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អជ ា�រជាតិរ្បយុទ�នទងជំងឺេអ
 

សុន�រកថ 

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន� ីជំៀទអមូលអី្របនាន ឣរត�្រជុទិនរបយុប�េឹដស ំ

ន�ប ្របនធាកគណ ឣ�មរស្មរស្មរស្រមុ្រេទសកមរប 

ក�បបព�ឣីេរើកក�ច�្រយុុព�េ្្រេារសេស�ីពីមរព្បរប្រព្នសិុ្រ�ពស ៖ 

ក�ច�សន�ន្រមុ្រេទសរ� ុ២០១៥  

សណ� ្រ ណរ េហស ៃថ�ពុឣ ទី១៤ ែខមករ រ� ុ២០១៤  

 

សូមេគារ ៖ 

 ឯកឧត�ម េលកកជំទ វ ជាគណៈអតិ 

 េលកកជំទវ� �ា ច រ្ ល្សគិម គគាុីេ អណៈរា ចកស្សគអរៈ្  

 េលកកជំទ វ ទជវណិ គ អគ្កអេកបកេ�ស ចកស្សគអរៈ្  

 ឯកឧត�ម គគចអប �ិចអ្កប គ អេ អណៈរា គ អេ អណៈរា្ ខវធ ណាវតៈចអ គ្�� 

្្កជ្ឺេគុស៍ 

 ឯកឧត�ម េលកកជំទ េលក េលកសិ តជត្ា អស�កានីរៈ្  គ អ្�ូត អុ ូ 

គរៈទណ្៍ ស អ្មសគិទ ៈ  

 េលក េលកសិ វ�ិចអ្កបអេកបកេ�ស ៈ្ គ កកជគអរា ជំ្គសក 
 

វអបម  ធគជសូមសសម�្ ូទេសកក�ិេមសនាកិ�្សុ ចតដទ្គេវប ាអវគណៈអតិមក 

េអាកកៈកបចអកគជរៈេចគរេាអ កស�ិរិ រារច្្្ចអរស�សគអរៈ្  ៖ កៈកបសិគចអ�ជចអេ�ស 

ឆ ជ២០១៥ គអថ�េរ ។  ធគជក៏សូមសសម�្ ូទរាស  ម៍ា៍្កកកេក�  ៈ្ សថ�្ គជជា គជា៍្ 

ចវ ចក  កជេពរ ឯកឧត�ម  េលកកជំទ េលក េលកសិ គ កគ្កកន  សុ គេវប ាអមករិ 

ច អក�ៈស�ិ េ ាុមមសិកកា ជស កូទ ជៈតក គ្រារៈៈត េមា  ៈ្ផ� ករាគជច�េ ាកជជតកអត់អ 

 

ារពរជាាាាមរ្អ
រជអ ឺអារពមរាះារ 
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�សនាក គ្រារច្្្ចអរស�សគអរៈ្  សុ ាមកជសជកា៍្សកមយុ  កេគ េដគរៈទណ្ 

