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ករណីសិកាលលខ ០៩៖ សមត្ថភាពកនងការគ្គប់
គ្គង នងកាត្់
បនថយលគ្រោះ
ិ
ុ
មហនតរាយលៅស្សុកលកាោះសូ ទន
ំ ង ់ចាម ។
ិ លខត្តកព

សេចក្តីសផតើម
សោងក្ិចចរពមសរពៀងហិរញ្ញ បបទាន ចុុះថ្ថៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ រវាងរាជរដ្ឋឋភិបាលក្មពុជា និ ងធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អាេុី

ស ើមបីអនុ វតតគសរោងកាត់បនថយហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍ មូលដ្ឋឋនក្នុងសគាល

បាំណងស ើមបីកាត់បនថយនូវផលប៉ៈពាល់អវ ិជជោនខ លបណ្ត
ត លមក្ពី សរគាុះទឹ ក្ជាំ នន់ និ ងសរគាុះមហនតរាយ ថ្

សទៀតចាំសពាុះេហគមន៍ ខ លងាយរងសរគាុះបាំ ផុតសៅរបសទេក្មពុជា ជាពិ សេេសៅក្នុងសែតតសគាលសៅទាាំង០៦
រួមោន៖ សែតតក្ាំពង់ចាម សែតតក្ាំពង់ធាំ សែតតសេៀមរាប សែតតថ្រពខវង សែតតបាត់ ាំបង និងសែតតបនាទយោនជ័យ

រពមទាាំងោនេូចនាក្រេដីពីការអនុ វតតការងារេាំខាន់ មួយខ លោនស្រាប់ សៅក្នុងលទធផលទី ៤រួមោន៖ (០១)
របមូលផតាំុការអនុវតតលអ ៗ ក្រណីេិក្ា និ ងវ ិធីាស្រេតថី ៗ
ម សៅឃុាំ ស្រេុក្ និ ងសែតតសគាលសៅ (០២) សរៀបចាំេិកាា
ាលាផសពវផាយសៅថ្ននក្់សរកាមជាតិ និងថ្ននក្់ជាតិ រពមទាាំងរបមូលទុក្ និងរគប់រគងឯក្ារទាាំងអេ់សនុះ
តាមវ ិធីាស្រេតយូរអខងវង ។

គសរោងសនុះនឹងជួយ ល់ឃុាំចាំនួន ៥៤ មក្ពី ១៨ ស្រេុក្ ថ្នសែតតទាាំងរបាាំមួយស ើមបីសរៀបចាំខផនការរគប់រគង

ហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ និ ងការបនាុន
ាំ ឹ ងការខរបរបួលអាកាេធាតុ ។ អគគសលខាធិ ការដ្ឋឋនគណ៉ៈក្ោមធិការ
ជាតិរគប់រគងសរគាុះមហនតរាយគឺជាាថប័នរបតិបតតិ

ចាំខណក្ឯសលខាធិការដ្ឋឋនគណ៉ៈក្ោមធិការជាតិេរោប់

អភិវឌ្ឍន៍របជាធិបសតយយសៅថ្ននក្់សរកាមជាតិ គឺជាាថប័នអនុវតត៕
របវតតិសរគាុះមហនតរាយ

សែតតក្ាំពង់ចាមគឺ ជាសែតតមួយក្នុងចាំ សណ្តមសែតតទាាំងរបាាំមួយខ លឋិតក្នុងសគាលសៅរបេ់គសរោងកាត់ បនថយ

ហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន។ សែតតក្ាំពង់ចាមោនស្រេុក្ចាំនួន ១០ និងឃុាំចាំនួន ១០៩
បុខនតរស្រេុក្ខ លឋិតក្នុងសគាលសៅគសរោងោនខតចាំ នួនខត ០៣ស្រេុក្ គឺ សកាុះេូទិន ក្ងោេ និងក្ាំពង់សេៀម
និងឃុាំចាំនួន ០៩ ក្នុងសនាុះរួមោន៖ សក្ៀនថ្រជ សកាុះរកា សកាុះទនទឹម អងគរបាន សចច េូរគង ក្ាំ ពង់រាប សកាុះេូទិន
និងពាមរបសធានុះ។ សៅក្នុងក្រណីេិក្ាសលើទីរបាាំបួនសនុះរក្ុមការងារសយើងែ្ាំុបានសលើក្យក្ស្រេុក្
គេហទំពរ័ របស់អេគគេខាធិការដ្ឋាន េ.ជ.េ.ម. ៖ http://www.ncdm.gov.kh/ និងកមមវធ
ិ ី ប្បមូេ និងចែករ ំចេកែំគ

