
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត

លេខាធិការដ្ឋា នព្រុម្ការងារ

ព្រប់ព្រងរលព្ោង FMIS

២៨ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨

បទបងាា ញនីតិ ិ ធធអីនុិតតការងារតាម្ព្បរ័នធ FMIS និង

ការរំណត់អតតសញ្ញា ណអនរលព្បើព្ាស់

ជូនលេម់្នទីរ សហិ



ោតិកា

១. នីតិិធធីអនុិតតការងារននម្ខុងារ ិ ធភាជន៍ថ ិ ធកា

២.នីតិិធធីអនុិតតការងារននម្ខុងារទិញ

៣.នីតិិធធីអនុិតតការងារននម្ខុងាររណនីព្តូិសង

៤.នីតិិធធីអនុិតតការងារននម្ខុងាររណនីព្តូិទារ

៥.សារៈព្បលោជន៍របស់ព្បរ័នធ FMIS

៦.ការរំណត់អតតសញ្ញា ណអនរលព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS



ទិលាភាររួម្របស់ព្បរ័នធ FMIS

ប្រព័ន្ធ DMFASររស់

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ សហប្រតរិតតិ

ការអន្តរជាត ិន្ិង ប្គ្រ់ប្គ្ង 

រាំណលុ

(GDICDM)

ត្រួរពិនិរយថវិកា
Budget Checking

ត្រួរពិនិរយថវិកា
Budget Checking

របាយការណ៍ធនាគារ

ត្រួរពិនិរយថវិកា

Budget Checking

 ិ ធភាជន៍ថិធកា

BA

ការទិញ

PO

រណនីព្តូិសង

AP

រណនីព្តូិទារ

AR

លសៀិលៅធំ

GL

ព្រប់ព្រងសាច់ព្ារ់

CMប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ

ន្ិង ធនាគារពាណិជ្ជ

ប្រព័ន្ធ ASYCUDA 

ររស់អគ្គនាយកដ្ឋា ន្គ្យ

ន្ិងរដ្ឋា ករ



១. នីតិិធធីអនុិតតការងារននម្ុខងារ ិ ធភាជនថ៍ ិ ធកា



ម្ុខងារិធភាជន៍ថិធកា (Budget Allocation)

ម្ុខងារវិភាជ្ន្៍ថវិកា គឺ្ជាម្ុខងារសនូលម្យួសប្ារ់ធធវើការ រញ្ចូលច្បារ ់ថវកិា ន្ិង ការធធវើច្បលនា ថវកិា 

(ន្ិយ័តកម្ម ន្ិងកកតប្ម្ូវថវិកា) ររស់ប្កសួង-ស្ថា រ័ន្  ទាំងថ្នន ក់ជាតិ ន្ិង ថ្នន ក់ធប្កាម្ជាតិ 

ការតាម្ដ្ឋន្ន្ិងប្តួតពិន្ិតយការអន្ុវតតថវិកាកាន្់កតប្រធសើរធ ើង ៖

តាម្ដ្ឋន្សម្តុលយឥណទន្ថវិកា ន្ិង ច្បលនាថវិកា

ប្តួតពិន្ិតយ ឥណទន្ថវិកាធដ្ឋយ សវ ័យប្រវតតិ (មិ្ន្អាច្បច្បាំណាយធលើសពិដ្ឋន្ថវិកា )

តាម្ដ្ឋន្ ឥណទន្ថវិកាតាម្ច្បាំណាត់ថ្នន ក់ថវិកា អងគភាពប្រតិរតតិ (រដ្ាបាល) ច្បាំណាត់ថ្នន ក់ធសដ្ាកិច្បច ន្ិង កម្មវិធ 

របាយការណ៍ស្ថា ន្ភាពនន្ការថវិកាផលតិបាន្ទន្ធ់ពលធវលា



ម្ុខងារិធភាជន៍ថិធកា (Budget Allocation)- (ត)