សហសនទតនា ៍  ៍ កកវតៈសុ វអកពកករស�្្ទ ៈសស្សគអរៈ្  ៈ្ កូ ាមក គ្ក គ 

សក េលក េ ាុមមេិណសាវរៈររេលកាក�កផគតរិកជ្ឺេគុស៍ ាេអ្ ៈ្ ច រ�អក ។  

 ធគជសូមា ជឭក៍ ក គ្ស មៈថគគ ឆ ជ២០១៤ មូ ៈណៈសក ្ចអរស៍ ផ� កកវប អកថទ ៈរ 

ុ កកម�គវកជ ១៤៨,៨ ល គុល� ាខេម៍ា ៈកេ ាុមមចិអ គ្��្្កជ្ឺង�្  ៣  ឺ កជ្ឺច រ�អក 

េគុស៍ ៈ្ ាេអ្ ចរម ជ្ំ រារច្្្ចអរស�សគអរៈ្  ។ រាផ� កកវប អកថទ ៈរ ១៦,៣ ល 

គុល� ាខេម៍ា ៈក កេសយា្្ ៦% អថទ ៈរ ជ្ំ មូ ចតដទ្សេចមកផ� កវទ ៈសស្ខ�ៈសរវ �្រ 

អសផរា គ្��វស�សគអរៈ្  ២០០៨ -២០១៥ ។ អថ�េរ េន្�� ្អ�រៈេណ៍ 

រិកមយទ ៈណិកជ្ឺាេអ្ ច រ�អក ៈ្ េគុស៍ េ ា្្កជរគ្េចអាេទ�ៈររៈេសសេរេ ាុមមិ� សកអ�ូា ៈ្ 

ចក្កកអវបូ  �សនាាអសកេ ា្្ េ ាុមមាិមគ គជច�កជេពរខ�ៈសរវ �្រអកជជតកអត់អ 

�សនា េហា្រកសតសជអកវ្េគរ ឺគជច�រាទ ៈៈេា កជេពរគ�� ម៍គគវ �្រក គ្ 

រាេង�ា្តអទ ៈសស្វខ�ៈសរ �្រ ជ្ំ េគរ ។ េ ា្្្្េណសារាសេចមកាមគ ផ្សុា៍េតា 

កមយទ ៈណិេរ្្ចតដទ្ច អកច ្ សុ ខកវេ ា្្កូ េេកូកគ កសុ �� ផ អ៍រព ក 

រិកជ្ឺចអកអេន្ចអសៈ��សរ ៈ្ �� ្ ��ផ គតៈអាអេបមតចមដទរាាអសក 

សហ ម៍ ។ 

សូមគគកន តវ ធគជា ជឭករិា សររ រិម្�សទតនមគ ។ រ រិ១០ឆ ជមគ េ ា្្ 

ជ្ំ គសកគ ្នកកេកអូទ�ៈសេដកជេពរទ ៈសស្សុ ��  គសចតដទេាូ្ត � ។ េ ា្្ ជ្ំ  

គសកគ ្នកកសជេជា សគជថទ ៈរេមូ ៈណៈសក កជវ្ ៤០០ល គុល� ាេន្េវ  

កស្ក គ្រាគជច�ុ ករាអជេរអកៈកបរាតាគគសុ អេនក គ្សជេជា សគជវកគជ។ េកអរិកៈកប 

ចអ្្សចអ្ាមាអសកេ ា្្ ជ្ំ គសកគ  គចបេចអរ៍ ក្េមេ� េគុស៍េនក គ្កជេតមចអវក 

�ូេេនកម�គវ ចតដទ្ប� កកកគរមកេន ០,៦% េនឆ ជ២០១៥  គចបេចអរ៍ ក្កជ្ឺាេអ្សត 

្ប� កកកគររិ៣៨% ក ៤,២%ចអ�ជឆ ជ េនកេគ� រឆ ជ ២០០២ ុ កឆ ជ២០១១  ជាសុ កាជិ 

កជ្ឺច រ�អកចតដទ្រតកអា្ ចអអជពកកកត�  េនកេគ� រឆ ជ២០០០ ៈ្ ២០១០ ។ 

អគិអកមក េ ា្្ ជ្ំ គសកគ ខកគរខ្៍ េកអរិកៈកបចអ្្សចអ្គគរ រិ១០ឆ ជមគ េ ា្្ 

រៈតវសេចមក្េគ េដគរៈទណ្សហសនទតនាព៍កករស�្្សគអរៈ្ មគឆ ជ២០១៥ ។ 

េគ េដ ជ្ំ េគរាមអរារតកអា្ គចបមាជសរអប គចបមាជសរកគអា គចប 

មាជសរេន្កជ្ឺាេអ្ ៈ្ ច រ�អក ។ 

េ ា្្ ជ្ំ គសកគ អេអ�សរកជេពរសមៈ��ផ ជ្ំ េគរ ។ 
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ឯកឧត�ម េលកកជំទ េលក េលកសិ! 

 ឥូទេរេ ា្្អខ គ្�សកវ្មគ ១០ឆ ជ េតាេ ា្្ ជ្ំ គសកគ កជរគ្សតា ជេរាអ 

សអ្្វម្្្�សនាអ ជាហូៈាវនអមំថយិ កេ�? 

