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ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៦ - ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ព្រឹត្តិបព្ត្រ័ត្៌មានគម្ព្មាង FMIS 

ម្េញផ្សាយ ម្េខ ០០៦ - ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

កាេរថី្ងៃទ ី២០ ខខ កកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ម្ៅអាគារ  “ឃ” ថ្ន

ទសី្តកីារព្កស្ងួម្ស្ដ្ឋកេិចនងិហរិញ្ាវត្ថ ុមានម្រៀបេាំរធិ ី“ដាកឱ់្យ

ម្ព្បើព្ាស្ព់្បរ័នធរត្ម៌ានវិទាព្គបព់្គងហរិញ្ាវត្ថសុាធារណៈ 

(FMIS) ជាផ្សលវូការដ្ាំណាកក់ាេទ១ី” ម្ព្កាមអធបិត្ភីារ    

ដ្ខ៏ពងខ់ពស្រ់បស្ឯ់កឧត្តមបណឌ តិ្ អនូ រន័ធមុនរីត័្ន រដ្ឋមន្រនត ី    

ព្កស្ងួម្ស្ដ្ឋកេិចនងិហរិញ្ាវត្ថ ុម្ដាយមានការេេូរមួម្ដាយមន្រនតី

ជានខ់ពស្ថ់្នព្កស្ងួម្ស្ដ្ឋកេិចនងិហរិញ្ាវត្ថ ុ ត្ាំណាងព្កស្ងួ-  

សាថ បន័ពាករ់ន័ធ នងិ ត្ាំណាងថ្ដ្គអូភវិឌ្ឍន ៍ ។ ម្ៅកនងុរធិី

ម្ ោះ ឯកឧត្តមបណឌ តិ្រដ្ឋមន្រនតាីនព្បកាស្ដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស្់

ព្បរន័ធ FMIS ជាផ្សលវូការដ្ាំណាកក់ាេទ ី១ ថ្នជាំហានទ ី១ នងិ មជឈមណឌ េទនិននយ័របស្ព់្បរន័ធ FMIS ។ ម្ៅកនងុដ្ាំណាកក់ាេ ទ ី១ ម្នោះ 

ព្បរន័ធ FMIS ព្ត្វូានដាកឱ់្យអនវុត្តនវូមខុងារស្ាំខាន ់២ គ ឺមខុងារម្ស្ៀវម្ៅធាំ (General Ledger Module) នងិ មខុងារវិភាជនង៍វិកា 

(Budget Allocation Module) ខដ្េម្នោះានបងាា ញអាំរីម្គាេម្ៅម្ជាគជ័យដ្ស៏្ាំខានម់យួ (Key Milestone)ថ្នដ្ាំម្ណើរការអនវុត្ត

ព្បរ័នធ FMIS ម្ហើយក៏ជាការរមួេាំខណកដ្៏ស្ាំខាន់កនុងការរម្នលឿន និង គាាំព្ទដ្េ់ការអនុវត្តកមមវិធីខកទព្មង់ការព្គបព់្គងហិរញ្ាវត្ថុ 

សាធារណៈ ខដ្េព្ត្វូានដាកឱ់្យអនវុត្តម្ដាយព្កស្ងួម្ស្ដ្ឋកេិចនងិហរញិ្ាវត្ថចុាបត់ាំងរឆី្ន ាំ ២០០៤ មក ។  ស្មូេេូម្ៅកានម់្គហទាំររ័

របស្គ់ម្ព្មាង FMIS ម្ដ្ើមបទីទេួានរត័្ម៌ានេមអតិ្៖ http://fmis.mef.gov.kh/news/fmis-golive-1 ។ 

ខខ កកកដា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ដ្ាំណាកក់ាេទ ី ១ ៖ ដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស្ព់្បរន័ធ

ជាផ្សលវូការនវូមុខងារ ម្ស្ៀវម្ៅធាំ នងិ មុខងារ 

 វភិាជនង៏វកិាម្ៅអគនា យកដាឋ នគនលឹោះមួយេាំននួ

ថ្នព្កស្ងួម្ស្ដ្ឋកេិចនងិហរិញ្ាវត្ថ(ុកស្ហវ) ។ 

ខខ ត្លុា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ដ្ាំណាកក់ាេទ ី២ ៖ ដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស្ព់្បរន័ធជា