7

១.១ នីតិិធធអីនុិតតការងារននម្ុខងារ ិ ធភាជន៍ថ ិ ធកាបចចុបបនន

ប្រព័ន្ធ ធអហវ អឹម្ អាយ ធអហវ

គ្ណន្ 

ប្តូវសង
ការទិញ

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា

ធរៀរច្បាំធសៀវធៅច្បារ់ថវិកា

រញ្ចូលច្បារ់ថ វិកា

ន្ិយ័តថ វិកា

១

២

៣

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា

ម្ន្ទ រ សហវ



១.២ នីតិិធធអីនុិតតការងារននម្ុខងារ ិ ធភាជន៍ថ ិ ធកាឆ្ន ំ ២០១៩

ម្ុខងារវិភាជ្ន្៍ថវិកា សប្ារ់ម្ន្ទ រ សហវ គឺ្ធប្រើសប្ារ់កតប់្តាន្ិយ័តថ វិកានផទកនងុ ររស់ម្ន្ទ រជ្ាំនាញ

ធផេងៗ

សប្ារ់ថវិកា ប្កុង/ប្សុក ន្ិង រាជ្ធាន្ /ធខតត គឺ្ប្តូវការពិភាកាលម្អតិជាម្ួយអងគភាពពាក់ព័ន្ធ
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១.២ នីតិិធធអីនុិតតការងារននម្ុខងារ ិ ធភាជន៍ថ ិ ធកាឆ្ន ំ ២០១៩ (ត)

ប្រព័ន្ធ ធអហវ អឹម្ អាយ ធអហវ

គ្ណន្ 

ប្តូវសង
ការទិញ

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ថវិកា

ធរៀរច្បាំធសៀវធៅច្បារ់ថវិកា

រញ្ចូលច្បារ់ថ វិកា

២

១

៣

ពិន្ិតយ/អន្ុម្័ត

៤

៥

ម្ន្ទ រ សហវ

នា.ថវិកាន្ យកម្ម



២. នីតិិធធីអនុិតតការងារននម្ុខងារទិញ



ម្ុខងារទិញ (Purchasing)

• ប្គ្រ់ប្គ្ងសាំធណើសុាំធានាច្បាំណាយ

• ប្គ្រ់ប្គ្ង ការរញ្ជជ ទិញ 

• ប្តួតពិន្ិតយ ឥណទន្ថវិកាធដ្ឋយ សវ ័យប្រវតតិ (ម្ិន្អាច្បច្បាំណាយធលើសពិដ្ឋន្ថវិកា )

• រធងកើតលិខិតរញ្ជជ ទិញ ន្ិង លិខិត ប្រគ្ល់ទទលួទាំន្ិញ ឬ ធសវា



**សប្ារ់ប្រព័ន្ធ FMIS រច្បចុរបន្ន ម្ុខងារទិញម្ិន្ប្តូវបាន្ធប្រើប្បាស់ធទធៅរណាា រតនាគាររាជ្ធាន្ -ធខតតទាំង ២៥

២.១ នីតិិធធអីនុិតតការងារននម្ុខងារទិញបចចុបបនន



**សប្ារ់ប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្ន ាំ២០១៩ គ្ឺប្តូវការសិកាលម្អិតអាំព ជាម្ួយន្ឹងម្ន្ទ រ សហវ ន្ិងអងគភាពពាក់ព័ន្ធ

២.២ នីតិិធធអីនុិតតការងារននម្ុខងារទិញឆ្ន ំ ២០១៩



ទាំន្ិញ/សាភ រៈ/ធសវា

ម្ន្ទ រ សហវ

២.២ នីតិិធធអីនុិតតការងារននម្ុខងារទិញឆ្ន ំ ២០១៩ (ត)