េះដឹង៖ http://adbproject.ncdm.gov.kh/

សកាុះេូទិន ស្រេុក្សនុះោន ០៨ឃុាំ ខតឃុាំខ លឋិ តសៅក្នុងសគាលសៅរបេ់គសរោងគឺ ចាំនួន ០៣ឃុាំ ក្នុងសនាុះរួម
ោនឃុាំក្ាំពង់រាប សកាុះេូទិន និងពាមរបសធានុះ។ សបើតាមភូមិាស្រេដស្រេុក្សកាុះេូទិនគឺជាស្រេុក្មួយងាយទទួល
រងសរគាុះទឹក្ជាំនន់ជាងសគ សដ្ឋយារោនភូមិាស្រេដជាប់ជាមួយ ងទនលរសមគងគសរកាម និងោនភូមិចាំនួន ៨៥
ខ លក្ាំពង់រេ់សៅសលើសកាុះក្នុងទនលរសមគងគសរកាម។

តាមការេនទនាផទល់ជាមួយសលាក្

ឆយ

ថ្នរ ីន

គឺជា

អភិបាលរងស្រេុក្សកាុះេូទិន និ ងជាេោជិ ក្ោនក្់ ឋិតក្នុងរក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.េ. សៅស្រេុក្
សកាុះេូទិនបានោនរបាេន៍ថ្ន “សៅឆ្នាំ ២០០៩ ស្រេុក្សកាុះេូទិនមិនទទួលរងការវាយរបហារពី សក្តា

ណ្ត ខាលាំងខាល ូចសែតតក្ាំពង់ធាំសទ ខតស្រេុក្សនុះទទួលរងសរគាុះទឹក្ជាំនន់តិចតួច និងោនរយ៉ៈសពលែលីសហើយមិន

បងករឲ្យោនការែូចខាតផទុះេាំខបង ផល ាំណ្តាំរម
ួ ផសាំរបេ់របជាពលរ ឋសទបើយ។ បុខនតសៅឆ្នាំ ២០១១ ោនសរគាុះ
ទឹក្ជាំនន់ោងខាលាំង និងោនរយ៉ៈសពលខវងរហូត ល់ជិតមួយខែពីខែេីហា ល់ខែក្ញ្ញញ សហើយបុះពាល់ធន
ៃ ់ធៃរ
ជាងសគគឺឃុាំែង
ព ់រាប សកាុះេូទិន និងឃុាំពាមរបសធានុះខ លបានបងករឲ្យែូតខាតផទុះេាំខបងរបជាពលរ ឋ

ាំណ្តាំ

រួមផសុាំ ផលូវ និងទាំនប់ជាសរចើន។ សរកាមមក្សទៀតក្៏ជាសរគាុះទឹក្ជាំនន់ខ រសៅឆ្នាំ ២០១៣ សហើយវាធាំ ូចឆ្នាំ ២០១១
ខ រ និងវាបានបងករឲ្យែូតខាតផទុះេាំខបងរបជាពលរ ឋ ាំណ្តាំរម
ួ ផសុាំ និងផលូវោងសរចើនសទៀត។ និងបនតរៗសទៀត
វាោន ូចជាែយល់ក្ន្រ្នាដក្់ រទទុះបាញ់ ជាស ើមខ លរបជាពលរ ឋសលាក្បានយល់ ឹងពីវ ិធីការណ្តរសហើយ...” ។
សបើតាមរបាេន៍របេ់សលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន ទឹក្ជាំនន់ខតងខតសក្ើតញឹក្ញាប់ជាងសគសៅពាក្់ក្ណ្ត
ដ លខែក្ក្កដ្ឋ
ល់ខែក្ញ្ញញ និ ងោនសរគាុះរាាំងេៃតែល
ុះៗពីខែវ ិចឆិកាខតមិ នបងករភាពធៃន់ធៃរ ល់របជាពលរ សឋ ទពីសរពាុះពួ ក្គាត់
ួ

អាចបូមទឹក្ពីទសនលរមក្សស្រាចស្រេពខស្រេរបាាំងរបេ់ពួក្គាត់បាន។ សនុះរបវតតិជាក្់ខេដងខ លសលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន
បានជួប និងចូ លរួមោងេស្រាក្់ េស្រាាំក្ុងការរគប់
ន
រគង និ ងកាត់ បនថយសរគាុះមហនតរាយសៅក្នុងស្រេុក្របេ់
សលាក្។

