាល, កមមវិធី, គ្នត្មាង, មលូនិធិ, ម ខងារ និង ភូមិស្ថន្រសត ), ច្ុំនួន

ទឹកត្ាក់, ន ម្ ោះអនក្គរ់្គង់, នលខសមាគ ល់អនក គ្រ់ គ្ង់, នលខវិកកយបត្រ, នលខសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ 

និង កាលបរិនច្េទវិកកយបត្រ ។ល។ សកខីបត្រននោះ ត្រូវានពិនិរយ និង បញ្ចូលនៅកនុងត្បព័នធ FMIS នដាយនាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា រួច្បញ្ជូននៅនាយកដាា នច្ុំណូល និង ច្ុំណាយថវិកាននអគ្គនាយកដាា ន

ររនាគារជារិ នែើមបីត្រួរពិនិរយសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ច្ ងនត្កាយ និង នធវើបច្ចុបបននភាពនលើពនធការ់ទ កនៅ

កនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

   

   

   

 

  



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 
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ច្. គ្ំនសូតា្អំពីជំហាននននីតិវិធីអនុវតត 

និមិរតសញ្ញញ កែលនត្បើត្ាស់នៅកនុងគ្ុំនូសាង  

 

ការងារនធវើនដាយនែ  (ឧទាហរណ៍ ៖នរៀបច្ុំទត្មង់

ឯកស្ថរន្ាៀងផ្ទា ររ់ាយការណ៍) 

សនត្មច្ច្ិរត 

ទិសនៅលុំហូរ ឬលុំដាប់សកមមភាព 

សញ្ញញ រភាជ ប់នៅកាន់ត្បព័នធន្េងនទៀរ  

នដាយមានន ម្ ោះរបស់ត្បពន័ធ 

ចាប់ន្តើម /បញ្ចប ់ 
ទត្មង់ឯកស្ថរនធវើនដាយនែ 

ការងារនដាយនែជាមួយត្បពន័ធ  FMIS ឧទាហរណ៖៍ 

ការបញ្ចូលទិនននយ័នៅកនុងត្បព័នធ FMIS 

A 
រភាជ ប់នៅកាន់ទុំពរ័មួយនទៀរ នដាយការរភាជ ប់ែុំបូង

ចាប់ន្តើមនដាយអកេរ A នហើយអកេរែូច្គាន នឹងត្រូវាន 

នត្បើត្ាស់សត្មាបទ់ុំព័របនាា ប ់

GL_01 COA 

Maintenance 

ឯកស្ថរនច្ញពីត្បព័នធ FMIS (ឧទាហរណ៍៖   

ការនាោះព មពសកខីបត្រអាណរតិនបើកត្ាក់នច្ញពី

ត្បពន័ធ FMIS) 

A 

រភាជ ប់ទុំព័រ នដាយការរភាជ ប់ែុំបូងចាប់ន្តើមនដាយអកេរ A 

នហើយអកេរែូច្គាន នឹងត្រូវនត្បើត្ាសស់ត្មាប់ទុំព័រែូច្គាន   

 

យល់ត្ពម 

បែិនសធ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 
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S006. Mandate Process at FAD of GDB (without Financial  Controllers attached in LMs)
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m
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n
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Start

Payment mandate, GRN & 
supporting docs including 
FMIS printed docs from 

LMs

Presentation note, payment 
mandate & all supporting docs

11. Top 
management 

approval 
process

2. Check docs

6. Review doc Y

9. Approve? YN

N

Signed presentation note, 
payment mandate & 

supporting docs

Y

Y

Y

N

8. Review voucher 
against hardcopies

13. Approve voucher

* Financial Creator (FAD) = Chief/Deputy chief FC, Deputy General Admin Office, Chief/Deputy chief Security & Defend Office, Chief/Deputy chief Social Office, and Chief/Deputy chief Economic Office.
   FMIS Payable Manager (FAD) = Chief General Admin Office, Chief Security & Defend Office, Chief of Social Office, Chief of Economic Office, Chief of Admin & Consolidation Office, Deputy Director, and Director 

FAD.
   FMIS Confirmer (FAD) = Chief Admin & Consolidation Office

Presentation note, 
payment mandate, 

printed voucher form & 
all supporting docs

8. Valid?N

Signed presentation note, 
approved payment mandate & 

all supporting docs

N

11. Approve? Y

N

End

Approved payment 
mandate, approved 

voucher form from FMIS 
& all supporting docs

4. Create/update voucher,
run matching & check 

budget

4. Print out 
voucher (VO 

ID, item 
info, etc.)

Signed voucher form, 
presentation note & all 

supporting docs 4. Valid?

1. Receive payment 
mandate, GRN & all 

supporting docs stamp, 
date & register

5. Sign on printed 
voucher form & 

presentation note

3. Prepare 
presentation note

7. Initial docs, 
presentation note

10. Sign on presentation 
note & initial on payment 

mandate

12. Sign on presentation 
note & initial on payment 

mandate

14. Sign on printed 
voucher form

15. Archive all supporting docs 
& stamp, date & register 
payment mandate before 

sending to EO BRED -GDNT

 

*: Activities in yellow colour indicates activities in FMIS. The FMIS printed form is optional, can be printed or just write down the ID instead on 

the related official letter or document. 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 
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ឆ. នីតិវិធីអនុវតត 

ារាងខាងនត្កាមននោះបរិយាយអុំពីែុំណាក់កាលចាុំាច្់នីមួយៗសត្មាប់ការបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ នដាយនយាង

នៅនលើគ្ុំនូសាងកែលានបងាា ញកនុងច្ុំណ ច្ “ច្” ខាងនលើ៖ 

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និងអងគភាព 

(រមួទាុំងម ខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

1 បនាា ប់ពីត្កសួង-ស្ថថ បន័ ទទលួានទុំនញិ សុំណង ់ឬនសវា 

កែលត្រូវានករត់្ាកនុងសុំណ ុំលិខរិពរ័៌មានត្បគ្ល់-ទទលួ 

អនក គ្រ់ គ្ង់នឹងន្ញើ វិកកយបត្រទទូារ់ជនូត្កសួង-ស្ថថ បន័ននាោះ ។ 

នែើមបីទូទារ់ វិកកយបត្រននោះ ត្កសងួ-ស្ថថ ប័ន នងឹនរៀបច្ុំ

អាណរតិនបើកត្ាកន់ែើមបីនធវើការទូទារ់ នដាយភាជ បជ់ាមួយសុំណ ុំ

លិខរិពរ័៌មានត្បគ្ល់ទទលួ នងិ ឯកស្ថរពាក់ព័នធ រួច្បញ្ជូន

មកត្កសួងនសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ នែើមបីពិនរិយ និង អន មរ័/

យលត់្ពមកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

នៅនពលទទលួានអាណរតកិិច្ច, សុំណ ុំលិខរិពរ័ម៌ានត្បគ្ល់

ទទួលនាោះព មពនច្ញពីត្បពន័ធ FMIS និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ   

មន្រនតីការយិាលយ័រែាាល និង សរ ប របស់នាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច 

ននអគ្គនាយកដាា នថវិកា នាោះត្ា, ច្ ោះកាលបរិនច្េទ និង ច្ ោះ

កនុងនសៀវនៅលិខិរចូ្ល ម ននពលបញ្ជូន  ឯកស្ថរនៅមន្រនតី

ត្ររួពិនរិយហិរញ្ញវរថុ ។ 

អាណរតិនបើកត្ាក់

ទូទារ់, ទត្មងល់ខិិរ

ព័រម៌ានត្បគ្លទ់ទួល

នាោះព មពនច្ញពតី្បព័នធ 

FMIS និង ឯកស្ថរ

ពាក់ព័នធ 

មន្រនតីការយិាលយ័ 

រែាាល និង 

សរ ប របស់

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិច្ច នន          

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

2 មន្រនតីត្ររួពិនរិយហិរញ្ញវរថុនធវើការពិនរិយ និង ន ា្ៀងផ្ទា រ់សុំនណើ

ស ុំទូទារ់ច្ុំណាយថវិកា និង ឯកស្ថរភាជ ប់នែើមបីធានានូវភាព

ត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ ស ពលភាព នងិ ភាពត្រឹមត្រូវននឯកស្ថរ

នដាយន ល្ើយរបនៅនងឹលកខខណឌ រត្មូវការរបសត់្កសងួនសែាកិច្ច 

និង ហិរញ្ញវរថុែចូ្មានកុំណរ់នៅកនុងារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់/ទត្មង់

ព័រម៌ាននៅកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

ទូទារ់អាណរតិនបើក

ត្ាក់ទទូារ់, ទត្មង់

លិខរិពរ័៌មានត្បគ្ល់

ទទួលនាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS នងិ   

មន្រនតីត្ររួពិនរិយ

ហិរញ្ញវរថុ នន

ការិយាលយ័  

ត្ររួពិនរិយ  

ហិរញ្ញវរថុ របស់

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

 

[ នរីិវិធីអន វរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និងអងគភាព 

(រមួទាុំងម ខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

i. ភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ៖ ឯកស្ថរច្មបង និង ឯកស្ថរភាជ ប់

គួ្រករមានភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ នដាយារាងន ា្ៀងផ្ទា រ់

ត្រូវាននត្បើត្ាស់សត្មាប់ជានគាលការណ៍កណនាុំ ។ 

ii. ស ពលភាព៖ មន្រនតីកែលទទលួខ សត្រូវនលើឯកស្ថរមាន

សិទធិកនុងការច្ ោះហរថនលខានលើឯកស្ថរនែើមបីទទួលស្ថគ ល់

អុំពីស ពលភាព (ឧទាហរណ៍៖ ន ា្ៀងផ្ទា រ់ហរថនលខានលើ

សុំនណើស ុំទូទារ់ច្ុំណាយថវិកានៅនឹងហរថនលខាគ្ុំរូ 

ត្ពមទាុំងន ា្ៀងផ្ទា រ់ព័រ៌មាននៅកនុងសុំនណើធានា

ច្ុំណាយ និង ឯកស្ថរក្នការលទធកមម ។ 

iii. ភាពត្រឹមត្រូវ៖ ធានាឱ្យានថ្នកមមវរថុននច្ុំណាយ ការករ់ត្ា

ច្ុំណាយថវិកា ការវាយរនមលច្ុំណាយ ភាពទុំននរនន     

ឥណទាន ាមបទបញ្ញរតិច្ាប់ត្បព័នធហិរញ្ញវរថុ ាមកិច្ចការ

នរៀបច្ុំននថវិកា ការគ្ណនាពរិជាត្រឹមត្រូវ។ 

ត្បសិននបើការត្ររួពនិរិយរកន ើញនូវកុំហ ស គ្ងណាមួយ 

ឯកស្ថរទាុំងអសន់ឹងត្រូវចារ់ទ កថ្នមិនត្គ្ប់ត្គាន ់និង ត្រូវ

បញ្ជូ នត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន។ 

កុំណរ់សមាគ ល់អុំពីការបញ្ជូនឯកស្ថរត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន៖ 

១. រាល់ឯកស្ថរកែលត្រូវបញ្ជូនត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ ប័ន

ចាុំាច្់ត្រូវនរៀបច្ុំឱ្យានត្រឹមត្រវូ 

២.នដាយបញ្ញជ ក់ពីនហរ ្លននការបញ្ជូនឯកស្ថរត្រ ប់ ឬ

ការបែិនសធឯកស្ថរ 

៣.ឯកស្ថរថរច្មលងមួយច្ាប់ត្រូវរកាទ កនៅត្កសួង

នសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ ។ 

ត្បសិននបើពិនរិយន ើញថ្នត្រឹមត្រវូ និង មានស ពលភាពកនងុ

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ នាយកដាា ន  

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា [ នរីិវិធីអន វរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និងអងគភាព 

(រមួទាុំងម ខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ត្បព័នធ FMIS ឯកស្ថរទាុំងអស់ត្រូវបញ្ជូន នៅអនកកែលមាន

សិទធិបនងកើរសកខបីត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់កនុងត្បពន័ធ ។ 

3 មន្រនតីត្ររួពិនរិយហិរញ្ញវរថុ នរៀបច្ុំកុំណរ់បងាា ញ  នហើយបញ្ជូន

នៅអនកកែលមានសិទធិបនងកើរអាណរតិនៅកនងុត្បព័នធ FMIS រួម

ជាមួយនឹងអាណរតិកិច្ច និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ នែើមបីពិនិរយ  

និង បញ្ចូលកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

កុំណរ់បងាា ញ, 

អាណរតិកិច្ច និង 

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

មន្រនតីត្ររួពិនរិយ

ហិរញ្ញវរថុ នន

ការិយាលយ័  

ត្ររួពិនរិយ  

ហិរញ្ញវរថុ របស់

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

4 អនកកែលមានសិទធិបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់កនុង

ត្បព័នធ  បនងកើរអាណរតិនបើកត្ាក់/សកខីបត្រកនុងត្បព័នធ,  

ន ា្ៀងផ្ទា រ់ពរ័ម៌ានកនុងត្បពន័ធ និង ត្ររួពិនរិយថវិកាកនុង

ត្បព័នធ នៅនពលកែលទទលួានឯកស្ថរពីមន្រនតីត្ររួពនិរិយ

ហិរញ្ញវរថុ ។ 

ត្បសិននបើការទទូារ់អាណរតិនបើកត្ាក់ទទូារ់ នងិ ឯកស្ថរ

ពាក់ព័នធមានស ពលភាព (ឧទាហរណ៍៖ ពិនរិយអាណរតិកិច្ច, 

លិខរិទទលួទុំនញិ, វិកកយបត្រនច្ញនដាយអនក គ្រ់ គ្ង់,   

ទឹកត្ាកត់្រូវទទូារ់, ពរ័ម៌ានអុំពីអនក គ្រ់្ គង់) អនកកែលមាន

សិទធិបនងកើរសកខបីត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់កនុងត្បពន័ធ  នាោះព មព 

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នច្ញពីត្បព័នធ FMIS ។ (សមូ

នមើលទត្មង់សកខបីត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នៅកនុងឧបសមព័នធ) 

អាណរតិនបើកត្ាក់, 

ទត្មងល់ិខរិពរ័ម៌ាន

ត្បគ្ល់ទទលួនាោះព មព

នច្ញពីត្បពន័ធ FMIS,

សកខីបត្រ/អាណរិតនបើក

ត្ាក់នាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS នងិ  

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

អនកកែលមានសិទធិ

បនងកើរសកខីបត្រ/

អាណរតិនបើកត្ាក់

កនុងត្បព័នធ  (អន 

ត្បធាន/ត្បធាន

ការិយាលយ័  

ត្ររួពិនរិយ  

ហិរញ្ញវរថុ/      

រែាាល/    

ស វរថិភាព និង

ការពារ/សងគម/

នសែាកិច្ច របស់

ត្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

 

[ នរីិវិធីអន វរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និងអងគភាព 

(រមួទាុំងម ខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

បញ្ញជ ក់៖ ទត្មង់លិខិរសកខបីត្រ/អាណរតនិបើកត្ាក់អន ម័រ/

យល់ត្ពមនច្ញពីត្បព័នធ FMIS គឺ្មន្រនតអីាច្មានជនត្មើស   នាោះ

ព មពនច្ញ ឬ ត្គាន់ករសរនសរនលខសមាគ ល់នៅនលើទត្មង់លិខិរ

ជាក់លាក់ណាមួយ នែើមបជីាកុំណរ់សមាគ ល់សត្មាប់បនតកិច្ច

ការងារនៅកនងុត្បព័នធ FMIS ។ 

ត្បសិននបើអាណរតិកិច្ច និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធមនិមាន        

ស ពលភាព អនកកែលមានសិទធិបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់កនុងត្បពន័ធ  ន្ញើអាណរតិនបើកត្ាក់នែើមបីនធវើការទូទារ ់

និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ នៅការយិាល័យរែាាល នន      

នាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចជាមួយនយាបល់កករត្មូវ ។ 

នាយកដាា ន  

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

5 អនកកែលមានសិទធិបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់កនុង

ត្បព័នធ  ច្ ោះហរថនលខានលើសកខីបត្រ/អាណរិតនបើកត្ាក់   

នាោះព មពនច្ញពតី្បព័នធ FMIS រួច្នហើយបញ្ជូននៅត្បធាន/ 

អន ត្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកចិ្ច នដាយភាជ ប់ជាមួយឯកស្ថរ   

ពាក់ព័នធទាុំងឡាយ ។ 

សកខីបត្រ/អាណរិតនបើក

ត្ាក់នាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS 

អនកកែលមានសិទធិ

បនងកើរសកខីបត្រ/

អាណរតិនបើកត្ាក់

កនុងត្បព័នធ  (អន 

ត្បធាន/ត្បធាន

ការិយាលយ័  

ត្ររួពិនរិយ  

ហិរញ្ញវរថុ/      

រែាាល/    

ស វរថិភាព និង

ការពារ/សងគម/

នសែាកិច្ច របស់

នាយកដាា ន  

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា [ នរីិវិធីអន វរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និងអងគភាព 

(រមួទាុំងម ខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

6 ត្បធាន ឬអន ត្បធានការយិាលយ័ហិរញ្ញកិច្ច ពនិរិយកុំណរ់

បងាា ញ, សកខីបត្រ/អាណណរិនបើកត្ាក់នាោះព មពនច្ញពីត្បព័នធ 

FMIS, អាណរតកិិច្ច និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ ។  

ក អ្កាមត្បនភទកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាច្កករត្មូវនដាយ

មន្រនតីនននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច នដាយក កឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ជូនត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ បន័ (ាមការសមាគ ល់    

ខាងនត្កាម)៖ 

កុំណរ់សមាគ ល់អុំពីត្បនភទកុំហ ស គ្ង៖ 

ច្ុំនពាោះកុំហ ស គ្ងន ា្កនុង - ត្បនភទកុំហ ស គ្ងនកើរន ើងនៅ

នពលមន្រនតីនននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ពិនរិយនមើលឯកស្ថរ 

(ែូច្ជាកុំហ ស គ្ងអកខរាវិរ ទធ និង ការគ្ណនាជានែើម)។ 

កុំហ ស គ្ងត្បនភទននោះអាច្កករត្មូវាននដាយមន្រនតីនន

នាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ។ 

ច្ុំនពាោះកុំហ ស គ្ងខាងនត្ៅ - ត្បនភទកុំហ ស គ្ងបនងកើរនដាយ

ត្កសួង-ស្ថថ បន័ ែូច្ជាឯកស្ថរមិនមានភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ, 

គាម នស ពលភាព និង គាម នភាពត្រឹមត្រូវ ។ ឯកស្ថរកែលមាន

កុំហ ស គ្ងត្បនភទននោះទាមទារឱ្យបញ្ជូនត្រ ប់នៅកាន់

ត្កសួង-ស្ថថ ប័នវិញ ។ 

កុំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់ នាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,     

អាណរតិកិច្ច  និង      

ឯកស្ថរពាកព់័នធ 

ត្បធានឬអន 

ត្បធាន

ការិយាលយ័

ហិរញ្ញកិច្ច របស់

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

7 ត្បសិននបើពិនរិយន ើញថ្នគាម នកុំហ ស គ្ង ត្បធាន ឬ        

អន ត្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកចិ្ច ច្ ោះហរថនលខាសនងខប 

កុំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្បធាន ឬ      

អន ត្បធាន

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

 

[ នរីិវិធីអន វរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និងអងគភាព 

(រមួទាុំងម ខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

(គូ្សត្គី្ស)នលើកុំណរ់បងាា ញ  នហើយបញ្ជូននៅអនកត្គ្ប់ត្គ្ង

គ្ណនតី្រូវសងកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

ត្ាក់ នាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,  

អាណរតិកិច្ច និង     

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

ការិយាលយ័ 

ហិរញ្ញកិច្ចរបស់

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

8 អនកត្គ្ប់ត្គ្ងគ្ណនតី្រូវសងន ា្ៀងផ្ទា រ់ពរ័ម៌ាននលើសកខីបត្រ/

អាណរតិនបើកត្ាកក់នុងត្បព័នធ FMIS ជាមួយនឹងសកខីបត្រ/  

អាណរិតនបើកត្ាកន់ាោះព មពនច្ញពីត្បព័នធ, កុំណរ់បងាា ញ  

និង  អាណរតិនបើកត្ាក់ទទូារ់ ។ 

ក អ្កាមត្បនភទននកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាច្កករត្មូវ ឬ 

បញ្ជូនត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ បន័ នដាយមន្រនតីការយិាល័យ   

រែាាល និង សរ ប នននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច (សូមនមើលការ

ពនយល់នៅច្ុំណ ច្ទី ៦ ខាងនលើ) ។ 

ត្បសិននបើពិនរិយន ើញគាម នកុំហ ស គ្ង អនកត្គ្ប់ត្គ្ងគ្ណនី

ត្រូវសង ច្ ោះហរថនលខាសនងខប (គូ្សត្គ្ីស)នលើកុំណរ់បងាា ញ  

នហើយបញ្ជូននៅត្បធាននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ។ 

កុំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់ នាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS, អាណរតិ

នបើកត្ាក់ទទូារ ់និង 

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

អនកត្គ្ប់ត្គ្ង

គ្ណនតី្រូវសង

កនុងត្បព័នធ FMIS 

(ត្បធាន

ការិយាល័យ      

រែាាល  និង 

សរ ប /ស វរថិភាព 

និង ការពារ/

សងគម/នសែាកិច្ច 

និង ត្បធាន/  

អន ត្បធាន  

នាយកដាា ន   

ហិរញ្ញកិច្ច ននអគ្គ

នាយកដាា នថវិកា 

ត្បព័នធ 

FMIS 

9 ត្បធាននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ពិនរិយសកខីបត្រ/អាណរិតនបើក

ត្ាក់នាោះព មពនច្ញពីត្បព័នធ, អាណរតិកិច្ច និង កុំណរ់បងាា ញ ។ 

កុំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្បធាននាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា [ នរីិវិធីអន វរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និងអងគភាព 

(រមួទាុំងម ខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ក អ្កាមត្បនភទននកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាច្កករត្មូវ ឬ 

បញ្ជូនត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ បន័ នដាយមន្រនតីការយិាល័យ   

រែាាល និង សរ ប នននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច (សូមនមើលការ

ពនយល់នៅច្ុំណ ច្ទី ៦ ខាងនលើ)។ 

ត្ាក់ នាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS, អាណរតិកិច្ច 

និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ 

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

10 ត្បសិននបើពិនរិយន ើញគាម នកុំហ ស គ្ង ត្បធាននាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិច្ច ច្ ោះហរថនលខានលើកុំណរ់បងាា ញ  នងិ ច្ ោះ      

ហរថនលខាសនងខបនលើអាណរតិកិច្ច នហើយបញ្ជូននៅថ្នន ក់ែឹកនាុំ

ត្កសងួនសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ ពនិរិយ និង អន មរ័/យលត់្ពម ។ 

កុំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់ នាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS, អាណរតិកិច្ច 

និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ 

ត្បធាននាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

11 ថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសួងនសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ ពិនរិយ និង អន ម័រ/

យលត់្ពមនៅាមសិទធិ និង ឋានាន ត្កម ។ ថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសួង

នសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ នឹងពនិរិយកុំណរ់បងាា ញ, អាណរតិកិច្ច, 

សកខីបត្រនាោះព មពនច្ញពីត្បពន័ធ និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ កែល

បញ្ជូនមកពីត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ 

ក អ្កាមត្បនភទននកុំហ ស គ្ង ឯកស្ថរខលោះអាច្កករត្មូវ ឬ 

បញ្ជូនត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ បន័ នដាយមន្រនតីការយិាល័យ   

រែាាល និង សរ ប នននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច (សូមនមើលការ

ពនយល់នៅច្ុំណ ច្ទី ៦ ខាងនលើ)។ 

កុំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់ នាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS, អាណរតិកិច្ច 

និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ 

ថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសួង

នសែាកិច្ច និង

ហិរញ្ញវរថ ុ

ការងារ

នដាយនែ 

12 ត្បសិននបើពិនរិយន ើញថ្នគាម នកុំហ ស ថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសួង

នសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ អន ម័រ/យល់ត្ពម នដាយច្ ោះ 

ហរថនលខានលើអាណរតិកិច្ច និង កុំណរ់បងាា ញ  ។ 

កុំណរ់បងាា ញ និង

អាណរតិកិច្ច 

ថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសួង

នសែាកិច្ច និង

ហិរញ្ញវរថ ុ

ការងារ

នដាយនែ 

13 បនាា ប់ពីថ្នន ក់ែឹកនាុំត្កសួងនសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ អន ម័រ/

យលត់្ពមនត្ៅត្បព័នធ FMIS រួច្ ឯកស្ថរនឹងបញ្ជូននៅអនក

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់នាោះព មពនច្ញពី

អនកកែលមានសិទធិ

អន មរ័/បញ្ញជ ក់

ត្បព័នធ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

 

[ នរីិវិធីអន វរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និងអងគភាព 

(រមួទាុំងម ខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

កែលមានសិទធិអន មរ័/បញ្ញជ ក់កនងុត្បព័នធ FMIS (ត្បធាន

ការិយាលយ័រែាាល និង សរ ប) ។ អនកកែលមានសិទធិ    

អន មរ័/យលត់្ពមចូ្លនៅកនុងត្បព័នធ នែើមបីពិនរិយ និង     

អន មរ័/បញ្ញជ ក់ ។ 

ត្បព័នធ FMIS,  

អាណរតិកិច្ច និង     

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

កនុងត្បព័នធ FMIS 

(ត្បធាន

ការិយាលយ័               

រែាាល និង 

សរ ប) 

FMIS 

14 អនកកែលមានសិទធិអន មរ័/យលត់្ពម ច្ ោះហរថនលខានលើ    

សកខីបត្រ/អាណរិតនបើកត្ាកន់ាោះព មពនច្ញពីត្បពន័ធ FMIS ។ 

សកខីបត្រ/អាណណរិនបើកត្ាក់អន ម័រ/យលត់្ពម  រួច្នហើយរួម

ទាុំងអាណរតិកិច្ច និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ ត្រូវបញ្ជូននៅ មន្រនតី

ការិយាលយ័រែាាល និង សរ ប នែើមបីែកឯកស្ថរទ ក ។ 

សកខីបត្រ/អាណណរិនបើក

ត្ាក់ នាោះព មពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,  

អាណរតិកិច្ចកែលាន

អន មរ័ នងិ ឯកស្ថរ

ពាក់ព័នធ 

អនកកែលមានសិទធិ

អន មរ័/បញ្ញជ ក់

កនុងត្បព័នធ FMIS 

(ត្បធាន

ការិយាលយ័            

រែាាល និង 

សរ ប) 

ការងារ

នដាយនែ 

15 មន្រនតីការយិាលយ័រែាាល និង សរ ប ករ់ត្ា នងិ រកាទ ក

ច្ាប់ថរច្មលងនូវ សកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ និង អាណរតិកិច្ច

កែលានអន មរ័/យលត់្ពម ត្ពមទាុំងឯកស្ថរន្េងៗ ម ន

បញ្ជូននៅរែាាលរបសក់ារិយាល័យច្ុំណាយនន នាយកដាា ន

ច្ុំណូល និង ច្ុំណាយថវិកានន អគ្គនាយកដាា នររនាគារជារិ ។ 

សកខីបត្រ/អាណរិត 

នាោះព មពនច្ញពតី្បព័នធ 

FMIS, អាណរតកិិច្ច

កែលានអន មរ័ និង     

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

មន្រនតីការយិាលយ័

រែាាល និង 

សរ ប របស់

នាយកដាា ន  

ហិរញ្ញកិច្ច ននអគ្គ

នាយកដាា នថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

  



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីព ុំមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា [ នរីិវិធីអន វរតសត ង់ដារ ] 
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ទតីុំងអ្នកផ្ាត់ផ្ាង់៖    Phnom Penh កាេបរិលឆេទអាណតតិល ើម៖ 10-07-15

េកខខណឌ ទូទាត់៖   00 លេខសម្គា េ់ អាណតតិ៖ 00000169

លេខសម្គា េ់ ការបញ្ជា ទិញ៖   0000000079 ប្បលេទអាណតតិ៖ Regular Voucher

លេខសម្គា េ់ ប្កមុប្តតួពិនិតយ៖   AC15_0001 កាេបរិលឆេទបលងកើតអាណតតិ៖ 20/Oct/2015 14:30

ឆុំនួនទកឹប្ាក់សរ ប៖ 10000

បរិយាយអាណតតិេមអិត (600 តួអ្កសរ)៖ រូបិយប័ណណ៖ KHR/USD

ពនធកាត់ ទ ក៖ 1000

ពត័៌មានអាណតតិ

Line ម ខទុំ និញ ឬ សវា បរិយាយ ម ខទុំ និញ ឬ លសវា បរិម្គណ ត ម្មៃរាយ ខ្នន ត ពនធកាត់ ទ ក ត ម្មៃស រ ប

1 NA NA NA NA NA 1000 10000

ពត័៌មានអាណតតិលម្អិត

លេ ខ Line ថ្នន ក់ លស  ឋកិឆច អ្ងាភាព ប្បតិ បតតិ រ ឋាេ គលប្ម្គង កមមវិ ធី មូេ និធិ េូមិសាស្រសត ម ខងារ ឆ្ន ុំ ថ វិកា សាខ្នអ្ ងាភាព ប្បតិបតតិ ប រិម្គណ ត ម្មៃស រ ប

Line 1 6xxxx ០1 ០1 2015 NA 5000

6xxxx ០1 ០1 2015 NA 2000

6xxxx ០1 ០1 2015 NA 3000

ឆុំនួនទឹកប្ាក់ សរ ប៖ 10000

នាយកដ្ឋឋ ន៖ ហិរញ្ញកិឆច

ការិយាេ័យ៖

មតិ លយាប េ់៖ ហតថលេ ខ្ន និង ល ម្ ោះ អ្នកបលងកើតអាណតតិ ហតថលេ ខ្ន និង ល ម្ ោះ អ្នក អ្ន ម័តអាណតតិ

កាេ បរិ លឆេទ៖ កាេ បរិ លឆេទ៖

ទុំព័រទី 1 កាេបរិលឆេទលាោះ ផ្ាយ 20/Oct/2015 15:30

អាណតតិប ើកប្រាក់

អគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា

ឧបសមព័នធ  
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ក្. ងោលបណំ្ 

នរីិវិធអីនវុរតសតងដ់ារននោះ គ្ពឺនយលអ់ពំនីរីិវិធនីនការបនងកើរសកខបីត្រ/អាណរតនិបើកត្ាកន់ៅកនងុត្បពន័ធ FMIS កែលនសន ើសុពំី

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន កែលមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុនៅាមត្កសួង-ស្ថថ ប័ន នែើមបីធានានូវភាពទាន់នពលនវលានន ការបនងកើរ

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ និង ភាពត្រឹមត្រូវននព័រ៌មាន ។ 

ខ.  វិសាលភាព 

 វិស្ថលភាពនននីរិវិធីននោះរួមមានទាងំត្បរបិរតិការរែាាល និង ត្បរបិរតិការកនុងត្បព័នធ FMIS នែើមបីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិ

នបើកត្ាក់ កែលនសន ើន ើងនដាយត្កសួង-ស្ថថ ប័ន កែលមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុនៅាមត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ នីរិវិធីននោះ ចាប់ន ត្ើម