អនករធងកើតសាំធណើអនកអន្ម័ុ្តកនុងប្រព័ន្ធ

១

២

៣

៤

អន្ម័ុ្តកនុងប្រព័ន្ធ

អនករធងកើតរញ្ជជ ទិញ (អងគភាពលទធកម្ម)
អនកអន្ម័ុ្តកនុងប្រព័ន្ធ

ទាំន្ិញ/សាភ រៈ/ធសវា

អន្ម័ុ្តកនងុប្រព័ន្ធ

លិខិតប្រគ្ល់ទទួល

* ធានាច្បាំណាយឆ្លងកិច្បចលទធកម្ម



ច្បាំណាយធផេងៗ

ម្ន្ទ រ សហវអនករធងកើតធានាច្បាំណាយអនកអន្ម័ុ្តកនុងប្រព័ន្ធ

១

២ អន្ុម័្តកនងុប្រព័ន្ធ

* ធានាច្បាំណាយម្ិន្ឆ្លងកិច្បចលទធកម្ម

២.២ នីតិិធធអីនុិតតការងារននម្ុខងារទិញឆ្ន ំ ២០១៩ (ត)



៣. នីតិិធធីអនុិតតការងារននម្ុខងាររណនពី្តូិសង



ម្ុខងាររណនីព្តូិសង (Account Payable)

ច្បុុះអាណតតិកនុងប្រព័ន្ធ 

ប្តួតពិន្ិតយ ឥណទន្ថវិកាធដ្ឋយ សវ ័យប្រវតតិ (ម្ិន្អាច្បច្បាំណាយធលើសពិដ្ឋន្ថវិកា )

ធធវើការទូទត់ច្បាំណាយ ដ្ូច្បជា ការទូទត់ធៅឱ្យ អនកផគត់ផគង់ ប្បាក់ធរៀវតេ 

រុធរប្រទន្ ន្ិងរជ្ជធទយយរុធរប្រទន្



ម្ន្ទ រ សហវ រតនាគាររាជ្ធាន្ -ធខតត ធនាគារ

ទទូត់

អន្ុម្័តកនុងប្រព័ន្ធ

៣.១ នីតិិធធីអនុិតតចំណាយតាម្ព្បរ័នធ FMIS បចចុបបនន

ច្បុុះអាណតតិ



ម្ន្ទ រ សហវ ទទួលរន្ទុកច្បុុះអាណតតិ សប្ារ់អាណតតិររស់ ប្កុង/ប្សុក រាជ្ធាន្ /ធខតត

ន្ិង ម្ន្ទ រជ្ាំនាញធផេងៗ

រតនាគាររាជ្ធាន្ -ធខតតទទួលរន្ទុកច្បុុះអាណតតិសប្ារ់ ឃុាំ /សងាក ត់ ន្ិង ធធវើការទូទត់

អាណតតិទាំងអស់ (ឃុាំ/សងាក ត់, ប្កុង/ប្សុក, រាជ្ធាន្ /ធខតត ន្ងិ ម្ន្ទ រជ្ាំនាញធផេងៗ) 

៣.២ នីតិិធធីអនុិតតចំណាយតាម្ព្បរ័នធ FMIS ឆ្ន ំ ២០១៩



ម្ន្ទ រ សហវ រតនាគាររាជ្ធាន្ -ធខតត ធនាគារ

ទូទត់

អន្ុម្័តកនុងប្រព័ន្ធ អន្ុម្័តការទូទត់កនុងប្រព័ន្ធ

៣.២ នីតិិធធីអនុិតតចំណាយតាម្ព្បរ័នធ FMIS ឆ្ន ំ ២០១៩

ច្បុុះអាណតតិ



៤. នីតិិធធីអនុិតតការងារននមុ្ខងាររណនីព្តូិ ទារ



រណនីព្តូិទារ (Account Receivable)