 េ ាុមមកិ្វគ ក ជ្ំ គសកគ េចកាសេា ាសូទកេម�ា្ សូមគគកន តវ ធគជកចអអកូូទ 

សសៈតសុ  ម ិ្អម្៍ “េវ កស្អេ ង្ាត្វរាេរអកៈត� ។ រាេរអកៈត�អេ ង្ាត 

្វរាអ�កស្ ។ អសតគ កសុ អរា្ាមនស្នស្ េ�សុ េនាសក�អកិទ ៈត” ។  

 ុូេក រ េ ាុមមេិង�ា្្្សជជ ាអ្េ ា េ ា្្មៈខកុក �ូេ ា្្េកអរិគគិកក្ 

េា្ ។ េ ា្្មៈខកសាៈតក គ្ខាមយជ៍សុ េរអកៈត� េ ា្្ ាអេសកក�ិា ជេរាអសអ្្ ៈ្ 

្ាមនស្នស្  រិេចពរេ ា្្មៈក ក្អ�កស្ ៈ្ ក ក្ាសក�អកិទ ៈត ។ េហនីាកគសម�ស� 

សគអរៈ្ ាអសកេ ា្្ចតដទរាូទរាគជច� េ ាុមមិផ� កូទេសរសគ សរម្សុ អ គជ 

សរុ កចអវកកម�គវ ជ្ំ គសកសុ ាសកេនពសេរអអផិចអេ�ស ។ 

េនក គ្ា្ាេរ វ្អស ក�្ េេរ (បជ្ រិអថ��ិ១ ស កកន )  ជាកអយ ណៈរា 

ុ្កគជចតដទ្ចអ  កសាកៈកបវេណសាវ្�រាុ្កគជចអ�ជចអេ�ស េាូអកជរាចអកគជកជ ១២ុ្ 

េហា្ ្នុ ករាសេចមកកៈត�ម្ ក គ្រាេាូអកជសផរាសុ ច អុជ� អកេ ា 

ទ ៈសស្ចអបអ�៤ ៖  

 ១) អេ ង្ាចអសៈ��សរ ៈ្ ចអសៈ��ផ កជេពរកៈកបគ�� ម៍េ ា កជ្ឺាេអ្ ច រ�អក 

េមេ� េគុស៍/កជ្ឺេគុស៍ េន្ាកវេយាអូទវរសគគក គ្រាេណសាសអហាជកមយ  ៈ្ 

សក ម�ចអសៈ��សរសុ ចអកអេន្សរ� គរ សុ �� ្ក គ្កជេតម កជ្ឺ ជ្ំ េគរ 

ៈ្ េនពសេរអចអរស�សគអរៈ្   

 ២) អេ ង្ាូទតចមដទរាេសរសគអរៈ្  េនកចមៈតសហ ម៍បមា្ារាគជច�ចអរស� 

សហ ម៍ុ៏ា ្្ អជម្សុ កជាគអវអរាកូ ាមរិសហ ម៍ក គ្ទ ៈសស្សគអរៈ្  

 ៣) រតកអា្ មាជសរអប ៈ្ ំាកេ�ាអ្្េកាត េន្រាអេ ង្ា ៈ្ រាសក ម� 

ូទរា�� ្កេសរសថ ជំវស�ិអ រា រាសចអ  ៈ្ ំាកេ�ាអ្្េកាត ៈ្ 

 ៤) សក ម�រាផអតកផអ្ កនមសុ ខកាក្ ៈ្ អ គជសរ ។  

 មគ្្េ ា្្កូ រកសតេច្ក គ្រារៈសកប ម�ៈតស�ិរិទ ៈសស្ចអបអ�គគ សូម 

គគកន តវ ធគជេង��តវរសេរេណសាអកបគអម សរអា ៈអ�សជអក ៣ សុ ខកករឥ��ៈរ ុ ករា 

េាូអកជទ ៈសស្ខ�ៈសរអកជជតកអត់អ�សនាស�ិរិរារច្្្ចអរស�សគអរៈ្ ាអសកេ ា្្ ។  
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១) េ ាុមមេិណសារាគគទត�ចអកអេន្េវ កស្ក គ្េគ េា្្ខ�ៈសរាអសក�ក 