នៅនពលត្កសងួ-ស្ថថ ប័នន្ញើអាណរតិនបើកត្ាកន់ែើមបីទូទារ់ និង ឯកស្ថរពាកព់័នធមកត្កសួងនសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ នហើយបញ្ចប់

នៅនពលសកខបីត្រ/ អាណរតិនបើកត្ាក់កែលានអនុម័រ/យល់ត្ពម ត្រូវានបញ្ជូននៅនាយកដាា នចំ្ណូល-ចំ្ណាយថវិកា នន

អគ្គនាយកដាា នររនាគារជារិ នែើមបីត្រួរពិនិរយនលើសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ និង ការនធវើបច្ចុបបននភាពនលើពនធការ់ទុកសត្មាប់

ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ 

គ្. ការទទួលខុសត្តូវ 

ត្គ្ប់ការិយាល័យទាងំអស់កនុងនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ននអគ្គនាយកដាា នថវិកា ជាអនកទទួលខុសត្រូវកនុងការអនុវរតនីរិវិធីអនុវរត  

សតង់ដារននោះ ។ 

ឃ. ឯក្សារងោ្ 

១. នគាលការណ៍កណនំាសត ីពីនីរិវិធីចំ្ណាយនិងកបបបទត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុសត្មាប់ថវិកាច្រនតថ្នន ក់ជារិ ឆ្ន ំ២០១៣ 

២. នគាលការណ៍កណនំាសត ីពីនីរិវិធីអនុវរតថវិកាកមមវិធី 

៣. មា៉ា ត្ទីសកបងកច្ករួនាទី សត្មាប់ការនត្បើត្ាស់ត្បព័នធ FMIS របស់នាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

៤. ឯកស្ថរនីរិវិធីអនុវរតការងារបច្ចុបបនន (នលខកូែឯកស្ថរ៖ Current Process_AP_v1.07_140813 នរៀបច្ំនៅ

កខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤) 

៥. ឯកស្ថរគំ្រូសត្មាប់នីរិវិធីអនុវរតការងារននគ្ណនីត្រូវសងនៅកនុងត្បព័នធ FMIS (នលខកូែឯកស្ថរ៖ FMIS_ 

Design Process Model Document_AP_V1.01 នរៀបច្ំនៅកខ កុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥) ។ 
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្. នយិមនយ័ 

អាណរត ិ ៖ សកខីបត្រទូទារ់បនងកើរនដាយត្កសួង-ស្ថថ ប័ន និង អងគភាពនសន ើ កែល ា្ុកនវូព័រ៌មានមយួចំ្ននួ ែចូ្ជាមារិកា

ថវិកា  (នសែាកិច្ច, អងគភាពត្បរិបរតិ, រែាាល, កមមវិធី, គ្នត្មាង, មលូនិធិ, មុខងារ និង ភូមិស្ថន្រសត ), ច្ំនួន

ទឹកត្ាក់, ន ម្ ោះអនក គ្រ់ គ្រ់, នលខសមាគ ល់អនក គ្រ់ គ្ង់, នលខវិកកយបត្រ, នលខសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ 

និង កាលបរនិច្េទវិកកយបត្រ ។ល។ សកខីបត្រននោះ ត្រូវានពិនរិយ នងិ បញ្ចូលនៅកនុងត្បព័នធ FMIS នដាយនាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា រួច្បញ្ជូននៅនាយកដាា នច្ំណូលនិងចំ្ណាយថវិកា ននអគ្គនាយកដាា ន

ររនាគារជារិ នែើមបីត្រួរពិនិរយសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ចុ្ងនត្កាយ និង នធវើបច្ចុបបននភាពនលើពនធការ់ទុក

នៅកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

 

  

   

   

 

  



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា [ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 
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ច្. គ្ំនសូតា្អំពីជំហាននននីតិវិធីអនុវតត 

និមិរតសញ្ញញ កែលនត្បើត្ាស់នៅកនុងគ្ំនូសាង 

 

 

ការងារនធវើនដាយនែ  (ឧទាហរណ៍ ៖នរៀបច្ំទត្មង់

ឯកស្ថរន្ាៀងផ្ទា ររ់ាយការណ៍) 

សនត្មច្ច្ិរត 

ទិសនៅលំហូរ ឬលំដាប់សកមមភាព 

សញ្ញញ រភាជ ប់នៅកាន់ត្បព័នធន្េងនទៀរ  

នដាយមានន ម្ ោះរបស់ត្បពន័ធ 

ចាប់ន្តើម /បញ្ចប ់ 
ទត្មង់ឯកស្ថរនធវើនដាយនែ 

ការងារនដាយនែជាមួយត្បពន័ធ  FMIS ឧទាហរណ៖៍ 
ការបញ្ចូលទិនននយ័នៅកនុងត្បព័នធ FMIS 

A 
រភាជ ប់នៅកាន់ទំពរ័មួយនទៀរ នដាយការរភាជ ប់ែំបូង

ចាប់ន្តើមនដាយអកេរ A នហើយអកេរែូច្គាន នឹងត្រូវាន 

នត្បើត្ាស់សត្មាបទ់ំព័របនាា ប ់

GL_01 COA 

Maintenance 

ឯកស្ថរនច្ញពីត្បព័នធ FMIS (ឧទាហរណ៍៖   

ការនាោះពុមពសកខីបត្រ/អាណរតនិបើកត្ាក់នច្ញពី

ត្បពន័ធ FMIS) 

A 

រភាជ ប់ទំព័រ នដាយការរភាជ ប់ែំបូងចាប់ន្តើមនដាយអកេរ A 

នហើយអកេរែូច្គាន នឹងត្រូវនត្បើត្ាសស់ត្មាប់ទំព័រែូច្គាន   

 

យល់ត្ពម 

បែិនសធ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

 

[ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 
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S007. Mandate Process at FAD of GDB (with Financial  Controllers attached in LMs)
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Start

Payment mandate, Presentation 
note, GRN & supporting docs 
including FMIS printed docs 

from LMs

9. Top 
management 

approval 
process

4. Review doc Y

7. Approve? YN

Signed presentation note, 
payment mandate & all 

supporting docs

Y

Y

N

6. Review voucher 
against hardcopies

11. Approve 
voucher

* Financial Creator (FAD) = Chief/Deputy chief FC, Deputy General Admin Office, Chief/Deputy chief Security & Defend Office, Chief/Deputy chief Social Office, and Chief/Deputy chief Economic Office.
   FMIS Payable Manager (FAD) = Chief General Admin Office, Chief Security & Defend Office, Chief of Social Office, Chief of Economic Office, Chief of Admin & Consolidation Office, Deputy Director, and Director 

FAD.
   FMIS Confirmer (FAD) = Chief Admin & Consolidation Office

Presentation note, 
payment mandate, 

printed voucher form & 
all supporting docs

6. Valid?N

Signed presentation note, 
approved payment mandate & 

all supporting docs

N

9. Approve? Y

N

End

Approved payment 
mandate, approved voucher 

form from FMIS & all 
supporting docs

2. Create/update voucher,
run matching & check 

budget

2. Print out 
voucher (VO 

ID, item 
info, etc.)

Signed voucher & all 
supporting docs 2. Valid?

1. Receive payment mandate, 
Presentation note, GRN & all 

supporting docs stamp, date & 
register

3. Sign on printed 
voucher form

5. Initial on docs & 
presentation note

8. Sign on presentation 
note & initial on payment 

mandate

10. Sign on presentation 
note & initial on payment 

mandate

12. Sign on printed 
voucher form

13. Archive all supporting docs & 
stamp, date & register payment 
mandate before sending to EO 

BRED -GDNT

*: Activities in yellow colour indicates activities in FMIS. The FMIS printed form is optional, can be printed or just write down the ID instead on 

the related official letter or document. 

 

 

 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា [ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 
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ឆ. នីតិវិធីអនុវតត 

ារាងខាងនត្កាមននោះបរិយាយអំពីែំណាក់កាលចំាាច្់នីមួយៗសត្មាប់ការបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ នដាយនយាង

នៅនលើគ្ំនូសាងកែលានបងាា ញកនុងច្ំណចុ្ “ច្” ខាងនលើ៖ 

សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និង អងគភាព 

(រមួទាងំមុខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

1 បនាា ប់ពីត្កសួង-ស្ថថ បន័ ទទលួានទំនញិ សណំង ់ឬ នសវា 

កែលត្រូវានករត់្ាកនុងសណំុលំិខរិពរ័៌មានត្បគ្ល់ទទលួ 

អនក គ្រ់ គ្ង់នឹងន្ញើ វិកកយបត្រទទូារ់ជនូត្កសួង-ស្ថថ បន័ននាោះ ។ 

នែើមបីទទូារ់វិកកយបត្រននោះ ត្កសួង-ស្ថថ ប័ន នងឹនរៀបច្ំ

អាណរតិនបើកត្ាកន់ែើមបីនធវើការទូទារ់ នដាយភាជ បជ់ាមួយសំណុំ

លិខរិព័រ៌មានត្បគ្ល់ទទលួ នងិ ឯកស្ថរពាក់ព័នធ រួច្បញ្ជូន

មកត្កសួងនសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ នែើមបីពិនរិយ និង អនុមរ័/

យលត់្ពមកនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

នៅនពលទទលួានអាណរតិនបើកត្ាក់នែើមបីនធវើការទូទារ់, 

សំណុលំិខរិពរ័ម៌ានត្បគ្លទ់ទលួនាោះពុមពនច្ញពីត្បព័នធ 

FMIS និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ មន្រនតីការិយាល័យបកូសរុប និង 

រែាាល របស់នាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

នាោះត្ា, ច្ុោះកាលបរិនច្េទ និង ច្ុោះកនុងនសៀវនៅលិខរិច្លូ 

មុននពលបញ្ជូនឯកស្ថរនៅការិយាល័យត្ររួពនិរិយហិរញ្ញវរថុ ។ 

អាណរតិនបើកត្ាក់

នែើមបីនធវើការទូទារ,់ 

ទត្មងល់ិខរិពរ័ម៌ាន

ត្បគ្ល់ទទលួនាោះពុមព

នច្ញពីត្បពន័ធ FMIS, 

និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ 

មន្រនតីការយិាលយ័ 

រែាាល និង 

សរុប របស់

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

2 អនកកែលមានសិទធិបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់កនុង

ត្បព័នធ  បនងកើរអាណរតិនបើកត្ាក/់សកខីបត្រកនុងត្បព័នធ,   

ន ា្ៀងផ្ទា រ់ពរ័ម៌ានកនុងត្បពន័ធ និង ត្ររួពិនរិយថវិកាកនុង

ត្បព័នធ នៅនពលកែលទទលួានឯកស្ថរពីមន្រនតីត្ររួពនិរិយ

ហិរញ្ញវរថុ ។ 

ការទទូារ់អាណរតិនបើក

ត្ាក់ទទូារ់, ទត្មង់

លិខរិពរ័៌មានត្បគ្ល់

ទទួលនាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,      

អនកកែលមានសិទធិ

បនងកើរសកខីបត្រ/

អាណរតិនបើកត្ាក់

កនុងត្បព័នធ    

(អនតុ្បធាន/

ត្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

 

[ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និង អងគភាព 

(រមួទាងំមុខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ត្បសិននបើអាណរតិនបើកត្ាក់ទទូារ់ និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ

មានសុពលភាព (ឧទាហរណ៍៖ ពិនរិយអាណរតិនបើកត្ាក់

ទទូារ,់ លិខរិទទលួទំនញិ, វិកកយបត្រនច្ញនដាយអនក គ្រ់្ គង់, 

ទឹកត្ាកត់្រូវទទូារ់ និង ពរ័ម៌ានអំពអីនក គ្រ់្ គង)់ អនកកែល

មានសិទធិបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់កនុងត្បព័នធ  

នាោះពុមពសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នច្ញពតី្បពន័ធ FMIS ។ 

(សមូនមើលទត្មង់សកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នៅកនុង

ឧបសមព័នធ) 

បញ្ញជ ក់៖ ទត្មង់លិខិរសកខបីត្រ/អាណរតនិបើកត្ាក់អនុម័រ/

យល់ត្ពមនច្ញពីត្បព័នធ FMIS គឺ្មន្រនតអីាច្មានជនត្មើស   នាោះ

ពុមពនច្ញ ឬ ត្គាន់ករសរនសរនលខសមាគ ល់នៅនលើទត្មង់លិខិរ

ជាក់លាក់ណាមួយ នែើមបជីាកំណរ់សមាគ ល់សត្មាប់បនតកិច្ច

ការងារនៅកនងុត្បព័នធ FMIS ។ 

ត្បសិននបើការទទូារ់អាណរតិនបើកត្ាក់ និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ

មិនមានសុពលភាព អនកកែលមានសិទធិបនងកើរសកខីបត្រ/

អាណរតិនបើកត្ាកក់នុងត្បព័នធ  ន្ញើអាណរតិនបើកត្ាកទ់ូទារ់ 

និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធនៅការយិាល័យរែាាលនននាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិច្ច ជាមួយនយាបល់ ។ 

សកខីបត្រ/អាណរិតនបើក

ត្ាក់នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMISនងិ   

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

ត្បធាន

ការិយាលយ័  

ត្ររួពិនរិយ  

ហិរញ្ញវរថុ/      

រែាាល/    

សុវរថិភាព និង

ការពារ/សងគម/

នសែាកិច្ច របស់

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

3 អនកកែលមានសិទធិបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់កនុង

ត្បព័នធ  ច្ុោះហរថនលខានលើសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់   

នាោះពុមពនច្ញពតី្បព័នធ FMIS រួច្នហើយបញ្ជូននៅត្បធាន/ 

អនុត្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកចិ្ច នែើមបីពិនិរយនមើលន ើងវិញ 

នដាយមានភាជ បជ់ាមួយ ឯកស្ថរពាក់ព័នធទាងំឡាយ។ 

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS 

អនកកែលមានសិទធិ

បនងកើរសកខីបត្រ/

អាណរតិនបើកត្ាក់

កនុងត្បព័នធ (អនុ

ត្បធាន/ត្បធាន

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា [ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និង អងគភាព 

(រមួទាងំមុខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ការិយាលយ័  

ត្ររួពិនរិយ   

ហិរញ្ញវរថុ/      

រែាាល/    

សុវរថិភាព និង

ការពារ/សងគម/

នសែាកិច្ច របស់

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

4 ត្បធានឬអនុត្បធានការយិាលយ័ហិរញ្ញកិច្ច ពនិរិយកណំរ់

បងាា ញ , សកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាកន់ាោះពុមពនច្ញពីត្បពន័ធ 

FMIS, អាណរតិនបើកត្ាក់ទទូារ់ និង ឯកស្ថរពាកព់័នធ ។  

ក អ្កាមត្បនភទកំហុសឆ្គង ឯកស្ថរខលោះអាច្កករត្មូវនដាយ

មន្រនតីនននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច នដាយក កឯកស្ថរខលោះនទៀរ

ត្រូវបញ្ជូនត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ បន័ (ាមការសមាគ ល់ខាង

នត្កាម)៖ 

កំណរ់សមាគ ល់អំពីត្បនភទកំហុសឆ្គង៖ 

ច្ំនពាោះកំហុសឆ្គងន ា្កនុង - ត្បនភទកំហុសឆ្គងនកើរន ើងនៅ

នពលមន្រនតីនននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ពិនរិយនមើលឯកស្ថរ 

(ែូច្ជាកំហុសឆ្គងអកខរាវិរុទធ និង ការគ្ណនាជានែើម)។ 

កំហុសឆ្គងត្បនភទននោះអាច្កករត្មូវាននដាយមន្រនតីនន

កំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់ នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS, អាណរតិ