សបើតាមេាំ ីរបេ់សលាក្ចាប់តាាំងពី ាំសណើរការគសរោងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍

មូលដ្ឋឋនមក្ ល់សពលសនុះពុាំ ទាន់ សឃើញោនសក្ើតសទបើងសរគាុះមហនតរាយធាំ ៗសៅក្នុងស្រេុក្របេ់សលាក្សទ បុ ខនតរ

ចាំសពាុះសលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន វ ិញគាត់នឹងយក្បទពិ សាធន៍ និ ងចាំ សណុះ ឹ ងរបេ់គាត់ ស ើមបីសរតៀមែលួនជានិចចក្ុង
ន
ការសឆលើយតបការរគប់រគង និងការកាត់បនថយសរគាុះមហនតរាយសៅស្រេុក្របេ់សលាក្៕
បងាាញពីបទពិសាធថ្នការរគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ
តាមរយ៉ៈបទពិសាធន៍

និ ងការចូលរួមសដ្ឋយផទល់ជាសរចើនក្រណីទាក្់ ទងជាមួ យសរគាុះមហនតរាយក្នុងស្រេុក្

សកាុះេូទិនចាប់តាាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ រហូត ល់បចចុបបននសនុះសធវើសអាយ សលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន បានកាលយសៅជាធនធាន
មនុេស ៏េាំខាន់បាំផុតេរោប់ាលាស្រេុក្សកាុះេូទិនក្៏ ូចជាេរោប់អងកការជាតិ និងអនតរជាតិ សហើយនិង
គសរោងនានាខ លក្ាំ ពង់សធវើការសលើវ ិេ័យសរគាុះមហនតរាយសនុះ។
តាមរយ៉ៈការជួបេនទនាសដ្ឋយផទល់ សលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន

គឺជាបញ្ញ វនដោនក្់ខ លបានបញ្ចប់ការេិក្ាបរ ិញ្ញញ

ប័រតខផនក្ក្េិក្មម។ សដ្ឋយខផអក្សលើចាំសណុះ ឹង និងបទពីសាធន៍ជាក្់ខេដងបានសធវើឲ្យសលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន កាលយ
សៅជាធនធាន ៏េាំខាន់ខផនក្រគប់រគង និងកាត់បនថយសរគាុះមហនតរាយេរោប់ស្រេុក្សកាុះេូទិនសនុះ ជាក្់ខេដង
មុននឹងោនគសរោងកាត់បនថយហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋនសលាក្បានទទួលការបណុដ ុះ
បណ្ត
ដ លជាសរចើនជាមួយអងកការជាតិ

អនតរជាតិ

និងគណ៉ៈក្ោមធិការជាតិរគប់រគងសរគាុះមហនតរាយខ ល

ទាក្់ទងជាមួយនឹងការរគប់រគង និងកាត់បនថយសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន។ សលាក្ោនជាំនាញ

ចាេ់សៅសលើ (១) ការសរបើរបាេ់របព័នប
ធ សចចក្វ ិទាព័ ត៌ោន និ ងារគមនាគមន៍ទាាំងខផនក្រ ឹង និងទាន់ ស ើ មបីការ
របាស្រេ័យទាក្់ទងក្នុងការងារសឆលើយតបសរគាុះមហនតរាយក្នុងរក្បែ័ ណឌថ្ននក្់សរកាមជាតិ

ឧទាហរណ៍៖ក្មមវ ិធី

ការ ិោល័យ ក្មមវ ិធីទូរសលែ អី ខមល និងទាំ នាក្់ទាំនងេងគម(ទាាំងរបព័នធរបតិ បតតិការសលើ Android iPhone និង
Desktops) ាមតហវូន ក្ុាំពយូទ័រយួរថ្

ក្ុាំ ពយួទ័ រសលើតុ ។ល។ (២) សចុះរបមូលទិននន័យបាត់បង់ និងែូចខាត របព័នធ

របកាេអាេនន និងរបព័នធរគប់រគង និងផដល់ទិនន
ន ័យទាន់សពលសវលា....