កត់ប្តាច្បាំណូលថវិកាជាតិ

ទូទត់ប្តលរ់ធៅកាន្់អតិថិជ្ន្វិញកនុងករណ អតិថិជ្ន្ រង់ច្បាំណូលធលើស

ធផទរច្បាំណូលថវិកាថ្នន ក់ជាតិធៅថ្នន ក់ធប្កាម្ជាតិ ឬ ព ថ្នន ក់ធប្កាម្ជាតិធៅថ្នន ក់ជាតិ
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ម្ន្ទ រជ្ាំនាញធផេងៗ

ធនាគារ

របាយការណ៍ធនាគារ

រតនាគារធខតត

៥.១ នីតិិធធីរត់ព្តាចំណូេតាម្ព្បរ័នធ FMIS បចចុបបនន

១

២

៣

កត់ប្តាច្បាំណូល ន្ិង អន្ុម្័តកនងុប្រព័ន្ធ
៤



៥.១ នីតិិធធីរត់ព្តាចំណូេតាម្ព្បរ័នធ FMIS ឆ្ន ំ ២០១៩

ប្តូវការពិភាកាលម្អិត សប្ារ់ការកត់ប្តាច្បាំណូល



៥. សារៈព្បលោជន៍ភាា ម្ៗរបស់ព្បរ័នធ FMIS
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ម្ន្រន្ត កដ្លជាអនកធប្រើប្បាស់ប្រព័ន្ធ FMIS អាច្បប្តួតពិន្តិយឥណទន្ថ វិការរស់អងគភាពខលួន្ធៅតាម្ច្បាំណាតថ់្នន ក់

ថវិកាបាន្ប្គ្រ់ធពលធវលា

៥. សារៈព្បលោជន៍ភាា ម្ៗរបស់ព្បរ័នធ FMIS សព្ោបអ់នរលព្បើព្ាស់



អាច្បតាម្ដ្ឋន្ព ស្ថា ន្ភាពររស់ប្រតិរតតិការររស់អងគភាពខលួន្

៥. សារៈព្បលោជន៍ភាា ម្ៗរបស់ព្បរ័នធ FMIS សព្ោបអ់នរលព្បើព្ាស(់ត)



អាច្បតាម្ដ្ឋន្ព ស្ថា ន្ភាពររស់ប្រតិរតតិការររស់អងគភាពខលួន្

៥. សារៈព្បលោជន៍ភាា ម្ៗរបស់ព្បរ័នធ FMIS សព្ោបអ់នរលព្បើព្ាស(់ត)



៦. ការរំណត់អតតសញ្ញា ណអនរលព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS
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៦. ការរំណត់អតតសញ្ញា ណអនរលព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS

កាំណត់អនកធប្រើប្បាសប់្រពន័្ធធៅតាម្ម្ុខងារទទួលខសុប្តូវររស់ម្ន្រន្ត នន្ម្ន្ទ រ សហវ ឱ្យប្តូវធៅន្ឹង

ម្ុខងារធៅកនុងប្រព័ន្ធ FMIS ធលើម្ុខងារ  វិភាជ្ន្៍ថវិកា ការទិញ គ្ណន្ ប្តូវសង ន្ិង គ្ណន្ ប្តូវទរ

អនករញ្ចូលន្ិយ័តកម្ម

អនករធងកើតធានាច្បាំណាយ

អនកច្បុុះលទធកម្ម

អនករញ្ចូលអាណតតិ

អនករញ្ចូលស្ថលករប្តច្បាំណូល

អនកអន្ុម្័ត



៦. ការរំណត់អតតសញ្ញា ណអនរលព្បើព្ាស់ព្បរ័នធ FMIS (ត)
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សូម្អររុណ!

សប្ារ់ព័ត៌ាន្រកន្ាម្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងប្រព័ន្ធ FMIS

សមូ្ចូ្បលធៅកាន្់ធគ្ហទាំព័រ៖ fmis.mef.gov.kh

អាច្បតាម្ដ្ឋន្ព័ត៌ាន្ពាក់ព័ន្ធតាម្រណាត ញសងគម្ររស់ FMIS៖

FMIS Cambodia

FMIS CAMBODIA