នបើកត្ាក់ទទូារ់ និង       

ឯកស្ថរពាកព់័នធ 

ត្បធាន ឬ      

អនុត្បធាន

ការិយាលយ័ 

ហិរញ្ញកិច្ចរបស់

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិច្ចនន   

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

 

[ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និង អងគភាព 

(រមួទាងំមុខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

នាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ។ 

ច្ំនពាោះកំហុសឆ្គងខាងនត្ៅ - ត្បនភទកំហុសឆ្គងបនងកើរនដាយ

ត្កសួង-ស្ថថ បន័ ែូច្ជាឯកស្ថរមិនមានភាពត្គ្ប់ត្ជុងនត្ជាយ, 

គាម នសុពលភាព និង គាម នភាពត្រឹមត្រូវ ។ ឯកស្ថរកែលមាន

កំហុសឆ្គងត្បនភទននោះទាមទារឱ្យបញ្ជូនត្រ ប់នៅកាន់

ត្កសួង-ស្ថថ ប័នវិញ ។ 

5 ត្បសិននបើពិនរិយន ើញថ្នគាម នកហំុសឆ្គង ត្បធាន/អនុត្បធាន

ការិយាលយ័ហិរញ្ញកិច្ច ចុ្ោះហរថនលខាសនងខប (គូ្សត្គ្ីស)នលើ

កំណរ់បងាា ញ  នហើយបញ្ជូននៅអនកត្គ្ប់ត្គ្ងគ្ណនតី្រូវសង

កនុងត្បព័នធ FMIS ។ 

កំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់ នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,   

អាណរតិកិច្ច និង     

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

ត្បធាន/អនតុ្បធាន

ការិយាលយ័ 

ហិរញ្ញកិច្ចរបស់

នាយកដាា ន  

ហិរញ្ញកិច្ច ននអគ្គ

នាយកដាា នថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

6 អនកត្គ្ប់ត្គ្ងគ្ណនតី្រូវសងន ា្ៀងផ្ទា រព់រ័ម៌ាននលើសកខីបត្រ/

អាណរតិនបើកត្ាកក់នុងត្បព័នធ FMIS ជាមួយនឹងសកខីបត្រ/  

អាណរតិនបើកត្ាកន់ាោះពុមពនច្ញពីត្បព័នធ, កណំរ់បងាា ញ និង 

អាណរតិកិច្ច ។ 

ក អ្កាមត្បនភទននកំហុសឆ្គង ឯកស្ថរខលោះអាច្កករត្មូវ ឬ 

បញ្ជូនត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ បន័ នដាយមន្រនតីការយិាល័យ   

រែាាល និង សរុប នននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច (សូមនមើលការ

ពនយល់នៅច្ណំចុ្ទី ៤ ខាងនលើ) ។ 

ត្បសិននបើពិនរិយន ើញគាម នកំហសុឆ្គង អនកត្គ្ប់ត្គ្ងគ្ណនី

ត្រូវសង ចុ្ោះហរថនលខាសនងខប (គូ្សត្គ្ីស)នលើកំណរ់បងាា ញ  

កំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,   

អាណរតិកិច្ច និង ឯកស្ថរ

ពាក់ព័នធ 

អនកត្គ្ប់ត្គ្ង

គ្ណនតី្រូវសង

កនុងត្បព័នធ FMIS 

(ត្បធាន

ការិយាលយ័    

រែាាល/    

សុវរថិភាព និង

ការពារ/សងគម/

នសែាកិច្ច និង 

អនុត្បធាន/

ត្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា [ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និង អងគភាព 

(រមួទាងំមុខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

នហើយបញ្ជូននៅត្បធាននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ។ ត្បធាន     

នាយកដាា ន  

ហិរញ្ញកិច្ចនន   

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា) 

7 ត្បធាននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ពិនរិយសកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់នាោះពុមពនច្ញពីត្បពន័ធ, អាណរតិនបើកត្ាកទ់ូទារ់ និង 

កំណរ់បងាា ញ ។ 

ក អ្កាមត្បនភទននកំហុសឆ្គង ឯកស្ថរខលោះអាច្កករត្មូវ ឬ 

បញ្ជូនត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ បន័ នដាយមន្រនតីការយិាល័យ   

រែាាល និង សរុប នននាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច (សូមនមើលការ

ពនយល់នៅច្ណំចុ្ទី ៤ ខាងនលើ)។ 

កំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,   

អាណរតិកិច្ច និង     

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

ត្បធាននាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

8 ត្បសិននបើពិនរិយន ើញគាម នកំហសុឆ្គង ត្បធាននាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិច្ច ច្ុោះហរថនលខានលើកណំរ់បងាា ញ  នងិ ច្ុោះហរថនលខា

សនងខបនលើអាណរតិកិច្ច នហើយបញ្ជូននៅថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសួង

នសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ ពិនរិយ និង អនុមរ័/យល់ត្ពម ។ 

កំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,  

អាណរតិកិច្ច និង     

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

ត្បធាននាយកដាា ន

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

9 ថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសួងនសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ ពិនរិយ និង អនុម័រ/

យលត់្ពមនៅាមសិទធិ និងឋានានុត្កម ។ ថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសួង

នសែាកិច្ច និង ហរិញ្ញវរថុ នងឹពិនរិយកំណរប់ងាា ញ , អាណរតិកិច្ច, 

សកខីបត្រនាោះពមុពនច្ញពីត្បពន័ធ និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ កែល

កំណរ់បងាា ញ,     

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,  

ថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសួង

នសែាកិច្ច និង

ហិរញ្ញវរថ ុ

ការងារ

នដាយនែ 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

 

[ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និង អងគភាព 

(រមួទាងំមុខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

បញ្ជូនមកពីត្កសួង-ស្ថថ ប័ន ។ 

ក អ្កាមត្បនភទននកំហុសឆ្គង ឯកស្ថរខលោះអាច្កករត្មូវ ឬ 

បញ្ជូនត្រ ប់នៅត្កសួង-ស្ថថ បន័  ។ (សមូនមើលការពនយល់

នៅច្ំណចុ្ទី ៤ ខាងនលើ)។ 

អាណរតិកិច្ច និង     

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

10 ត្បសិននបើពិនរិយន ើញថ្នគាម នកំហុស ថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសួង

នសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ អនុម័រ/យល់ត្ពម នដាយច្ោុះ 

ហរថនលខានលើអាណរតិកិច្ច និង កំណរ់បងាា ញ  ។ 

កំណរ់បងាា ញ និង

អាណរតិកិច្ច 

ថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសួង

នសែាកិច្ច និង

ហិរញ្ញវរថ ុ

ការងារ

នដាយនែ 

11 បនាា ប់ពីថ្នន ក់ែឹកនំាត្កសួងនសែាកិច្ច និង ហិរញ្ញវរថុ អនុម័រ/

យលត់្ពមនត្ៅត្បព័នធ FMIS រួច្ ឯកស្ថរនឹងបញ្ជូននៅអនក

កែលមានសិទធិអនុមរ័/យល់ត្ពមកនុងត្បព័នធ FMIS (ត្បធាន

ការិយាលយ័រែាាល និង សរុប) ។ អនកកែលមានសិទធិ     

អនុមរ័/យលត់្ពមច្លូនៅកនុងត្បព័នធ នែើមបីពិនរិយ និង អនុមរ័

/បញ្ញជ ក់ ។ 

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក

ត្ាក់នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS,  

អាណរតិកិច្ច និង     

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

អនកកែលមានសិទធិ

អនុមរ័/បញ្ញជ ក់

កនុងត្បព័នធ FMIS 

(ត្បធាន

ការិយាលយ័    

រែាាល និងសរុប) 

ត្បព័នធ 

FMIS 

12 អនកកែលមានសិទធិអនុមរ័ ច្ុោះហរថនលខានលើសកខបីត្រ/អាណរតិ

នបើកត្ាក់នាោះពមុពនច្ញពីត្បពន័ធ FMIS ។ សកខីបត្រ/អាណរតិ

នបើកត្ាក់អនុមរ័/យលត់្ពម រួច្នហើយរួមទាងំអាណរតិកិច្ច 

និង ឯកស្ថរពាក់ព័នធ ត្រូវបញ្ជូននៅការិយាល័យរែាាល និង 

សរុប នែើមបីែកឯកស្ថរទុក ។ 

សកខីបត្រ/អាណរតិ 

នាោះពុមពនច្ញពតី្បព័នធ 

FMIS, អាណរតកិិច្ច

កែលានអនុមរ័/

បញ្ញជ ក់ និង ឯកស្ថរ

ពាក់ព័នធ 

មន្រនតីការយិាលយ័

រែាាល និង 

សរុប របស់

នាយកដាា ន  

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

ការងារ

នដាយនែ 

13 មន្រនតីការយិាលយ័រែាាល និង សរុប ករ់ត្ា នងិ រកាទុក

ច្ាប់ថរច្មលងនវូ សកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់ និងការទទូារ់

សកខីបត្រ/អាណរតិនបើក មន្រនតីការយិាលយ័ ការងារ



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា [ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 
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សកមមភាព /

នលខនយាង  

បរយិាយ ឯកស្ថរនត្បើត្ាស់ រួនាទី និង អងគភាព 

(រមួទាងំមុខងារ

នៅកនងុត្បព័នធ 

FMIS) 

ការងារ

នដាយនែ 

និងកនងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

អាណរតិនបើកត្ាកក់ែលានអនមុ័រ/យលត់្ពម ត្ពមទាងំ  

ឯកស្ថរន្េងៗ មុនបញ្ជូននៅរែាាលរបសក់ារិយាល័យ

ច្ំណាយនននាយកដាា នចំ្ណូល និង ចំ្ណាយថវិកានន     

អគ្គនាយកដាា នររនាគារជារិ ។ 

ត្ាក់ នាោះពុមពនច្ញពី

ត្បព័នធ FMIS, ការ

ទូទារ់អាណរតិនបើក

ត្ាក់កែលានអនុម័រ/

យលត់្ពម និង       

ឯកស្ថរពាក់ពន័ធ 

រែាាល និង 

សរុប របស ់ 

នាយកដាា ន 

ហិរញ្ញកិច្ច នន  

អគ្គនាយកដាា ន

ថវិកា 

នដាយនែ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

នីរិវិធីបនងកើរសកខីបត្រ/អាណរតិនបើកត្ាក់នដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ចននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 

(ករណីមានមន្រនតីត្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុអមផ្ទា ល់នៅត្កសងួ -ស្ថថ ប័ន) 

 

 

អគ្គនាយក្ោា នថវិកា 

 

[ នរីិវិធីអនវុរតសត ង់ដារ ] 

S007 

នរីិវិធីអនុវរតសត ង់ដារ S0007 

140 

  

លេខសម្គា េ់ អ្នកផ្ាត់ផ្ាង់៖     0000000010 អ្ងាភាពលសន ើស ុំ៖ Ministry of Royal Palace

ល ម្ ោះកាត់របស់អ្នកផ្ាត់ផ្ាង់៖   ABC Company លេខអាណតតិល ើម៖  10_15_0002

ទតីុំងអ្នកផ្ាត់ផ្ាង់៖    Phnom Penh កាេបរិលឆេទអាណតតិល ើម៖ 10-07-15

េកខខណឌ ទូទាត់៖   00 លេខសម្គា េ់ អាណតតិ៖ 00000169

លេខសម្គា េ់ ការបញ្ជា ទិញ៖   0000000079 ប្បលេទអាណតតិ៖ Regular Voucher

លេខសម្គា េ់ ប្កមុប្តតួពិនិតយ៖   AC15_0001 កាេបរិលឆេទបលងកើតអាណតតិ៖ 20/Oct/2015 14:30

ឆុំនួនទកឹប្ាក់សរ ប៖ 10000

បរិយាយអាណតតិេមអិត (600 តួអ្កសរ)៖ រូបិយប័ណណ៖ KHR/USD

ពនធកាត់ ទ ក៖ 1000

ពត័៌មានអាណតតិ

Line ម ខទុំ និញ ឬ សវា បរិយាយ ម ខទុំ និញ ឬ លសវា បរិម្គណ ត ម្មៃរាយ ខ្នន ត ពនធកាត់ ទ ក ត ម្មៃស រ ប

1 NA NA NA NA NA 1000 10000

ពត័៌មានអាណតតិលម្អិត

លេ ខ Line ថ្នន ក់ លស  ឋកិឆច អ្ងាភាព ប្បតិ បតតិ រ ឋាេ គលប្ម្គង កមមវិ ធី មូេ និធិ េូមិសាស្រសត ម ខងារ ឆ្ន ុំ ថ វិកា សាខ្នអ្ ងាភាព ប្បតិបតតិ ប រិម្គណ ត ម្មៃស រ ប

Line 1 6xxxx ០1 ០1 2015 NA 5000

6xxxx ០1 ០1 2015 NA 2000

6xxxx ០1 ០1 2015 NA 3000

ឆុំនួនទឹកប្ាក់ សរ ប៖ 10000

នាយកដ្ឋឋ ន៖ ហិរញ្ញកិឆច

ការិយាេ័យ៖

មតិ លយាប េ់៖ ហតថលេ ខ្ន និង ល ម្ ោះ អ្នកបលងកើតអាណតតិ ហតថលេ ខ្ន និង ល ម្ ោះ អ្នក អ្ន ម័តអាណតតិ

កាេ បរិ លឆេទ៖ កាេ បរិ លឆេទ៖

ទុំព័រទី 1 កាេបរិលឆេទលាោះ ផ្ាយ 20/Oct/2015 15:30

អាណតតិប ើកប្រាក់

អគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា

ឧបសមព័នធ  

 ទត្មង់ ១ -សកខបីត្រ/អាណរតនិបើកត្ាក់ចុ្ោះកនងុត្បព័នធនដាយនាយកដាា នហិរញ្ញកិច្ច ននអគ្គនាយកដាា នថវិកា 
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កំ្ណត់ត្ាោរកក្សត្រួ  

ប ខកំ្កណកត្ប ោ បរបិចេទ អនក្កក្សត្រួ  រូ បេតុននោរកក្សត្រួ  

    

      

 

       

      

 

      

 

      

 

    

    

 

កំ្ណត់ត្ាោរអនរ័ុត 

រុខងារ/តួនាទ ី ប ម្ ោះ ោ បរបិចេទ េតថប ខា 
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ក្. បគា បណំង 

ឯក្សារនីតិវិធអីនុវតតសតង់ោបនោះ គ្ឺពនយ អ់ពំីនីតិវិធីននោរត្តួតពិនិតយប ើសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្ ់និង ោរបធវើបចចុបបននភាព

ប ើពនធោត់ទុក្ក្នុងត្បព័នធ FMIS សត្ាប់ត្ក្សួង-សាថ ប័ន ក្នុងបគា បំណងធានាឱ្យាននវូនីតិវិធីរេ័សទាន់បព បវលា និង 

ភាពត្តឹរត្តូវននព័ត៌ាន ។ 

ខ. វិសា ភាព 

 វិសា ភាពនននីតិវិធីបនោះរួរានសក្រមភាពចំនួនពីរ គ្ឺរដ្ាា  និង ក្នុងត្បព័នធ FMIS បដ្ើរបីអនុវតតនតីិវិធតី្តួតពិនិតយប ើសក្ខីបត្ត/

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ និង ោរបធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្សត្ាប់ត្ក្សួង-សាថ ប័ន និង អងគភាពបសន ើ ។ នីតិវិធីបនោះចាប់ប ត្ើរបៅ

បព កដ្ សក្ខីបត្ត/អាណតតិក្នុងត្បព័នធ FMIS ានបបងកើត និងអនុរ័តរួចរា ់ បោយនាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចច ននអគ្គនាយក្ោា ន

ថវិោ បោយបោងបៅប ើឯក្សារពាក្់ព័នធប្េងៗកដ្ ប្ញើរក្ពីត្ក្សួង-សាថ ប័ន និង បញ្ចប់បៅវិញបៅបព សក្ខីបត្ត/អាណតតិ