ផ្សលវូការនវូមុខងារគណនពី្ត្វូទារ គណនពី្ត្វូស្ង 

ការបញ្ញា ទញិ នងិ ការព្គប់ព្គងសាេ់ព្ាក ់ ម្ៅ 

អគនា យកដាឋ នគនលឹោះបខនថមម្ទៀត្ថ្ន កស្ហវ ។ 

ខខ មករា នងិ ខខ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

ដ្ាំណាក់កាេទី ៣ ៖ រព្ងីកការដាក់ឱ្យ   

ម្ព្បើព្ាស្ព់្បរន័ធ FMIS ម្ៅដ្េព់្គប់រត្ គារ

រាជធាន-ីម្ខត្ត ថ្ន កស្ហវ។ 

របូភារទ ី១ - ម្គាេម្ៅេមបងថ្នដ្ាំម្ណើរការដាក់ឱ្យម្ព្បើព្ាស្់ព្បរ័នធ FMIS 
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  អនកពាក់រ័នធគនឹ្ឹះ ការរួមចណំែករបស់ម្ោកអនក 

១ ថ្នន កដ់្កឹ ាំកព្មតិ្ខពស់្៖  

អគនា យក 

អគនា យករង  

នងិ ថ្នន កដឹ់្ក ាំជានខ់ពស់្ 

 បងាា ញរកីារម្បតជាា េិត្តយ៉ា ងមុត្មា ាំេាំម្ពាោះការអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS នងិម្ធវើជាថ្នន ក់ដឹ្ក ាំគាំរូ 

 ដាក់ម្េញនវូម្គាេនម្យាយ នងិ កមមវិធីម្េើកទឹកេិត្តស្ព្មាប់មន្រនតី ខដ្េទទួេផ្សេ   

ប៉ាោះពាេ់រកីារអនុវត្តព្បរន័ធ FMIS 

 រនិិត្យ ខកេមអេាប់ នងិ បញ្ាត្ិត   ខដ្េអាេមានផ្សេប៉ាោះពាេអ់វិជាមានេាំម្ពាោះ   

ព្បសិ្ទធភារថ្នការអនុវត្តព្បរន័ធ FMIS ។ 

 

២ ថ្នន កដ់្កឹ ាំកព្មតិ្ យកដាឋ ន៖  

ព្បធាន យកដាឋ ន  

អនុព្បធាន យកដាឋ ន  

នងិ ព្បធានរត្ គាររាជធាន-ីម្ខត្ត 

 ម្រៀបេាំ និង ខកស្ព្មួេនីត្ិវិធអីនុវត្តការងារម្ៅអងនាភាររបស់្ខលួន ម្ដ្ើមបីគាាំព្ទដ្េ់ដ្ាំម្ណើរ

ការថ្ន  ការអនុវត្តព្បរន័ធ FMIS ព្បកបម្ដាយព្បសិ្ទធភារ 

 តមដានដ្ាំម្ណើរការព្បរន័ធ FMIS ម្ដ្ើមបធីា ថ្នព្បរន័ធម្នោះដ្ាំម្ណើរការម្ដាយរេនូ 

 ផ្សតេក់ារខណ ាំដ្េ់មន្រនតពីាករ់ន័ធអាំរីការម្ព្បើព្ាស់្ព្បរន័ធ FMIS, ដាក់ម្េញនូវសូ្េ ករ

ស្មិទធកមមការងារ ម្ដ្ើមបីគាាំព្ទដ្េ់ព្បសិ្ទធភារថ្នការអនុវត្តព្បរ័នធ FMIS  ព្រមទាាំងតម

ដានការអនុវត្តការងារជាព្បចាាំ 

 ម្ធវើជាគាំរថូ្នការអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS ព្រមទាាំងម្ដ្ើរត្ជួាភាន កង់ារផ្លល ស់្បតូរ ម្ដ្ើមបីជយួជាំរុញ 