គេហទំពរ័ របស់អេគគេខាធិការដ្ឋាន េ.ជ.េ.ម. ៖ http://www.ncdm.gov.kh/ និងកមមវធ
ិ ី ប្បមូេ និងចែករ ំចេកែំគ

េះដឹង៖ http://adbproject.ncdm.gov.kh/

(៣) ការផលិតរបាយការណ៍ក្នុងសពលោនហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសក្ើ តសទបើង ឧទាហរណ៍៖ របាប់អាំពីមុែ
េញ្ញញ និ ងទីក្ខនលង ទាំហាំ និ ងផលបុះពាល់ អនក្រងសរគាុះ វ ិធានការណ៌ និ ងការសដ្ឋុះស្រាយ ឬការសឆលើយតប

េាំណូមពរ និងការផតល់សោបល់ ។ល។ និងបូក្េរុបខផនការសឆលើយតម និងការសរតៀមេសន្រ្ងាគុះបនាទន់ (៤) ការ

ចូលរួមវ ិភាគាថនការ (៥) ការេសងកត និងការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយមុែេញ្ញញសរគាុះថ្ននក្់ (៦) ការរបាស្រេ័យ
ទាក្់ទង និងខផនការផសពវផាយ និងខចក្ចាយព័ត៌ោន និង(៧) ការសរៀបចាំេរោប់សឆលើយតបទាន់សពលសវលា ។
សៅសពលសនុះ េរោប់សលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន

និងរក្ុមការងារស្រេុក្សកាុះេូទិនទាាំងអេ់ោនចិតតរ ីក្រាយខាលាំង

ណ្តេ់សៅសពលោនគសរោងកាត់ បនថយហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍ មូលដ្ឋឋនចូ លក្នុងស្រេុក្

របេ់សលាក្ សរពាុះថ្នគសរោងសនុះជួយស្រេុក្ និ ងឃុាំរបេ់សលាក្ោងសរចើនសលើេលុបក្នុងការជួ យរគប់ រគង និ ង
កាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ ជាក្់ ខេដង ូ ចជាការជួេជុលផលូវ និ ងសលើក្ទាំ នុប ការសធវើផូវថម
ល ី និ ងការជីក្
និងាដរស្រេុះ របទាយខ លោនអនក្ទទួលផលជាក្េិក្រោងសរចើនសលើេលុបពីគសរោងសនុះ។ សរៅអាំពីផល
ជាក្់ខេដងទាាំងអេ់រពមជាមួយចាំសណុះ ឹងខ លោនស្រាប់ ូចសរៀបរាប់ខាងសលើរបេ់ស្រេុក្

គសរោងកាត់

បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋនបានជួ យបណុដ ុះបណ្ត
ដ លេមតថភាពបខនថមេដីពីការ
រគប់រគង

និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន ល់រក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន

គ.គ.ម.េ. និងរក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. សទៀត។ ចាំសពាុះរក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.

េ. ស្រេុក្សកាុះេូទិននិោយជារួម និងចាំសពាុះសលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន និោយសដ្ឋយខលក្បានទទួ លការបណុដ ុះ
បណ្ត
ដ លជាសរចើនពីគសរោង

េរោប់សលាក្ការបណុដ ុះបណ្ត
ដ លេមតថភាពគឺេាំខាន់ ណ្តេ់សហើយសលាក្អាច

ទទួលបានចាំសណុះ ឹង និងការអនុវតតន៍ជាក្់ខេដងថមីៗបខនថមសទៀតេតីពីការរគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យ
សរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន ូចជា៖(១) ការចូលរួមអនុវតតន៍ជាក្់ខេដងេដីពីការរគប់រគង និងកាត់
បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋនតាមរយ៉ៈការសធវើេមយុទធសៅក្ខនលង

និងការសធវើលាំ

ហាត់េមយុទជា
ធ សរចើនសលើក្ (២) ការចូលរួមលាំហាត់អនុវតតន៍ផល
ទ ់េីព
ដ ី ការរគប់ រគងហិរញ្ញ វតថុ និ ងការសធវើលទធ

ក្មម (៣) ការចូលរួមអនុវតតន៍ជាក្់ខេដងេដីពីការចូលរួមវាយតថ្មល និ ងការវ ិភាគហានិ ភ័យេរោប់ សធវើការអភិ វឌ្ឍ
ខផនការកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ និ ងការបនាុសាំ ៅនឹ ងការខរបរបួលអាកាេធាតុ (៤) ការអនុវតត
ន៍ជាក្់ខេដងេដីពីការសរបើ របាេ់របព័ នធបសចចក្វ ិទាព័ត៌ោន និងារគមនាគមន៍ ទាាំងខផនក្រ ឹង និ ងទាន់ ចាប់តាាំងពី
ក្ាំរ ិតធមមតា មធយម និងក្ាំរ ិតែពេ់ និង (៥) ការបណុដ ុះបណ្ត
ដ លសផសងៗសទៀតខ លសលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន
បាន។