ានអនុរ័តបោយ នាយក្ោា នចំណូ នងិចំណាយថវិោ និង បញ្ជូនបៅនាយក្ោា នគ្ណបនយយននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

បដ្ើរបីបនតអនុវតតនីតិវិធីទទូាត់ចំណាយ។ 

គ្. ោរទទួ ខុសត្តូវ 

នាយក្ោា នចំណូ ចំណាយននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិជាអនក្ទទួ ខុសត្តូវក្នុងោរអនុវតតនីតិវិធបីនោះ ។ 

ឃ. ឯក្សារបោង 

១. ា៉ា ត្ទីសកបងកចក្តួនាទី សត្ាប់ោរបត្បើត្ាស់ត្បព័នធ FMIS របស់នាយក្ោា នចំណូ និងចំណាយថវិោនន     

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

២. ឯក្សារនីតិវិធីអនុវតតោរងារបចចុបបនន (ប ខក្ូដ្ឯក្សារ៖ Current Process_AP_v1.07_140813 បរៀបចំបៅ

កខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤) 

៣. ឯក្សារគ្ំរូសត្ាប់បរៀបចំនីតិវិធីអនុវតតោរងារគ្ណនីត្តូវសងបៅក្នុងត្បព័នធ FMIS (ប ខក្ូដ្ឯក្សារ៖ FMIS_ 

Design Process Model Document_AP_V1.01_150212 បរៀបចំបៅកខ ក្ុរភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥) 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 
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ង. នយិមនយ័ 

អាណតត ិ ៖ សក្ខីបត្តទូទាត់បបងកើតបោយត្ក្សួង-សាថ ប័ន និង អងគភាពបសន ើ កដ្ ទ្ុក្នវូព័ត៌ានរយួចំននួ ដ្ចូជាាតិោ

ថវិោ  (បសដ្ាក្ិចច, អងគភាពត្បតិបតតិ, រដ្ាា , ក្រមវិធី, គ្បត្ាង, រ ូនិធិ, រុខងារ និង ភូរិសាស្តសត ), ចំនួន

ទឹក្ត្ាក្់, ប ម្ ោះអនក្្គត់្គង់, ប ខសាគ  ់អនក្ គ្ត់ គ្ង់, ប ខវិក្កយបត្ត, ប ខសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ 

និង ោ បរិបចេទវិក្កយបត្ត ។ ។ សក្ខីបត្តបនោះ ត្តូវានពិនិតយ និង បញ្ចូ បៅក្នុងត្បព័នធ FMIS បោយនាយក្ោា ន

េិរញ្ញក្ិចចននអគ្គនាយក្ោា នថវិោ រួចបញ្ជូនបៅនាយក្ោា នចំណូ  និង ចំណាយថវិោននអគ្គនាយក្ោា ន

រតនាគារជាតិ បដ្ើរបីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្បៅ

ក្នុងត្បព័នធ FMIS ។ 

   

   

   

 

  



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ [ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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ច. គ្ំនសូតាងអំពីជំហាននននីតិវិធីអនុវតត 

និរិតតសញ្ញញ កដ្ បត្បើត្ាស់បៅក្នុងគ្ំនូសាង 

 

 

 

 

ោរងារបធវើបោយនដ្  (ឧទាេរណ៍ ៖បរៀបចំទត្រង់

ឯក្សារប្ទៀងផ្ទទ តរ់ាយោរណ៍) 

សបត្រចចិតត 

ទិសបៅ ំេូរ ឬ ំោប់សក្រមភាព 

សញ្ញញ តភាជ ប់បៅោន់ត្បព័នធប្េងបទៀត  

បោយានប ម្ ោះរបស់ត្បពន័ធ 

ចាប់ប្តើរ /បញ្ចប ់ 
ទត្រង់ឯក្សារបធវើបោយនដ្ 

ោរងារបោយនដ្ជារួយត្បពន័ធ  FMIS ឧទាេរណ៖៍ 
ោរបញ្ចូ ទិនននយ័បៅក្នុងត្បព័នធ FMIS 

A 
តភាជ ប់បៅោន់ទំពរ័រួយបទៀត បោយោរតភាជ ប់ដ្ំបូង

ចាប់ប្តើរបោយអក្េរ A បេើយអក្េរដ្ូចគាន នឹងត្តូវាន 

បត្បើត្ាស់សត្ាបទ់ំព័របនាទ ប ់

GL_01 COA 

Maintenance 

ឯក្សារបចញពីត្បព័នធ FMIS (ឧទាេរណ៍៖   

ោរបាោះពុរពសំបណើធានាចំណាយបចញពីត្បពន័ធ 

FMIS) 

A 
តភាជ ប់ទំព័រ បោយោរតភាជ ប់ដ្ំបូងចាប់ប្តើរបោយអក្េរ A 

បេើយអក្េរដ្ូចគាន នឹងត្តូវបត្បើត្ាសស់ត្ាប់ទំព័រដ្ូចគាន   

យ ់ត្ពរ 

បដ្ិបសធ 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

 

[ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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S008. Final Review Mandate Process & Update Withholding Tax at Budget Revenue & Expenditure Department (BRED) of GDNT
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Start

Approved payment 
mandate, approved voucher 

form from FMIS & all 
supporting docs End2.  Confirm to receive 

docs

Approved payment 
mandate, approved voucher 
form from FMIS, entry slip & 

all supporting docs

Printed voucher form, 
presentation note, all 

supporting docs & attached 
bordereaux

3. Print out 
voucher (VO 
ID, item info, 

etc.)

3. Review voucher & 
update withholding tax

3. Valid? Y

5. Review docs

Y

Presentation note, printed 
voucher from, all supporting 
docs & attached bordereaux6. Review docs Y

Presentation note, printed 
voucher from, all supporting 
docs & attached bordereaux7. Valid? Y

7. Review against 
hardcopies

New presentation note, 
printed voucher from,

 payment mandate, 
bordereaux & all supporting 

docs

8. Valid? Y8. Review against 
hardcopies

Presentation note, printed 
voucher from,

 payment mandate & all 
supporting docs

9. Valid? Y
9. Review against 

hardcopies

N

Presentation note, printed 
voucher from,

 payment mandate,  
bordereaux & all 
supporting docs

Y

10. Review
10. Approve?

11. Post voucher

* Inserted Approver = Officer in charge Budget Expenditure, Officer EO1, Officer EO2, or Officer FCO
   Voucher Posting = Officer EO1 or Chief Officer FCO

N

N

N

N

N

N

1. Receive approved payment 
mandate, approved voucher form 

from FMIS, all supporting docs 
from FAD-GDB, stamp, date & 

register in book-in

4. Prepare & sign on 
presentation note & 

printed voucher form

6. Sign on presentation 
note

7. Initial on presentation 
note

8. Sign, name & date on 
presentation note

9. Sign on presentation 
note

10. Sign on presentation 
note, printed voucher 

from, payment mandate & 
bordereaux

12. Register in book-out, 
stamp, date & attach all docs 

before sending to AD & 
Revenue Office

13. Sending to AD-GDNT  for 
payment

13. Sending to Revenue Office 
for record tax revenue

Presentation note, printed 
voucher from, all supporting 
docs & attached bordereaux

5. Initial on presentation 
note

Y

 

*: Activities in yellow colour indicates activities in FMIS. The FMIS printed form is optional, can be printed or just write down the ID instead on 

the related official letter or document. 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ [ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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ឆ. នីតិវិធីអនុវតត 

ារាងខាងបត្ោរបនោះបរិោយអំពីជំហាននននីតិវិធីចំាាចន់ីរួយៗសត្ាប់ោរត្តួតពិនិតយប ើសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុង

បត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្បោយបោងបៅប ើគ្ំនូសាងកដ្ ានបងាា ញក្នុងចំណចុ “ច” ខាងប ើ៖ 

ប ខ

សក្រមភាព /

ប ខបោង  

បរោិយ ឯក្សារបត្បើត្ាស់ តួនាទី និង     

អងគភាព (ររួទាងំ

រុខងារបៅក្នងុ

ត្បព័នធ FMIS) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

និង ក្នងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

1 បៅបព ទទ ួានអាណតតិបបើក្ត្ាក្់កដ្ ានអនុរត័, 

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់អនរុ័តបចញពតី្បពន័ធ FMIS, 

និង ឯក្សារពាក្ព់័នធពនីាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចចននអគ្គនាយក្ោា ន

ថវិោ រស្តនតីរដ្ាា  ននោរិោ យ័ចំណាយបាោះត្ា ចុោះ

ោ បរិបចេទ នងិ ក្តត់្ាក្នុងបសៀវបៅ ិខតិច ូ រួចបេើយ

បញ្ជូនបៅោន់រស្តនតីទទ ួបនទុក្ចំណាយថវិោ នននាយក្ោា ន

ចំណូ  និង ចំណាយថវិោ។ 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតបិបើក្

ត្ាក្អ់នុរត័បចញពី

ត្បព័នធ FMIS រក្ពី

នាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចច, 

និង ឯក្សារពាក្់ព័នធ 

រស្តនតីរដ្ាា នន

ោរិោ យ័

ចំណាយ របស់

នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោ នន           

អគ្គនាយក្ោា ន        

រតនាគារជាត ិ

ោរងារ

បោយនដ្ 

2 រស្តនតីរដ្ាា ននោរិោ យ័ចំណាយអនុរត័/យ ត់្ពរក្នុង

ត្បព័នធ FMIS បដ្ើរបីបញ្ញជ ក្់ថាពតិជាានទទ ួឯក្សារពី

នាយក្ោា នេិរញ្ញកិ្ចច រួចបេើយបញ្ជូនឯក្សារបៅរស្តនតី

ទទ ួបនទុក្ចំណាយថវិោ (អនក្ត្តតួពិនតិយសក្ខីបត្ត/

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ និង ជាអនក្ត្គ្ប់ត្គ្ងប ើពនធោត់ទុក្នន

គ្ណនតី្តូវសង) ។ 

 

 

 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,     

សក្ខីបត្ត/អាណតតបិបើក្

ត្ាក្់/បចញពីត្បព័នធ 

FMIS រក្ពី     

នាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចច, 

និង ឯក្សារពាក្់ព័នធ 

រស្តនតីរដ្ាា នន

ោរិោ យ័

ចំណាយ របស់

នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោ នន           

អគ្គនាយក្ោា ន        

រតនាគារជាត ិ

 

 

 

ត្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

 

[ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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ប ខ

សក្រមភាព /

ប ខបោង  

បរោិយ ឯក្សារបត្បើត្ាស់ តួនាទី និង     

អងគភាព (ររួទាងំ

រុខងារបៅក្នងុ

ត្បព័នធ FMIS) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

និង ក្នងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

3 រស្តនតីទទ ួបនទុក្ចំណាយថវិោ  (អនក្ត្តតួពិនតិយសក្ខីបត្ត/

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ និង ជាអនក្ត្គ្ប់ត្គ្ងប ើពនធោត់ទុក្នន

គ្ណនតី្តូវសង) ពិនតិយប ើភាពត្គ្ប់ត្ជុងបត្ជាយ, សុព ភាព 

និង ភាពត្តឹរត្តវូននឯក្សារ (អាណតតិបបើក្ត្ាក្់កដ្ ាន

អនុរត័, សក្ខីបត្ត/អាណតតិអនុរត័បចញពតី្បពន័ធ FMIS និង 

ឯក្សារពាក្ព់័នធ) បោយប ទ្ៀងផ្ទទ ត់ជារួយនឹងទិននន័យក្នុង

ត្បព័នធ FMIS។  

បនាទ ប់ពីពិនតិយប ើញថាឯក្សារានភាពត្តឹរត្តូវ និង ត្គ្ប់ត្គាន់

រស្តនតីទទ ួបនទុក្ចំណាយថវិោបធវើបចចុបបននភាព និង អនុរត័/

យ ត់្ពរប ើពនធោត់ទុក្ក្នុងត្បព័នធ FMIS រួចបេើយបាោះពុរព 

សក្ខីបត្ត/អាណតតិកដ្ ានពត័ា៌នអំពីប ខសក្ខីបត្ត/

អាណតតិ ទនំញិ និង ពត័ា៌នប្េងបទៀតបចញពតី្បព័នធ FMIS 

(សាគ  ់៖ ត្បពន័ធ FMIS ទារទារឱ្យានោរពិនតិយសុព ភាព

ពនធោត់ទុក្ ។ រស្តនតីទទ ួបនទុក្ចំណាយថវិោានសិទធិបញ្ជូន

ត្តឡប់ ត្បសិនបបើត្បព័នធ FMIS បញ្ញជ ក្់អំពអីសុព ភាពនន

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់)។ 

បញ្ញជ ក់្៖ ទត្រង់ ិខិតសក្ខបីត្ត/អាណតតបិបើក្ត្ាក់្អនុរ័ត/

យ ់ត្ពរបចញពីត្បព័នធ FMIS គឺ្រស្តនតអីាចានជបត្រើស   បាោះ

ពុរពបចញ ឬ ត្គាន់កតសរបសរប ខសាគ  ់បៅប ើទត្រង់ ិខិត

ជាក់្លាក់្ណារួយ បដ្ើរបជីាកំ្ណត់សាគ  ់សត្ាប់បនតកិ្ចច

ោរងារបៅក្នងុត្បព័នធ FMIS ។ 

ត្បសិនបបើសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់គាម នសុព ភាពបទ   

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់ថមីកដ្ ាន  

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោរអរ 

រស្តនតីទទ ួបនទុក្

ចំណាយថវិោ  

(រស្តនតីោរោិ យ័

ចំណាយទី១,    

រស្តនតីោរោិ យ័

ចំណាយទី២ ឬ  

រស្តនតីោរិោ ័យ

រូបិយប័ណណ

បរបទសរបស់

នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោ នន

អគ្គនាយក្ោា ន       

រតនាគារជាតិ) 

ត្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ [ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 

S008 

នតីិវិធីអនុវតតសត ង់ោរ S0008 

153 

ប ខ

សក្រមភាព /

ប ខបោង  

បរោិយ ឯក្សារបត្បើត្ាស់ តួនាទី និង     

អងគភាព (ររួទាងំ

រុខងារបៅក្នងុ

ត្បព័នធ FMIS) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

និង ក្នងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ឯក្សារទាងំអស់នឹងត្តវូបញ្ជូនត្តឡប់បៅរស្តនតីរដ្ាា នន

ោរិោ យ័ចំណាយបដ្ើរបីបរៀបចំបញ្ជូនបនតត្តឡប់បៅ  

នាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចច ននអគ្គនាយក្ោា នថវិោ។ 

4 បនាទ ប់ពីានពិនតិយពីភាពត្គ្ប់ត្ជងុបត្ជាយ សុព ភាព និង

ភាពត្តឹរត្តវូននសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ ត្ពរទាងំានបធវើ

បចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ បោយសបត្រចានសុព ភាព

ក្នុងត្បពន័ធ FMIS រស្តនតទីទ ួបនទុក្ចំណាយថវិោ  (អនក្ត្តតួពិនតិយ

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ នងិ ជាអនក្ត្គ្ប់ត្គ្ងប ើពនធ  

ោត់ទុក្ននគ្ណនីត្តូវសង) ត្តូវបរៀបចំ និង ចុោះេតថប ខា

ប ើក្ំណតប់ងាា ញ និង អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ថមីកដ្ ាន    

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ FMIS។ 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់ថមីកដ្ ាន  