នងិ ព្ទព្ទងន់ិរនតភារថ្នដ្ាំម្ណើរការផ្លល ស់្បតូរ 

 បម្ងកើត្ នងិ ម្េើកទឹកេិត្តឱ្យមានបណាត ញភាន ក់ងារផ្លល ស់្បតូរ (Change Agent) ម្ៅកនងុ     

អងនាភាររបស់្ខលួន ម្ដ្ើមបីខកេមអមម្ធាាយទាំ ក់ទាំនងនងិ ផ្សសរវផ្សាយដ្េ់មន្រនតពីាករ់ន័ធអាំរី

ការផ្លល ស់្បតូរជាសារវន័ត ។ 

 

តមការម្ព្គាងទកុ ម្ៅថ្ងៃទ ី ២១ ខខ ត្លុា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ព្បរន័ធ FMIS ដ្ាំណាកក់ាេទ ី២ នងឹព្ត្វូដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស្ជ់ាផ្សលវូការ ម្ហើយ     

អត្ថព្បម្យជនរ៍បស្ព់្បរន័ធ FMIS នងឹព្ត្វូបងាា ញកានខ់ត្េាស្ដ់្េថ់្នន កដ់្កឹ ាំជានខ់ពស្,់ ថ្នន កដ់្កឹ ាំអគនា យកដាឋ ន, នងិ មន្រនតជីាំ ញថ្ន

អគនា យកដាឋ នគនលឹោះពាករ់ន័ធ ។ 

ការដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស្ព់្បរន័ធ FMIS ជាផ្សលវូការដ្ាំណាកក់ាេទ ី២ ថ្នជាំហានទ ី១  គឺជាម្គាេម្ៅេមបងដ្ស៏្ាំខានម់យួម្ទៀត្ មនុម្រេរព្ងកី

ការដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស្ព់្បរន័ធ FMIS ម្ៅដ្េព់្គបរ់ត្ គាររាជធាន-ីម្ខត្ត ម្ៅខខ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ខដ្េនងឹបងាា ញដ្េព់្គបអ់នកពាករ់ន័ធ

របស្ក់មមវិធទីាំម្នើបកមមការព្គបព់្គងហរិញ្ាវត្ថសុាធារណៈ (PFMMP) ថ្នកមមវិធខីកទព្មងក់ារព្គបព់្គងហរិញ្ាវត្ថសុាធារណៈ (PFMRP) នវូអវី

ខដ្េជាអត្ថព្បម្យជនរ៍តិ្ព្ាកដ្របស្ព់្បរន័ធ FMIS ម្រេម្វលាខដ្េម្យើងអាេទទេួានអត្ថព្បម្យជនទ៍ាាំងអស្ម់្ ោះ ព្រមទាាំងត្ ួទី

ដ្ស៏្ាំខានខ់ដ្េអនកពាករ់ន័ធអាេេេូរមួកនងុដ្ាំម្ណើរការអភវិឌ្ឍព្បរន័ធ FMIS ទទេួាននវូអត្ថព្បម្យជនទ៍ាាំងអស្ម់្នោះ ។ 

ម្ត្ើម្ោកអនកគរួម្ វ្ ើអវខី្ឹ្ះម្ ើមបគីពំ្រ លក់ារអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS សព្មាបក់ារដាកឱ់្យ

ម្ព្បើព្ាសព់្បរន័ធ FMIS ជាផូ្្វការ ំណាកក់ាលរ ី ២, ការរព្ងីកដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស់

ព្បរន័ធ FMIS ម្ៅ លព់្គបរ់ត្នាគររាជធានី-ម្ខ្ត្ត, និងសម្ព្មចាននូវអត្ថព្បម្ោជន៍

របសព់្បរន័ធ FMIS ម្លឿនជាងការររំងឹរកុ?  