ានីរៈ្  សុ ្នកកេកអេនក គ្ គ្��វស�កតគេរជ ជុតកករ �ិ៣ សចអអកិតៈ 

រ �ិ៥អាុីសស សេម�កគ អមមេសគអតិេតេវ ហជគ សស គ្កាុីមក�ិអចររ�វ 

តកចកកម�គវ ្��ូកសគជវ� កស កកតាានីរៈ្  អុ ូគរៈទណ្៍ ទ ៈសស្ឯកក ា អស 

ស អ្មសគិទ ៈ  ៈ្ គ កពកករស�េផន្េ�ូតចអរកអប អកា៍្ត្្ាគ ្្ ូទខ�ៈសរគគសុ ្ 

នកកេកអេន្ សផរា គ្��វស�គរៈទណ្៍វតៈឆ ជ២០១៤ -២០១៨ សុ វសផ�ិអត់អផ�ូទ 

សចអអករាគគទត�្ គ��វស�កតគេរជ ជុតកករ �ិ៣ ។ 

 ២) អរាេកាេា្វ ជនអកូទថទ ៈរវតៈគជច�ទ ៈសស្សគអរៈ្  ក គ្េរ សុ  

រាគជច�រិអុ ូគរៈទណ្៍កជរគ្ថ្កគរ ។ ក គ្ស្េរ ក គ្កាវចអបខវធ ណាវតៈចអ គ្�� 

្្កជ្ឺេគុស៍  ធគជសូមកចអអកូគ ក ជ្ំ គ សុ អទត�អេន�ិេរ៍ �កានីរៈ្ ្្ាម 

កជសជកវម្មូ ៈណៈសក ក គ្រាផ� កថទ ៈរវតៈ  េ ាុមម�ិៈអវសថចអឆជ្ ្្េមេ� េគុស៍ 

កជ ១ល គុល� ាេនឆ ជ២០១៥ ១,២ល គុល� ាេនឆ ជ២០១៦ ៈ្ ១,៥ល គុល� ាេនឆ ជ 

២០១៧ ។ 

៣) កជេពរទ ៈសស្សគអរៈ្  ចកស្សគអរៈ្ នេា អគ ៈ្ រច្្្ចអរស� 

 �ិ ក េ ាុមមសិេចមក្ូទេគ េដសហសនទតនាស៍ុ វអកពកករស�្្សគអរៈ្  ៈ្ 

សជអកអជផគត ឺរាេាូអកជចអរស�ចអ�ជចអេ�សិ ក កជេពរេគ េដគរៈទណ្៍ចអកអេន្កិា 

សរ េចរ្ឆ ជ២០១៥ ។ េនក គ្ ជុតកករ គ�ារ ុ៏សជអកេរ េ ា្្កជរគ្សាៈតេនក គ្ 

អា ៈារសម្សុ មៈខកុ្្មគ សុ ថទ ៈរមូ ៈណៈសក  ៈ្ អប សកកជ្េផន្េ�ូត 

កជរគ្ថ្កគរ េហា្កមយទ ៈណិេមេ� េគុស៍ ាេអ្ ៈ្ ច រ�អក រកសតអសរេកនេ ន 

ៈ្ តចមដទវអរាកជជតក�ៈសេដ ។ ក គ្េរ េទលុ៏រៈេសសេរ កម�គវចតដទសតអ 

 ក�ជាអគេាសកមយ ក គ្រាេាូអកជសផរាហៈាវនទតាគសុ អកិាសរាអសក �េនក គ្កមយទ ៈណិ 

ជ្ំ េរ ។ េចករិេរ អរាចអកអកអគិកក គ្រារច្្្ចអរស�សគអរៈ្ ជ្ំ មូ  ៈ្ 

រាេផិា ជុតកករ េរកេសរសគ សរសុ រកសតចតដទាមអវបូ  គ  ៈ្ អសរ 

សគ គុមេ ាុមមិគជច�កជ្ឺ ជំ្៣ ។ 

 

ឯកឧត�ម េលកកជំទ េលក េលកសិ! 

អថ�េរ េសកក�ិចព្សជេជា សគជថទ ៈរកជ ១២,៣ល គុល� ា ចតដទ្នកកកូគ កពកក  

រស�ំ ជ្ គសកក គ្េទ�ៈរកៈកបសិគចអ�ជចអេ�សគេរ េរ េ ាុមមរិៈៈតេមា  ៈ្ ផ� ករា  
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គជច�មគ្្េផធាកូេមូ ៈណៈសក  បមា្ា្�រាសចមអសចមរ ចអ�ជចអេ�សវ្  

មគ ជុតកកស មក� ឆ ជ២០១៥ ។ គសកេលកគ កខក្្យ ុ្្វមគ៍ ្្អរាសាគជ 

ៈ្ រាច្សស្ំកក�្ារ្ចអេ�ស ៈ្  ជាកអយ រារ្តអម�អេកបកេ�ស (Technical 

Review Panel) ៈ្  ជាកអយ ណៈរាគគមសតថទ ៈរកជ្  (Grant Approval Committee) 