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោរអរ 

រស្តនតីទទ ួបនទុក្

ចំណាយថវិោ  

(រស្តនតីោរិោ យ័

ចំណាយទី១,    

រស្តនតីោរោិ យ័

ចំណាយទី២ ឬ  

រស្តនតីោរិោ ័យ

រូបិយប័ណណ

បរបទសរបស់

នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោ នន

អគ្គនាយក្ោា ន       

រតនាគារជាតិ) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

5 អនុត្បធានោរិោ ័យចំណាយពិនតិយបរើ ប ើ សក្ខីបត្ត/

អាណតតិកដ្ ានបាោះពុរពបចញពីត្បព័នធ FMIS ក្ំណត់បងាា ញ 

ឯក្សារពាក់្ព័នធ និងដី្ោរអរ ។ 

ក ែ្ក្បៅារត្បបភទននក្ំេុសឆ្គងឯក្សារ ឯក្សារខលោះអាចកក្

តត្រូវបោយនាយក្ោា នេិរញ្ញកិ្ចច ឬ បញ្ជូនត្តឡប់បៅ

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់កដ្ ាន    

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

អនុត្បធាន

ោរិោ យ័

ចំណាយ ទី១,    

ចំណាយទី២ ឬ  

ោរិោ ័យ   

រូបិយប័ណណ

ោរងារ

បោយនដ្ 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

 

[ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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ប ខ

សក្រមភាព /

ប ខបោង  

បរោិយ ឯក្សារបត្បើត្ាស់ តួនាទី និង     

អងគភាព (ររួទាងំ

រុខងារបៅក្នងុ

ត្បព័នធ FMIS) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

និង ក្នងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ត្ក្សួង-សាថ បន័ ារនាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចច (ារោរសាគ  ់

ខាងបត្ោរ)៖ 

កំ្ណត់សាគ  ់ត្បបភទកំ្េុសឆ្គង៖ 

ចំបពាោះក្ំេុសឆ្គងន ទ្ក្នុង - ត្បបភទក្ំេុសបក្ើតបឡើងបៅបព 

រស្តនតីនននាយក្ោា នចំណូ និងចំណាយថវិោពិនតិយបរើ  

ឯក្សារ (ដូ្ចជាកំ្េុសឆ្គងអក្ខរាវិរុទធ ឬ ោរគ្ណនាជាបដ្ើរ)។ 

ក្ំេុសឆ្គងត្បបភទបនោះអាចកក្តត្រូវបោយរស្តនតីនននាយក្ោា ន

ចំណូ និងចំណាយថវិោ ។ 

ចំបពាោះក្ំេុសឆ្គងខាងបត្ៅ - ត្បបភទក្ំេុសឆ្គងបបងកើតបោយ

នាយក្ោា នេិរញ្ញកិ្ចចននអគ្គនាយោា នថវិោ ឬ ត្ក្សួង-សាថ ប័ន 

ដូ្ចជាឯក្សាររិនានភាពត្គ្ប់ត្ជងុបត្ជាយ, គាម នសុព ភាព 

និង គាម នភាពត្តរឹត្តូវ ។ ឯក្សារកដ្ ានក្ំេុសត្បបភទ

បនោះទារទារឱ្យបញ្ជូនត្តឡប់បៅោនន់ាយក្ោា នេិរញ្ញកិ្ចចនន

អគ្គនាយក្ោា នថវិោ ឬត្ក្សួង-សាថ បន័ ។ 

ត្បសិនបបើឯក្សារទាងំអស់ពុាំនក្ំេុសឆ្គងបទ អនុត្បធាន

ោរិោ យ័ចំណាយត្តូវគូ្សត្គី្សប ើក្ំណតប់ងាា ញ រួចដ្ក្

ឯក្សារទាងំអសត់្តូវោក្់ជនូត្បធានោ រោិ យ័ចំណាយ

បដ្ើរបីពិនិតយបនត ។ 

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោរអរ 

បរបទសរបស់

នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោ នន

អគ្គនាយក្ោា ន       

រតនាគារជាតិ) 

6 ត្បធានោរោិ យ័ចណំាយពនិតិយប ើអាណតតិបបើក្ត្ាក្់កដ្ 

ានអនុរត័,សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់កដ្ ានបាោះពុរព

បចញពីត្បពន័ធ FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ, ឯក្សារពាក្់ព័នធ និង 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់កដ្ ាន    

ត្បធាន

ោរិោ យ័

ចំណាយទី១,    

ទី២, នងិ 

ោរងារ

បោយនដ្ 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ [ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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ប ខ

សក្រមភាព /

ប ខបោង  

បរោិយ ឯក្សារបត្បើត្ាស់ តួនាទី និង     

អងគភាព (ររួទាងំ

រុខងារបៅក្នងុ

ត្បព័នធ FMIS) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

និង ក្នងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ដី្ោរអរ។  

ក ែ្ក្បៅារត្បបភទននក្ំេុសឆ្គងឯក្សារ ឯក្សារខលោះអាចកក្

តត្រូវបោយនាយក្ោា នេិរញ្ញកិ្ចច ឬ បញ្ជូនត្តឡប់បៅ

ត្ក្សួង-សាថ បន័ ារនាយក្ោា នេរិញ្ញក្ិចច  (សរូបរើ ោរ

ពនយ ់ត្តង់សក្រមភាពប ខ ៥ ខាងប ើ)។ 

ត្បសិនបបើឯក្សារទាងំអស់ពុាំនក្ំេុសឆ្គងបទ ត្បធាន

ោរិោ យ័ចំណាយត្តូវគូ្សត្គី្សប ើក្ំណតប់ងាា ញ រួច

បេើយឯក្សារទាងំអស់ត្តូវោក្ជ់នូអនុត្បធាននាយក្ោា ន

ចំណូ  និង ចំណាយថវិោ បដ្ើរបីពិនិតយបនត ។ 

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោរអរ 

ោរិោ ័យរូបិយ

ប័ណណបរបទស 

របស់នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោ នន

អគ្គនាយក្ោា ន 

រតនាគារជាត ិ

7 អនុត្បធាននាយក្ោា នចណូំ នងិចំណាយថវិោពិនតិយប ើ

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ក្នុងត្បព័នធ FMIS បោយប ទ្ៀងផ្ទទ ត់

ជារួយនឹងសក្ខីបត្ត/អាណតតិបាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ FMIS, 

កំ្ណតប់ងាា ញ, ឯក្សារពាក់្ព័នធ និង ដី្ោរអរ ។ 

ក ែ្ក្បៅារត្បបភទននក្ំេុសឆ្គងឯក្សារ ឯក្សារខលោះអាចកក្

តត្រូវបោយនាយក្ោា នេិរញ្ញកិ្ចច ឬ បញ្ជូនត្តឡប់បៅ

ត្ក្សួង-សាថ បន័ ារនាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចច  (សរូបរើ ោរ

ពនយ ់ត្តង់សក្រមភាពប ខ ៥ ខាងប ើ)។ 

ត្បសិនបបើឯក្សារទាងំអស់ពុាំនក្ំេុសឆ្គងបទ អនុត្បធាន

នាយក្ោា នចណូំ  និង ចំណាយថវិោត្តូវ ចុោះេតថប ខា

សបងខបប ើក្ំណត់បងាា ញ រួចបេើយឯក្សារទាងំអស់ត្តូវោក្់

ជូនត្បធាននាយក្ោា នចណូំ  នងិ ចំណាយថវិោ បដ្ើរបី     

ពិនតិយបនត ។ 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់កដ្ ាន    

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោរអរ 

(អនក្កដ្ ាន

សិទធិត្គ្ប់ត្គ្ង

គ្ណនតី្តូវសង) 

អនុត្បធាន

នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោ នន

អគ្គនាយក្ោា ន 

រតនាគារជាត ិ

ក្នុងត្បព័នធ 

FMIS និង 

ោរងារ

បោយនដ្ 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

 

[ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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ប ខ

សក្រមភាព /

ប ខបោង  

បរោិយ ឯក្សារបត្បើត្ាស់ តួនាទី និង     

អងគភាព (ររួទាងំ

រុខងារបៅក្នងុ

ត្បព័នធ FMIS) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

និង ក្នងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

8 ត្បធាននាយក្ោា នចំណូ  នងិ ចំណាយថវិោ ពនិតិយ      

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ក្នុងត្បព័នធ FMIS បោយ     

ប ទ្ៀងផ្ទទ ត់ជារយួនឹងសាលាក្ប័ត្ត, សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់ បាោះពុរពបចញពីត្បពន័ធ FMIS, ក្ំណត់បងាា ញ, ឯក្សារ

ពាក្់ព័នធ និង ដី្ោរអរ ។ 

ក ែ្ក្បៅារត្បបភទននក្ំេុសឆ្គងឯក្សារ ឯក្សារខលោះអាចកក្

តត្រូវបោយនាយក្ោា នេិរញ្ញកិ្ចច ឬ បញ្ជូនត្តឡប់បៅ

ត្ក្សួង-សាថ បន័ ារនាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចច   (សូរបរើ ោរ

ពនយ ់ត្តង់សក្រមភាពប ខ  ៥ ខាងប ើ)។ 

ត្បសិនបបើឯក្សារទាងំអស់ពុាំនក្ំេុសឆ្គងបទ ត្បធាន

នាយក្ោា នចណូំ  និង ចំណាយថវិោត្តូវ ចុោះេតថប ខា

សបងខបប ើក្ំណត់បងាា ញ  នងិ ចុោះេតថប ខាសបងខប (ត្គ្ីស) 

ប ើអាណតតិបបើក្ត្ាក់្ និង ដី្ោរអរ រួចបេើយឯក្សារទាងំអស់

ត្តូវោក្់ជនូអគ្គនាយក្រង ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ

បដ្ើរបីពិនិតយបនត ។ 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់កដ្ ាន    

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោរអរ 

(អនក្កដ្ ាន

សិទធិត្គ្ប់ត្គ្ង

គ្ណនតី្តូវសង )

ត្បធាននាយក្

ោា នចំណូ  នងិ

ចំណាយថវិោ នន

អគ្គនាយក្ោា ន 

រតនាគារជាត ិ

ត្បព័នធ 

FMIS  និង 

ោរងារ

បោយនដ្ 

9 អគ្គនាយក្រងននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិពិនតិយប ើ  

សក្ខីបត្ត/អាណតតិក្នុងត្បព័នធ FMIS បោយ ប ទ្ៀងផ្ទទ ត់ជារួយ

នឹងសាលាក្បត័្ត និងសក្ខីបត្ត/អាណតតិបាោះពុរពបចញពី

ត្បព័នធ FMIS, ក្ំណត់បងាា ញ ឯក្សារពាក្់ព័នធ និង  ដី្ោរអរ។ 

ក ែ្ក្បៅារត្បបភទននក្ំេុសឆ្គងឯក្សារ ឯក្សារខលោះអាចកក្

តត្រវូបោយនាយក្ោា នេិរញ្ញកិ្ចច ឬ បញ្ជូនត្តឡប់បៅ

ត្ក្សួង-សាថ បន័ ារនាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចច   (សូរបរើ ោរ

ពនយ ់ត្តង់សក្រមភាពប ខ ៥ ខាងប ើ) ។ 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់កដ្ ាន    

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោរអរ 

(អនក្កដ្ ាន

សិទធិត្គ្ប់ត្គ្ង

គ្ណនតី្តូវសង )

អគ្គនាយក្រងនន

អគ្គនាយក្ោា ន

រតនាគារជាត ិ

ក្នុងត្បព័នធ 

FMIS និង 

ោរងារ

បោយនដ្ 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ [ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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ប ខ

សក្រមភាព /

ប ខបោង  

បរោិយ ឯក្សារបត្បើត្ាស់ តួនាទី និង     

អងគភាព (ររួទាងំ

រុខងារបៅក្នងុ

ត្បព័នធ FMIS) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

និង ក្នងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ត្បសិនបបើឯក្សារទាងំអស់ពុាំនក្ំេុសឆ្គងបទ អគ្គនាយក្រង

ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតតិ្តូវចុោះេតថប ខាប ើក្ណំត់

បងាា ញ នងិ ចុោះេតថប ខាសបងខប (ត្គ្ីស) ប ើអាណតតិ    

បបើក្ត្ាក់្ និង ដី្ោរអររួចបេើយឯក្សារទាងំអសត់្តូវោក្់

ជូន អគ្គនាយក្ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ បដ្ើរបី        

ពិនតិយបនត ។ 

1០ អគ្គនាយក្ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិពិនតិយប ើ     

សក្ខីបត្ត/អាណតតិក្នុងត្បព័នធ FMIS បោយប ទ្ៀងផ្ទទ ត់ជារួយ

នឹងសាលាក្បត័្ត, សក្ខីបត្ត/អាណតតិបាោះពុរពបចញពីត្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំតប់ងាា ញ, ឯក្សារពាក្់ព័នធ និង ដី្ោរអរ ។ 

ក ែ្ក្បៅារត្បបភទននក្ំេុសឆ្គងឯក្សារ ឯក្សារខលោះអាច 

កក្តត្រូវបោយនាយក្ោា នេិរញ្ញកិ្ចច ឬ បញ្ជូនត្តឡប់បៅ

ត្ក្សួង-សាថ បន័ ារនាយក្ោា នេិរញ្ញក្ិចច  (សរូបរើ ោរ

ពនយ ់ត្តង់សក្រមភាពប ខ ៥ ខាងប ើ) ។ 

ត្បសិនបបើឯក្សារទាងំអស់ពុាំនក្ំេុសឆ្គងបទ អគ្គនាយក្នន

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិត្តូវចុោះេតថប ខាប ើក្ណំត់ 

បងាា ញ, សក្ខីបត្ត/អាណតតិកដ្ ានបាោះពុរពបចញពីត្បព័នធ 

FMIS, អាណតតិបបើក្ត្ាក់្ និង ដី្ោរអរ  (សូរបរើ 

ឧបសរព័នធ សត្ាប់ជាឧទាេរណ៍ចំបពាោះទត្រងគំ់្រូនន      

សក្ខីបត្ត/អាណតតិកដ្ ត្តូវានចុោះេតថប ខា) ។ 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់កដ្ ាន    

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោរអរ 

(អនក្កដ្ ាន

សិទធិអនុរត័)  

អគ្គនាយក្នន  

អគ្គនាយក្ោា ន     

រតនាគារជាត ិ

ត្បព័នធ 

FMIS និង 

ោរងារ

បោយនដ្ 

11 អនក្ានសិទធិបញ្ចូ  ត្តូវោក់្បញ្ចូ  (Posting)សក្ខីបត្ត/

អាណតតិក្នុងត្បពន័ធ FMIS  (បោងប ើសលាក្ប័ត្តចុោះប ខនា, 

សក្ខីបត្ត/អាណតតិកដ្ ានបាោះពុរពបចញពីត្បពន័ធ FMIS, 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

អនក្កដ្ ានសិទធិ

បញ្ចូ សក្ខីបត្ត/

អាណតតិក្នងុត្បពន័ធ 

ត្បព័នធ 

FMIS 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

 

[ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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ប ខ

សក្រមភាព /

ប ខបោង  

បរោិយ ឯក្សារបត្បើត្ាស់ តួនាទី និង     

អងគភាព (ររួទាងំ

រុខងារបៅក្នងុ

ត្បព័នធ FMIS) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

និង ក្នងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ក្ំណត់បងាា ញ ឯក្សារពាក្់ពន័ធ និង ដី្ោអរកដ្ ាន    

អនុរត័)។ 

ត្ាក្់កដ្ ាន    

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោអរ 

FMIS (រស្តនតី

ោរិោ យ័

ចំណាយទី១ ឬ 

ត្បធាន

ោរិោ យ័

ចំណាយ នន

នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោនន

អគ្គនាយក្ោា ន

រតនាគារជាត)ិ 

12 បនាទ ប់ពីសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក់្ ត្តូវានោក់្បញ្ចូ  