 3 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៦ - ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

៣ មន្រនតពី្បត្បិត្ត៖ិ  

ព្បធានការយិេ័យ    

អនុព្បធានការិយេយ័  

នងិ មន្រនតជីាំ ញ 

 ម្ព្បើព្ាស់្ព្បរន័ធ FMIS ព្បកបម្ដាយព្បស្ិទធភារ 

 បម្ងកើនជាំ ញតមរយៈការេូេរួមវគនាបណតុ ោះបណាត េស្តរីីព្បរ័នធ FMIS ខដ្េម្រៀបេាំម្ ើង

ម្ដាយព្កមុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្មាង FMIS (FMWG) នងិ កមមវិធកីសាងស្មត្ថភារ ថ្ផ្សៃកនងុរបស់្

អងនាភារ ម្ដ្ើមបីគាាំព្ទដ្េ់ការម្ព្បើព្ាស់្ព្បរន័ធ FMIS 

 រកាភារវិជាមាន ភារម្ជឿជាក ់នងិ មានភារបុម្រស្កមមកនងុការខស្វងរករត័្ម៌ានអាំរីវឌ្ឍភារ

ថ្នការអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS ។ 

 ម្រេងមីៗ ម្នោះ (ខខ ស្ហីា ឆ្ន ាំ ២០១៥) ព្កមុការងារព្គបព់្គងការផ្លល ស្ប់តរូានម្ធវើការអម្ងកត្ម្ៅតមរត្ គាររាជធាន-ីម្ខត្ត ម្ដ្ើមបសី្ៃង់

ម្មើេអាំរីការម្ព្ត្ៀមខលួនរេួរាេស់្ព្មាបក់ារផ្លល ស្ប់តរូ ម្ដាយទទេួាននវូេទធផ្សេគួរឱ្យចាបអ់ារមមណ៍ដ្េូខាងម្ព្កាម៖ 

 ព្បមាណជា ៥០% ថ្នអនកេេូរមួ ានដ្ងឹអាំរីព្បរ័នធ FMIS (តមរយៈទាំ កទ់ាំនងម្ព្ៅផ្សលវូការ), ានដ្ងឹរីេកខណៈរមិ្ស្ស្ នងិ 

មខុងាររបស្ព់្បរន័ធ FMIS, នងិ ានដ្ងឹរីកខនលងខដ្េអាេខស្វងរក ឬ ទទេួរ័ត្ម៌ានពាករ័់នធនងឹការអនវុត្តគម្ព្មាង FMIS 

 ម្ទាោះបជីា ៥០% ថ្នអនកេេូរមួ ានម្ ល្ើយថ្នការផ្សសរវផ្សាយអាំរសីារៈព្បម្យជនថ៍្នព្បរន័ធ FMIS ម្ៅរុាំទានេ់ាស្ល់ាស្ ់ ប៉ាខុនត      

អនកេេូរមួម្ព្េើនជាង ៨៥% ម្ជឿជាកថ់្នព្បរន័ធ FMIS នងឹផ្សតេន់វូឧត្តមព្បម្យជនដ៍្េូការម្ព្គាងទកុ 

 ម្ព្េើនជាង ៨០% ថ្នអនកេេូរមួយេព់្ស្បថ្ន ការងារគាត្ន់ងឹម្ៅខត្បនដ ប ៃ បរ់ពី្បរន័ធ FMIS ព្ត្វូានដាកឱ់្យអនវុត្ត 

 ម្ព្េើនជាង ៧០% ថ្នអនកេេូរមួ មានទាំនកុេតិ្តេាំម្ពាោះការអនវុត្តការងារងមជីាមយួព្បរន័ធ FMIS ម្ហើយអនកេេូរមួម្ព្េើនជាង ៨០% 

ម្ជឿជាកថ់្នខលួនអាេម្រៀនជាំ ញងមីៗ យ៉ា ងងាយព្ស្េួ ម្ដ្ើមបមី្ធវើការងារជាមយួព្បរ័នធ FMIS ។ 

តមរយៈេទធផ្សេថ្នការអម្ងកត្ម្នោះ ព្កមុការងារព្គបព់្គងការផ្លល ស្ប់តរូនងឹអនវុត្តស្កមមភារមយួេាំននួ ម្ដ្ើមបមី្ព្ត្ៀមេកខណៈស្ព្មាប ់   