ទទួល

តាមរបាេន៍របេ់សលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន បានបញ្ញ
ជ ក្់ថ្ន “ឆលងតាមបទពិ សាធន៍ និងការបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ លតាាំង

ពីឆ្នាំ ២០០៩ មក្ ល់សពលសនុះសលាក្ហា៊ាននិោយថ្នអាចបសរមើររបជាពលរ នសៅស្រេុក្សកាុះេូទិនបានោង

លអរពមជាមួយេមតថភាពការបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ លបនតរេដីពីការកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ និងការបនាុាំ
សៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុសៅឲ្យអនក្ពាក្់ព័នធសផសងៗសទៀតសៅស្រេុក្របេ់សលាក្បាន ” ៕

សលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. យល់ ឹងពីការរគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ

តាមរយ៉ៈការបណុដ ុះបណ្ត
ដ លជាសរចើនសលើក្សរចើនារពី អងកការជាតិ និងអនតរជាតិ សហើយនិ ងគសរោងនានា
ខ លក្ាំពង់សធវើការសលើវ ិេ័យសរគាុះមហនតរាយរពមជាមួ យការផសពវផាយសដ្ឋយផទល់សៅឲ្យសលខាធិការដ្ឋឋន គ.
គ.ម.ឃ. ទាាំងអេ់សដ្ឋយមិនគិតថ្នជាឃុាំសគាលសៅរបេ់គសរោងពីសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.េ. រគប់សពល

ខ លោនការរបជុាំសៅតាមមូ លដ្ឋឋនក្៏ ូចជាការរបជុាំ េាំខាន់ ៗសៅក្នុងាលាស្រេុក្។ សលខាធិ ការដ្ឋឋន គ.គ.ម.
េ. បានយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ោងខាលាំងចាំសពាុះរក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ.សដ្ឋយសលើក្ទឹក្ចិតតសអាយ
ចូលរួមរគប់ វគគបណុដ ុះបណ្ត
ដ លទាាំងទាយខ លទាក្់ ទងសៅនឹងការរគប់ រគង
មហនតរាយរពមទាាំងជាមួយវ ិេ័យខយនឌ្័ រផងខ រ។

និ ងកាត់ បនថយហានិ ភ័យសរគាុះ

តាមរយ៉ៈការយក្ចិតទ
ត ុក្ដ្ឋក្់ និងតាមដ្ឋនជារបចាាំសនុះសហើយ សទើបសធវើឲ្យរក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន ...
គេហទំពរ័ របស់អេគគេខាធិការដ្ឋាន េ.ជ.េ.ម. ៖ http://www.ncdm.gov.kh/ និងកមមវធ
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គ.គ.ម.េ. អាចវាយតថ្មល និងេនិដ្ឋឋនបានថ្នរក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. រគប់ឃុាំទាាំងអេ់ោន

ការយល់ ឹងែពេ់ពីការរគប់ រគង និ ងកាត់ បនថយហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយរពមទាាំងជាមួ យវ ិេ័យខយនឌ្័ រផង
ខ រ៕

ការសបដជា្ចិតត
សៅចុងបញ្ចប់សនុះសលាក្ ឆយ ថ្នរ ីន បានសធវើការបដជា្ចិតតសដ្ឋយទឹក្ចិតតរ ីក្រាយថ្ន “ជួេមុែឲ្យរក្ុមការងារ

សលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.េ. ស្រេុក្សកាុះេូទិនទាាំងអេ់ ែ្ុាំេម
ូ សបដជា្ចិតថ្ន
ត នឹងែិតែាំយក្ចាំសណុះ ឹងខ លបាន
ទទួលពីគសរោងទាាំងអេ់សៅបសរមើររបជាពលរ សឋ ៅក្នុងស្រេុក្សកាុះេូទិនសនុះសអាយអេ់ពីេមតថភាពស ើមបីជួយ
រគប់រគង

និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ

និងការបនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុឲ្យោន

របេិទភា
ធ ព ១០០% តាមរយ៉ៈការបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ ល ការខចក្រ ាំខលក្ និងផសពវផាយចាំសណុះ ឹងេដព
ី ីរគប់រគង និង
កាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ និងការបនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុសៅឲ្យពួក្គាត់សដ្ឋយផទល់”
៕

គេហទំពរ័ របស់អេគគេខាធិការដ្ឋាន េ.ជ.េ.ម. ៖ http://www.ncdm.gov.kh/ និងកមមវធ
ិ ី ប្បមូេ និងចែករ ំចេកែំគ
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