(Posting) ក្នុងត្បព័នធ FMIS រស្តនតីរដ្ាា ោរោិ ័យ

ចំណាយ ត្តូវបាោះត្ា ក្តត់្ាក្នុងបសៀវបៅ ិខិតច ូ និង ចុោះ

ោ បរិបចេទ និងសក្ខីបត្ត/អាណតតិកដ្ ានបាោះពុរពបចញពី

ត្បព័នធ FMIS អាណតតិបបើក្ត្ាក្់កដ្ ានអនុរត័,      

ក្ំណតប់ងាា ញ, ឯក្សារពាក្ព់័នធ និង ដី្ោអរ។ 

 

 

 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័,    

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

ត្ាក្់កដ្ ាន    

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោអរ 

រស្តនតីរដ្ាា 

ោរិោ យ័

ចំណាយរបស់

នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោនន

អគ្គនាយក្ោា ន

រតនាគារជាត ិ

ោរងារ

បោយនដ្ 

13 រស្តនតីរដ្ាា ោរិោ ័យចំណាយបញ្ជូនឯក្សារពាក្់ព័នធ 

ទាងំអស់បៅនាយក្ោា នគ្ណបនយយននអគ្គនាយក្ោា ន      

រតនាគារជាតិបដ្ើរបីពិនិតយបនតប ើនតីិវិធីទទូាត់ចំណាយ ។ 

អាណតតិបបើក្ត្ាក្់

កដ្ ានអនុរត័, 

សក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្

រស្តនតីរដ្ាា 

ោរិោ យ័

ចំណាយរបស់

ោរងារ

បោយនដ្ 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ [ នតីិវិធីអនវុតតសត ង់ោរ ] 
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ប ខ

សក្រមភាព /

ប ខបោង  

បរោិយ ឯក្សារបត្បើត្ាស់ តួនាទី និង     

អងគភាព (ររួទាងំ

រុខងារបៅក្នងុ

ត្បព័នធ FMIS) 

ោរងារ

បោយនដ្ 

និង ក្នងុ

ត្បព័នធ 

FMIS 

ត្បសិនបបើានោរដ្ក្ពនធោតទ់ុក្បៅប ើសក្ខបីត្ត/អាណតតិ

បបើក្ត្ាក្់ រស្តនតីរដ្ាា ោរិោ ័យចំណាយ ប្ញើនូវឯក្សារ

ពាក្់ព័នធនងឹោរោត់ពនធបៅោរោិ ័យចំណូ បដ្ើរបីក្ត់ត្ា

ទិននន័យតួប ខននពនធោតទ់ុក្ ។ 

ត្ាក្់កដ្ ាន    

បាោះពុរពបចញពតី្បព័នធ 

FMIS, ក្ណំត់បងាា ញ,      

ឯក្សារពាក់្ពន័ធ និង 

ដី្ោរអរ 

នាយក្ោា ន

ចំណូ  និង

ចំណាយថវិោនន

អគ្គនាយក្ោា ន

រតនាគារជាត ិ

 



 

 

នីតិវិធីត្តួតពិនិតយសក្ខីបត្ត/អាណតតិបបើក្ត្ាក្់ចុងបត្ោយ និង បធវើបចចុបបននភាពប ើពនធោត់ទុក្ 

បោយនាយក្ោា នចំណូ និង ចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 

អគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 
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ឧបសមព័នធ  

ទត្រង់ ១ -សក្ខបីត្តចុោះេតថប ខាបោយនាយក្ោា នចំណូ និងចំណាយថវិោ ននអគ្គនាយក្ោា នរតនាគារជាតិ 
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នីតិវិធីទូទាត់អាណតតិប ើកប្រាក់ 

ជាមូល បទាន ័ប្រត 

បោយនាយកោា នគណបនយយ 

ននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 

នីតិវិធីអនុវតតស្តង់ោរ 
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កំណត់ប្រាការកកស្ប្រមួល 

បលខកំកណកប្រប្ កាលប្របិឆេទ អនកកកស្ប្រមួល មូលបេតុននការកកស្ប្រមួល 

    

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

    

    

 

កំណត់ប្រាការអនម័ុត 

មុខងារ/តួនាទ ី ប ម្ ោះ កាលប្របិឆេទ េតថបលខា 
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ក. បគាល ណំង 

ឯកសារនីតិវិធអីនុវតតស្តង់ោរបនោះ គឺពនយលអ់ំពីនីតិវិធីទូទាត់អាណតតិបប្ើកប្រាក់ជាមូលប្បទានប្័ប្រត ស្ប្រាប្់ប្រកស្ួង-សាថ ប្័ន និង 

អងគភាពបស្ន ើ ប ើមបីធានាឱ្យាននូវការទូទាត់អាណតតិទាន់បពលបវលា និង ភាពប្រតឹមប្រតូវននព័ត៌ាន ។ 

ខ. វិសាលភាព 

 វិសាលភាពនននីតិវិធីបនោះរួមានស្កមមភាពឆំនួនពីរ គឺរ ាាល និងកនុងប្រប្ព័នធ FMIS ប ើមបីអនុវតតនតីិវិធីទូទាត់អាណតតិបប្ើកប្រាក់

ជាមូលប្បទានប្័ប្រត ស្ប្រាប្់ប្រកស្ួង-សាថ ប្័ន និង អងគភាពបស្ន ើ ។ នីតិវិធីបនោះចាប់្ប ត្ើមពបី្នាា ប្់ពីការប្បងកើត និង អនុមត័/ស្បប្រមឆ

បលើអាណតតិទូទាត់/បប្ើកប្រាក់កនុងប្រប្ព័នធ FMIS បោយនាយកោា នេិរញ្ញកិឆចននអគគនាយកោា នថវិកា និង នាយកោា នឆំណូល 

និង ឆំណាយននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ បោយបោងបៅបលើឯកសារពាក់ព័នធប្េងក លប្ញើមកពីប្រកស្ួង-សាថ ប្័ន និង អងគភាព

បស្ន ើ និង ប្ញ្ចប់្បៅវិញបៅបពលមលូប្បទានប័្ប្រតានអនុម័ត/ស្បប្រមឆ នងិ ប្ញ្ជូនបៅអតថគាេក ។ 

គ. ការទទួលខុស្ប្រតូវ 

នាយកោា នគណបនយយ ននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិជាអនកទទួលខុស្ប្រតូវកនុងការអនុវតតនីតិវិធទីទូាតអ់ាណតតិបប្ើកប្រាក់ជា

មូលប្បទានប្័ប្រត ។ 

ឃ. ឯកសារបោង 

១. ា៉ា ប្រទីស្កប្ងកឆកតួនាទី ស្ប្រាប្់ការបប្រប្ើប្រាស្់ប្រប្ព័នធ FMIS រប្ស្់នាយកោា នគណបនយយននអគគនាយកោា ន    

រតនាគារជាតិ 

២. ឯកសារនីតិវិធីអនុវតតការងារប្ឆចុប្បនន (បលខកូ ឯកសារ៖ Current Process_AP_v1.07_140813 បរៀប្ឆំបៅ

កខ ស្ីហា ឆ្ន ំ ២០១៤) 

៣. ឯកសារគំរូស្ប្រាប់្បរៀប្ឆំនីតិវិធីអនុវតតការងារគណនីប្រតូវស្ងបៅកនុងប្រប្ព័នធ FMIS (បលខកូ ឯកសារ៖ FMIS_ 

Design Process Model Document_AP_V1.01_150212 បរៀប្ឆំបៅកខ កុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥) 
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ង. នយិមនយ័ 

អាណតត ិ ៖ ស្កខីប្ប្រតទូទាត់ប្បងកើតបោយប្រកស្ួង-សាថ ប្័ន និង អងគភាពបស្ន ើ ក ល ា្ុកនវូព័ត៌ានមយួឆំននួ  ឆូជាាតិកា

ថវិកា  (បស្ ាកិឆច, អងគភាពប្រប្តិប្តតិ, រ ាាល, កមមវិធី, គបប្រាង, មូលនិធិ, មុខងារ និង ភូមិសាស្តស្ត ), 

ឆំនួនទឹកប្រាក់, ប ម្ ោះអនក្គត់្គង់, បលខស្ាគ ល់អនក គ្ត់្ គង់, បលខវិកកយប្ប្រត, បលខស្កខីប្ប្រត/អាណតតិ 

និង កាលប្រិបឆេទវិកកយប្ប្រត ស្កខីប្ប្រតបនោះ ប្រតូវានពិនិតយ និង ប្ញ្ចូលបៅកនុងប្រប្ព័នធ FMIS បោយនាយកោា ន

េិរញ្ញកិឆចននអគគនាយកោា នថ វិកា រឆួប្ញ្ជូនបៅ នាយកោា នឆំណូលនិងឆំណាយថវិកា ននអគគនាយកោា ន

រតនាគារជាតិ ប ើមបីប្រតួតពិនិតយស្កខីប្ប្រត/អាណតតិបប្ើកប្រាក់ឆុងបប្រកាយ និង បធវើប្ឆចុប្បននភាពបលើពនធកាត់ទុក

បៅកនុងប្រប្ព័នធ FMIS ។ 
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ច. គំនសូ្តាងអំពីជំហាននននីតិវិធីអនុវតត 

និមិតតស្ញ្ញញ ក លបប្រប្ើប្រាស្់បៅកនុងគំនូស្ាង 

 

ការងារបធវើបោយន   (ឧទាេរណ៍ ៖បរៀប្ឆំទប្រមង់

ឯកសារ ប្ាៀងផ្ទា ត់រាយការណ៍) 

ស្បប្រមឆឆិតត 

ទិស្បៅលំេូរ ឫលំោប្់ស្កមមភាព 

ភាជ ប្់បៅកាន់ប្រប្ពន័ធប្េងបទៀត  

បោយានប ម្ ោះរប្ស់្ប្រប្ពន័ធ 

ចាប្់ប្តើម /ប្ញ្ចប្ ់ទប្រមង់ឯកសារបធវើបោយន  

ការងារបោយន ជាមួយប្រប្ពន័ធ  FMISប្ញ្ចូល

ទិននន័យបៅកនុងប្រប្ព័នធ FMIS 

A 
តំណបៅកាន់ទំព័រមួយបទៀត តណំ បំ្ូងចាប្់ប ត្ើមបោយអកេរ 

A បេើយអកេរ ូឆគាន នឹងប្រតូវានបប្រប្ើប្រាស្់ស្ប្រាប្់ទំពរ័ប្នាា ប្់ 

GL_01 COA 

Maintenance 

ឯកសារបឆញពីប្រប្ព័នធ FMIS (ឧទាេរណ៍

៖ការបាោះពុមពស្កខីប្ប្រត/អាណតតិបប្ើកប្រាក់

បឆញពី FMIS) 

A 

តំណកនុងទំព័រកតមយួ តំណ បំ្ូងចាប្់ប្តើមបោយអកេរ A 

បេើយអកេរ ូឆគាន នឹងប្រតូវានបប្រប្ើប្រាស្់ស្ប្រាប្់ទំព័រ ូឆគាន   

 

យល់ប្រពម 

ប្ ិបស្ធ 



 

 

នីតិវិធីទទូាត់អាណតតិបប្ើកប្រាក់ជាមលូប្បទានប័្ប្រត 

បោយនាយកោា នគណបនយយ ននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 

អគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 
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S009. Mandate Payment Process for Cheque at Accounting Department of GDNT
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Start

Mandate, approved 
voucher form & all 

supporting docs

Signed cheque & all 
supporting docs End

2. Valid
2. Create/update 

payment

2. Print 
Cr/Dr 
advice

Printed Cr/Dr advice 
& all supporting docsY

11. Print out 
cheque from 

FMIS

Printed cheque & all 
supporting docs

4. Review against 
hardcopies

4. Valid? Y

Printed Cr/Dr advice 
& all supporting docs

5. Review against 
hardcopies

5. Valid? Y

Printed Cr/Dr advice & 
all supporting docs

7. Review against 
hardcopies

7. Valid? Y

Printed Cr/Dr advice & 
all supporting docs

8. Review against 
hardcopies

8. Valid? Y

Printed Cr/Dr advice & 
all supporting docs

9. Review against 
hardcopies

9. Valid? Y

Printed Cr/Dr advice & 
all supporting docs

10. Review against 
hardcopies

10. Approve?

Signed cheque & all 
supporting docs

* Payment Officer = Officer/Deputy Chief Admin Office, Officer/Deputy Chief Deposit Office, Director Admin Department, or Director General
   Payment Approver = Director General (Primary), Director AD (Alternative), or Deputy Director AD (Alternative)
   Payment Reviewer = Deputy Chief/Chief Admin Office, Deputy Chief Deposit Office, Deputy Director/Director AD, or Director General

N

N

N

N

N

N

Y

N

1. Receive approved 
mandate, voucher 

form & all supporting 
docs from BRED 

register, stamp & date 

17. Archive cheque & 
all supporting docs & 

dispatch to payee/
bank

3. Sign on Cr/Dr 
advice

6. Sign on Cr/Dr 
advice

12. Initial on 
cheque

13. Sign on cheque

15. Sign on 
cheque

16. Stamp on 
cheque & all 

supporting docs

14. Initial on 
cheque

*: Activities in yellow colour indicates activities in FMIS. The FMIS printed form is optional, can be printed or just write down the ID instead on 

the related official letter or document. 



 

 

នីតិវិធីទទូាត់អាណតតិបប្ើកប្រាក់ជាមលូប្បទានប័្ប្រត 

បោយនាយកោា នគណបនយយ ននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 

អគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ [ នតីិវិធីអនវុតតស្ត ង់ោរ ] 

S009 

នតីិវិធីអនុវតតស្ត ង់ោរ S0009 

171 

ឆ. នីតិវិធីអនុវតត 

ារាងខាងបប្រកាមបនោះប្រិោយអំពីជំហានចំាាឆ់នីមួយៗស្ប្រាប្់ការទូទាត់អាណតតិាមការបឆញមូលប្បទានប្័ប្រត បោយបោង

បៅបលើគំនូស្ាងក លានប្ងាា ញកនុងឆំណឆុ “ឆ” ខាងបលើ៖ 

បលខ

ស្កមមភាព /

បលខបោង 

ប្រោិយ ឯកសារបប្រប្ើប្រាស់្ តួនាទី និង     

អងគភាព (រមួទាងំ

មុខងារបៅកនងុ

ប្រប្ព័នធ FMIS) 

ការងារ

បោយន  

និង កនងុ

ប្រប្ព័នធ 

FMIS 

1 បៅបពលទទលួានអាណតតិបប្ើកប្រាក់ក លានអនុមត័, 

ស្កខីប្ប្រត/អាណតតិបប្ើកប្រាក់បាោះពុមពបឆញពីប្រប្ពន័ធ FMIS,  

និង ឯកសារពាកព់័នធពនីាយកោា នឆំណូល និង ឆណំាយ មស្តនតី

រ ាាលននការោិល័យរ ាាលរប្ស្់នាយកោា នគណបនយយ

ននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតបិ្រតូវបាោះប្រា ឆុោះកាលប្រិបឆេទ 

និង កត់ប្រាកនងុបស្ៀវបៅលិខតិឆលូ ប្នាា ប់្មកប្ញ្ជូនឯកសារ

បៅគណបនយយករ ។ 

អាណតតិបប្ើកប្រាក់

ក លានអនុមត័,        

ស្កខីប្ប្រត/អាណតតិបប្ើក

ប្រាក់បាោះពុមពបឆញពី

ប្រប្ព័នធ FMIS នងិ    

ឯកសារពាក់ពន័ធ 

មស្តនតីរ ាាលនន

ការិោលយ័    

រ ាាលរប្ស្់

នាយកោា ន

គណបនយយនន 

អគគនាយកោា ន

រតនាគារជាត ិ

ការងារ

បោយន  

2 គណបនយយករបធវើការពិនតិយស្ុពលភាពននឯកសារ (អាណតតិ

ទូទាត់ក លានអនុមត័, ស្កខីប្ប្រត/អាណតតិានអនុមត័

ក លបាោះពុមពបឆញពីប្រប្ពន័ធ FMIS និង ឯកសារ ពាក់ព័នធ) 