ការដាកឱ់្យម្ព្បើព្ាស្ព់្បរន័ធ FMIS ជាផ្សលវូការ ដ្ាំណាកក់ាេទ២ី ជាំហានទ ី១ ដ្េូខាងម្ព្កាម ៖ 

 រព្ងកីការម្ធវើអម្ងកត្អាំរីការម្ព្ត្ៀមខលួនរេួរាេស់្ព្មាបក់ារផ្លល ស្ប់តរូ ម្ៅដ្េអ់គនា យកដាឋ ន- យកដាឋ នពាករ់ន័ធគនលោឹះ ម្ដ្ើមបតីមដាន    

ម្េើភាររេួរាេថ់្នសាថ បន័ នងិ មន្រនតកីនងុការផ្លល ស្ប់តរូស្ព្មាបគ់ាាំព្ទដ្េក់ារម្ព្បើព្ាស្ព់្បរន័ធ FMIS ។ 

 បម្ងកើត្ឱ្យមានបណាត ញភាន កង់ារផ្លល ស្ប់តរូ (Change Agents) ម្ដាយម្ផ្លត ត្ស្ាំខានម់្ៅម្េើរត្ គាររាជធាន-ីម្ខត្ត ម្ដ្ើមបឱី្យកានខ់ត្

ងាយព្ស្េួកនងុការជយួម្ព្ជាមខព្ជងដ្េអ់នកពាករ់ន័ធនងឹការម្ព្បើព្ាស្ព់្បរន័ធ FMIS នងិ អាេទាំ កទ់នងផ្សសរវផ្សាយអាំរវីឌ្ឍនភារ

ថ្នគម្ព្មាង FMIS រមួទាាំងសារៈព្បម្យជនម៍្ផ្សសងៗ  

 ខកេមអឯកសារផ្សសរវផ្សាយ នងិ បខនថមមម្ធាាយទាំ កទ់ាំនងម្ផ្សសងម្ទៀត្ ម្ដ្ើមបផី្សតេរ់ត័្ម៌ានអាំរគីម្ព្មាង FMIS ម្ៅដ្េ ់        

អនកពាករ់ន័ធឱ្យកានខ់ត្ងាយព្ស្េួ 

 ម្រៀបេាំបម្ងកើត្កមមវិធរីព្ងងឹការម្កៀរគរថ្នន កដ់្កឹ ាំពាករ័់នធស្ាំខាន់ៗ ថ្នអគនា យកដាឋ ន- យកដាឋ នពាករ់ន័ធគនលឹោះ 

 ម្ផ្លត ត្ម្េើការបញ្ចប់បញ្ា ីម្ ម្ ោះអនកម្ព្បើព្ាស្់ ត្ ួទ ី និង ការទទួេខុស្ព្ត្ូវរបស្់មន្រនតខីដ្េជាអនកម្ព្បើព្ាស្់ព្បរន័ធម្ៅតម  

អគនា យកដាឋ ន- យកដាឋ នគនលឹោះនីមយួៗ ខដ្េម្នោះគឺជាធាត្ុេេូដ្៏ស្ាំខាន់ស្ព្មាប់ការម្រៀបេាំវគនាបណតុ ោះបណាត េអនកម្ព្បើព្ាស្់

ព្បរ័នធ FMIS ។  

ម្ត្ើមានអវថី្មសីព្មាបស់កមមភារការងារព្គបព់្គងការផ្្លស់បតូរ ? 