បោយប ា្ៀងផ្ទា តជ់ាមួយទិននន័យកនុងប្រប្ព័នធ FMIS ។ ឯកសារ

បនោះប្រតូវានបប្រប្ើប្រាស្់ជាឯកសារបោងប ើមបីប្បងកើត និង  

បធវើប្ឆចុប្បននភាពទទូាត់កនុងប្រប្ព័នធ FMIS។ 

ប្រប្ស្ិនបប្ើឯកសារទាងំអស្់ានភាពប្រតឹមប្រតូវ គណបនយយករ

ប្បងកើត និង បធវើប្ឆចុប្បននភាពការទទូាត់កនុងប្រប្ព័នធ FMIS រួឆ

បេើយបាោះពុមព លិខតិជូន ណំងឹឥណពនធ/ឥណទានបឆញពី

ប្រប្ព័នធ និង ឆុោះេតថបលខា។ 

ប្រប្ស្ិនបប្ើឯកសារណាមួយមិនប្រតឹមប្រតូវ ឯកសារទាងំអស្់ប្រតវូ

អាណតតិទទូាត់ក ល

ានអនុមត័,        

ស្កខីប្ប្រត/អាណតតាិន  

អនុមត័ក លបាោះពុមព

បឆញពីប្រប្ពន័ធ FMIS,  

លិខតិជូន ណំងឹ 

ឥណពនធ/ឥណទាន 

និង ឯកសារពាក់ព័នធ 

គណបនយយករ/

មស្តនតីទទូាត ់

កនុងប្រប្ព័នធ 

FMIS និង 

ការងារ

បោយន  



 

 

នីតិវិធីទទូាត់អាណតតិបប្ើកប្រាក់ជាមលូប្បទានប័្ប្រត 

បោយនាយកោា នគណបនយយ ននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 

អគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 
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បលខ

ស្កមមភាព /

បលខបោង 

ប្រោិយ ឯកសារបប្រប្ើប្រាស់្ តួនាទី និង     

អងគភាព (រមួទាងំ

មុខងារបៅកនងុ

ប្រប្ព័នធ FMIS) 

ការងារ

បោយន  

និង កនងុ

ប្រប្ព័នធ 

FMIS 

ប្ញ្ជូនបៅមស្តនតីរ ាាលននការោិល័យរ ាាលរប្ស្់នាយកោា ន

គណបនយយននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ ប ើមបីប្ញ្ជូន   

ប្រតឡប្់បៅនាយកោា នឆណូំល នងិ ឆំណាយននអគគនាយកោា ន

រតនាគារជាតិ ។ 

3 អនុប្រប្ធានការិោល័យគណបនយយពិនតិយបមើលបឡើងវិញអំពី

ព័តា៌នការទូទាត់កនុងប្រប្ព័នធ FMISបោយប ា្ៀងផ្ទា ត់ជាមួយ

នឹងឯកសារបោង ។ ប្រប្សិ្នបប្ើរកប ើញនូវកំេុស្ឆ្គង    

ណាមួយ ឯកសារទាងំអស់្ប្រតូវប្ញ្ជូនប្រតឡប់្បៅ

គណបនយយករ នននាយកោា នគណបនយយ ។ 

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

អនុប្រប្ធាន

ការិោលយ័

គណបនយយរប្ស្់

នាយកោា ន

គណបនយយនន 

អគគនាយកោា ន

រតនាគារជាត ិ

កនុងប្រប្ព័នធ 

FMIS 

4 ប្រប្ធានការិោល័យគណបនយយពិនតិយបមើលបឡើងវិញអំពី

ព័តា៌នការទូទាត់កនុងប្រប្ព័នធ FMISបោយប ា្ៀងផ្ទា ត់ជាមួយ

នឹងឯកសារបោង។ ប្រប្សិ្នបប្ើរកប ើញនូវកំេុស្ឆ្គង     

ណាមួយ ឯកសារទាងំអស់្ប្រតូវប្ញ្ជូនប្រតឡប់្បៅ

គណបនយយករ នននាយកោា នគណបនយយ ។ 

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

ប្រប្ធាន

ការិោលយ័

គណបនយយរប្ស្់

នាយកោា ន

គណបនយយនន 

អគគនាយកោា ន

រតនាគារជាត ិ

កនុងប្រប្ព័នធ 

FMIS 

5 ប្រប្ធានការិោល័យគណបនយយឆុោះេតថបលខាបលើលិខតិ   

ជូន ណំឹងឥណពនធ/ឥណទាន។ 

លិខតិជូន ណំងឹ 

ឥណពនធ/ឥណទាន 

ប្រប្ធាន

ការិោលយ័

គណបនយយរប្ស្់

នាយកោា ន

គណបនយយនន 

ការងារ

បោយន  



 

 

នីតិវិធីទទូាត់អាណតតិបប្ើកប្រាក់ជាមលូប្បទានប័្ប្រត 

បោយនាយកោា នគណបនយយ ននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 

អគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ [ នតីិវិធីអនវុតតស្ត ង់ោរ ] 
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បលខ

ស្កមមភាព /

បលខបោង 

ប្រោិយ ឯកសារបប្រប្ើប្រាស់្ តួនាទី និង     

អងគភាព (រមួទាងំ

មុខងារបៅកនងុ

ប្រប្ព័នធ FMIS) 

ការងារ

បោយន  

និង កនងុ

ប្រប្ព័នធ 

FMIS 

អគគនាយកោា ន

រតនាគារជាត ិ

6 អនុប្រប្ធាននាយកោា នគណបនយយពិនតិយបមើលបឡើងវិញអំពី

ព័តា៌នការទូទាត់កនុងប្រប្ព័នធ FMISបោយប ា្ៀងផ្ទា ត់ជាមួយ

នឹងឯកសារបោង ។ ប្រប្សិ្នបប្ើរកប ើញនូវកំេុស្ឆ្គង    

ណាមួយ ឯកសារទាងំអស់្ប្រតូវប្ញ្ជូនប្រតឡប់្បៅ

គណបនយយករនននាយកោា នគណបនយយ ។ 

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

អនុប្រប្ធាន

នាយកោា ន

គណបនយយនន 

អគគនាយកោា ន     

រតនាគារជាត ិ

កនុងប្រប្ព័នធ 

FMIS 

7 ប្រប្ធាននាយកោា នគណបនយយពិនតិយបមើលបឡើងវិញអំពី

ព័តា៌នការទូទាត់កនុងប្រប្ព័នធ FMISបោយប ា្ៀងផ្ទា ត់ជាមួយ

នឹងឯកសារបោង។ ប្រប្សិ្នបប្ើរកប ើញនូវកំេុស្ឆ្គង     

ណាមួយ ឯកសារទាងំអស់្ប្រតូវប្ញ្ជូនប្រតឡប់្បៅ

គណបនយយករនននាយកោា នគណបនយយ ។ 

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

ប្រប្ធាន     

នាយកោា ន

គណបនយយនន 

អគគនាយកោា ន 

រតនាគារជាត ិ

កនុងប្រប្ព័នធ 

FMIS 

8 អគគនាយករងននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិពិនតិយបមើល

បឡើងវិញអពីំព័តា៌នការទទូាត់កនងុប្រប្ព័នធ FMISបោយប ា្ៀង

ផ្ទា ត់ជាមួយនងឹឯកសារបោង។ ប្រប្ស្ិនបប្ើរកប ើញនូវកំេុស្

ឆ្គងណាមួយ ឯកសារទាងំអស់្ប្រតូវប្ញ្ជូនប្រតឡប់្បៅ

គណបនយយករនននាយកោា នគណបនយយ ។ 

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

អគគនាយករងនន

អគគនាយកោា ន

រតនាគារជាត ិ

កនុងប្រប្ព័នធ 

FMIS 

9 អគគនាយកននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិពិនតិយបមើលបឡើង

 វិញអំពីព័តា៌នការទទូាត់កនុងប្រប្ព័នធ FMISបោយប ា្ៀងផ្ទា ត់

ជាមួយនឹងឯកសារបោង។  ប្រប្ស្ិនបប្ើរកប ើញនូវកំេុស្ឆ្គង

ណាមួយ ឯកសារទាងំអស់្ប្រតូវប្ញ្ជូនប្រតឡប់្បៅ

គណបនយយករនននាយកោា នគណបនយយ ។ 

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

អគគនាយកនន 

អគគនាយកោា ន

រតនាគារជាត ិ

កនុងប្រប្ព័នធ 

FMIS 



 

 

នីតិវិធីទទូាត់អាណតតិបប្ើកប្រាក់ជាមលូប្បទានប័្ប្រត 

បោយនាយកោា នគណបនយយ ននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 

អគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 

 

[ នតីិវិធីអនវុតតស្ត ង់ោរ ] 
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បលខ

ស្កមមភាព /

បលខបោង 

ប្រោិយ ឯកសារបប្រប្ើប្រាស់្ តួនាទី និង     

អងគភាព (រមួទាងំ

មុខងារបៅកនងុ

ប្រប្ព័នធ FMIS) 

ការងារ

បោយន  

និង កនងុ

ប្រប្ព័នធ 

FMIS 

ប្រប្ស្ិនបប្ើឯកសារទាងំអស្់ានភាពប្រតឹមប្រតូវ អគគនាយកនន

អគគនាយកោា នរតនាគារជាតិអនមុ័ត/ស្បប្រមឆបលើការទទូាត់

កនុងប្រប្ព័នធ FMIS ។ 

10 គណបនយយករបាោះពុមពមូលប្បទានប្័ប្រតបឆញពីប្រប្ព័នធ  FMIS ។ មូលប្បទានប្័ប្រត គណបនយយករ/ 

មស្តនតីទទូាត ់

កនុងប្រប្ព័នធ 

FMIS 

11 អនុប្រប្ធាននាយកោា នគណបនយយឆុោះេតថបលខាស្បងខប្   

(ប្រគីស្)បលើមលូប្បទានប្័ប្រតបោយក ែ្កបលើឯកសារពាក់ព័នធ

ទាងំអស្់ ។ 

មូលប្បទានប្័ប្រត និង

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

អនុប្រប្ធាន

នាយកោា ន

គណបនយយ 

ការងារ

បោយន  

12 ប្រប្ធាននាយកោា នគណបនយយឆុោះេតថបលខាបលើមលូប្បទានប្័ប្រត

បោយក ែ្កបលើឯកសារពាក់ព័នធទាងំអស្់ ។ 

មូលប្បទានប្័ប្រត និង

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

ប្រប្ធាននាយកោា ន

គណបនយយ 

ការងារ

បោយន  

13 អគគនាយករងននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ ឆុោះេតថបលខា

ស្បងខប្ (ប្រគីស្) បលើមូលប្បទានប័្ប្រតបោយពិនតិយប ា្ៀងផ្ទា ត់

ជាមួយនឹងឯកសារពាក់ព័នធទាងំអស្់  ។ 

 

មូលប្បទានប្័ប្រត និង

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

អគគនាយករងនន 

អគគនាយកោា ន

រតនាគារជាត ិ

ការងារ

បោយន  

14 អគគនាយកននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ ឆុោះេតថបលខា 

អនុមត័/ស្បប្រមឆ បលើមូលប្បទានប័្ប្រតបោយពិនតិយប ា្ៀងផ្ទា ត់

ជាមួយនឹងឯកសារពាក់ព័នធទាងំអស្់  ។ 

 

មូលប្បទានប្័ប្រត និង

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

អគគនាយកនន 

អគគនាយកោា ន

រតនាគារជាត ិ

ការងារ

បោយន  

15 មស្តនតីបលខាធិការោា នបាោះប្រាបលើមូលប្បទានប្័ប្រត និង    

ឯកសារពាក់ពន័ធ ។ 

មូលប្បទានប្័ប្រត និង

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

មស្តនតី  

បលខាធិការោា ន 

ការងារ

បោយន  



 

 

នីតិវិធីទទូាត់អាណតតិបប្ើកប្រាក់ជាមលូប្បទានប័្ប្រត 

បោយនាយកោា នគណបនយយ ននអគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ 

អគគនាយកោា នរតនាគារជាតិ [ នតីិវិធីអនវុតតស្ត ង់ោរ ] 
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បលខ

ស្កមមភាព /

បលខបោង 

ប្រោិយ ឯកសារបប្រប្ើប្រាស់្ តួនាទី និង     

អងគភាព (រមួទាងំ

មុខងារបៅកនងុ

ប្រប្ព័នធ FMIS) 

ការងារ

បោយន  

និង កនងុ

ប្រប្ព័នធ 

FMIS 

16 មស្តនតីគណបនយយនននាយកោា នគណបនយយរកាទកុឆាប្ ់  

ថតឆមលងមលូប្បទានប្ប័្រត និង ឯកសារពាក់ព័នធទាងំអស្ ់  

រួឆបេើយ ត្ល់ជនូអតថគាេក (Payee)/ធនាគារ។  

មូលប្បទានប្័ប្រត និង

ឯកសារពាក់ពន័ធ    

ទាងំអស្ ់

មស្តនតីគណបនយយ

ននការិោល័យ

គណបនយយរប្ស្់

នាយកោា ន

គណបនយយនន 

អគគនាយកោា ន

រតនាគារជាត ិ

ការងារ

បោយន  

 

 



 

 

 



 

នីតិវិធីអនុវតតស្តងដ់ារ ត្រូវបានរ ៀបចំ និង បរងកើររ ើងរោយរេខាធិកា ោា នត្រុមកា ងា ត្រប់ត្រងររត្ោង FMIS 

(នាយរោា នពរ័ោ៌នវិទ្យា) នងិ ោនកា សហកា ករេមអពអីរគនាយរោា នពារព់ន័ធរន្លឹះននត្រសួងរសដ្ារិចច នងិ ហិ ញ្ញវរថុ រត្កាម

កា ដ្លរនំា និង ចងអុេបងាា ញរោយផ្ទា េ់  បស់ឯរឧរតមបណ្ឌ ិរ ហ៊ា ន សាហីុប  ដ្ារេខាធិកា ត្រសួងរសដ្ារិចច និង ហិ ញ្ញវរថ ុ

នងិ ជាត្បធានត្រុមកា ងា ត្រប់ត្រងររត្ោង FMIS ត្ពមទងំត្រូវបានពនិរិយ នងិ សរត្មចអនុម័ររោយឯរឧរតមបណ្ឌ ិរ  

រទ្យស ដ្ាមន្តនតី  អូន ព័នធមុនីរ័តន  ដ្ាមន្តនតីត្រសួងរសដ្ារិចច នងិ ហិ ញ្ញវរថុ រៅនងៃទី្យ ០៥ កែ រមុភៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ ។ 

ត្រុមកា ងា  ោនសោសភាពដូ្ចខាងរត្កាម៖ 

 ត្រុមកា ងា រេខាធិកា ោា នត្រប់ត្រងររត្ោង FMIS 

១. រោរ មនត ប្រាថ្នន    ត្បធាន 

២. រោរ ឈាង យ ូ  អនុត្បធាន 

៣. រោរ ម ៉ៅ  ស្តា   សោជរិ 

៤.  រោរ ប៊ា៊ី ណារិន  សោជរិ 

៤. រញ្ញញ  មហ ប្រស្ីប្រស្ស់្  សោជរិ 

៥. រោរ ហ ស្ុគនធ  សោជរិ 

៦. រោរ កង មោលកិា  សោជរិ 

៧. រោរ មនត មុនិនទថ្នវរៈ សោជរិ 

៨. រោរ ប៊ាុន ឆាយ  សោជរិ 

៩. រោរ ស្ ូស្ ុវិបុល  សោជរិ 

 ត្រុមកា ងា ករេមអ បស់អរគនាយរោា នពារព់ន័ធរន្លឹះ 
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