 4 ព្រឹត្តិបព្ត្រត័្ម៌ានគម្ព្មាង FMIS - ម្េញផ្សាយម្េខ ០០៦ - ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

សមាា ល៖់* 

 អនកេេូរមួខដ្េម្ ល្ើយស្ាំណួរទាាំងររីព្ត្មឹព្ត្វូ េាំននួររីរបូ (២) នងឹទទេួាន

នវូ ថ្មជនំយួររូសរ័ទ (Power Banks) ខដ្េមានបទិផ្លល កស្ញ្ញា ព្កស្ងួ    

ម្ស្ដ្ឋកេិចនងិហរិញ្ាវត្ថ ុនងិ FMIS។ ស្ព្មាបម់្ ម្ ោះអនកខដ្េឈ្នោះរងាវ នន់ងឹព្ត្វូ

ព្បកាស្ម្ៅម្េើព្រតឹ្តបិព្ត្រត័្ម៌ានម្េខម្ព្កាយ។  

 

ស្មូម្ផ្សាើនវូេម្មលើយរបស្ម់្លាកអនកឱ្យានមនុ ថ្ថ្ៃរ ី៣០ ណខ្ កញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៥  

ម្ៅកានអ់ុខីមេ៖ chheang_you@mef.gov.kh  /  chheang_you@yahoo.com  

 

 ម្លាកអនកអាេេេូម្ៅម្មើេម្គហទាំររ័ ព្រមទាាំងឯកសារម្ផ្សសងៗម្ទៀត្ ម្ដ្ើមបមី្ ល្ើយស្ាំណួរទាាំងររីខាងម្េើម្នោះ។ 

 ស្មាជិកព្កមុការងារព្គបព់្គងគម្ព្មាង FMIS (FMWG) នងិមន្រនតថី្ន យកដាឋ នរ័ត្ម៌ានវិទាថ្នអគនាម្េខាធកិារដាឋ ន កស្ហវ គឺរុាំមានស្ទិធិ

កនងុការេេូរមួការម្ ល្ើយស្ាំណួរម្នោះម្ ើយ។ មន្រនតថី្នអគនា យកដាឋ នពាករ់ន័ធគនលោឹះ   រមិ្ស្ស្មន្រនតរីត្ គាររាជធាន-ីម្ខត្តគពឺ្ត្វូានម្េើក

ទកឹេតិ្តឱ្យេេូរមួកនងុការម្ ល្ើយស្ាំណួរម្នោះ។  

សូមអរគែុ! 

ស្ព្មាប់រត័្ម៌ានបខនថមម្ផ្សសងៗ ស្មូេូេម្ៅកាន់ម្គហទាំរ័រ ៖ http://fmis.mef.gov.kh/   

ឬទាក់ទងមកកានព់្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្លល ស្់បតូរ 

ម្លាក ឈាង យូ អនុព្បធាន យកដាឋ នរ៌ត្មានវិទា និងជាស្ហព្បធានដ្ឹក ាំព្កមុការងារព្គបព់្គងការផ្លល ស្ប់តូរ 

ទូរស្័រៃ៖ 016 848 545   @ អុីខមេ៖ chheang_you@mef.gov.kh / chheang_you@yahoo.com 

ម្លាក លី សុវឌ្ឍមុនី មន្រនតជីាប់កិេចស្នាថ្ន យកដាឋ នរ៌ត្មានវិទា និងជាស្មាជិកព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្លល ស្់បតូរ 

ទូរស្័រៃ៖ 070 752058   @ អុីខមេ៖  lysovatmuny@yahoo.com 

សំែួរម្លខ្ ១ (Quiz#1) * 

  ១). សូមម្រៀបរាប់ព្គប់មុខ្ងារទងំអស់ណ លមានម្ៅកនុងជំហានរី ១ ថ្នការអនុវត្តគម្ព្មាង FMIS 

  ២). សូមម្រៀបរាប់អំរីសារៈព្បម្ោជន៍ថ្នព្បរ័នធ FMISឱ្យានោ៉ា ងត្ិច ៣ 

ជួបគាន មតងម្ទៀត្ម្ៅកនងុព្រឹត្តបិព្ត្រ័ត្ម៌ានម្េខម្ព្កាយ ! 

សូមផ្ដល់ជាមត្ិ ឬ សំែូមររមកកាន់ព្កុមការងារព្គប់ព្គងការផ្្លស់បដូរ ព្បសិនម្បើម្ោកអនកមាន  

តាមរយៈម្លខ្ររូស័រទខាងម្លើ ។ 

http://fmis.gov.kh/
mailto:lysovatmuny@yahoo.com