េ ាុមមិនេុ ករាសេចមកកគ្េចរ្េ ាសជេជា សគជ ៈ្ �អកេផ�ាមផ� កូទថទ ៈរកជ្ុ ក 

រារច្្្ចអរស�សគអរៈ្  ។ 

 វម្គ េរ  ធគជសូមគជពទគទុ កគ កតជត្គគរិ ចអវកា្ផ អ៍រព ក 

ជ្ំ គសក គ កផិគកេមេ�  ា អសសុ រ្្សផ�កេ ាគ អ្រា ស អ្មសគិទ ៈ  វកូ ាមា៍្សកមយ 

ក គ្រារៈសកបវចករម កេរអគ អ្ វម្គ កអេចមាេសរសថ ជំសគ សរ ា អសឧត�មសៈកប 

គ កទចវទ ៈ្ មក�ិបាជាេផន្េ�ូត ក គ្រាគេ ង្តេ ាទ ៈសស្ចអបអ�ុូកអ្ 

េចរម ៖  

 ១) រាផអតកផអ្ កវសថ ៈ្ រាេចអាច្សកចអកអេន្ទ ៈ�ាជកជ  

 ២) ចអរស�រសតាអសគអរៈ្  

 ៣) ចករមរាតាសគ សរសហ ម៍  

 ៤) គរៈ្ កៈកប  

 ៥) រាផ� កេសរ  

• មគេរ សចអ /រារតកអា្ រាកម�្ រិអ� ្េកូ 

• រាអតង ា ៈ្ រាច អកច ្កជ្ឺង�្  

• សគទតាៈសរនម 

• រារច្្្ គជសររារក្ េទកបវស�េនក គ្ទ ៈសស្ឯកក 
 

 ធគជអកជេនេ ាឯកឧត�ម េលកកជំទ គសកេលក េលកសិ ជ្ំ គសក៍្្ា ជឭកគ វ 

ចអ�ជ េ ាុមមេិណសាវកជជតកអត់អ�សនាេរ អសរសគ គុម ៈ្ ាអាមគ  សអ្្កមយទ ៈណិ  

េមេ� េគុស៍ ៈ្ កជ្ឺេគុស៍ ាេអ្ ៈ្ ច រ�អក ៈ្ សជអកអជផគត ឺ េណសាវសគិសតស កកគ  

វម្េគ រាជ៍សជគជវ គ្��វស�ាអសកចកស្សគអរៈ្  គេរ អកបគអម  ។ 

 

ឯកឧត�ម េលកកជំទ េលក េលកសិ! 

សូមគគកន តវ ធគជកចអអកូរិអក់សជអកេផន្េ�ូត េ ាុមមវិរាចតៈរា ៈររៈ�ាត ៖ 

“កជជគ កសជអកាអសកេ ា្្�អកេផ�ាមរិគ កកាមគ ាអសកេ ា្្”។  េតារអស្ា៍្ត? 
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គតាស្េគរ ឺ៍ េ ា្្មៈខក�� ្េវ កស្ក គ្រារច្្្ចអរស�សគអរៈ្  

េន្គយ រាគជច�រិគ កេណសាកៈកបរាកាមគ ុូកវ គ កសយសច កៈត�បមចអេរ�កជ្ឺ ៈ្ ចករមគជច� 

សគ សររូមៈ្េា្ ។ ុូេក រចតដទបគ៍េនសំអកេចរម  ៍ កកមូ នី្�� ូទរា 

គជច�ុ៏សមសអ ។ 

១) េ ា្្ចតដទបគ៍េ ា្្អចអររណបសចអអកកចមៈតទ ៈមកករា  

២) េ ា្្ចតដទបគ៍អត� អេនសំអកេចរម  ៍ កកមូ នីអ ជុេជា ារា។ 

 

កជេពរចអររណបេនសំអកេចរម  ៍ កកមូ នី  ធគជសូមកចអអកូ៍ កៈកបចអ្្ 

សចអ្េនក គ្ ទ ៈមកករា ៈ្ ទ ៈសហមកករា អ�កានីរៈ្ កម�គវ មូ ៈណៈសចអអកអក់ 

ស អ្មុូកវ សគ សរ ៈ្ គគមស្ អប ៈ្ ំាក ចតដទ្នកកេុ កកចមៈតយគជ 

បមា្ាសផរាទ ៈៈេា យគជ ។ សអវម្្្ទ ៈណិ វស�សុ អរាអក ចអណៈតេរ 

វម្្្រាេាូអកជ កជជតកអត់អ�សនាគជរិេមេ� េគុស៍ ខវធ ណាវតៈចអ គ្��្្កជ្ឺ 

េគុស៍អសផរានកកអវបូ  េមេ� េគុស៍/កជ្ឺេគុស៍ ក គ្សផរាគរៈទណ្យគជ/សផរា 

ទ ៈៈេា យគជ សុ អកជ ១៦២១យគជេន�ូ ជ្ំ ចអេ�ស េន្រាផ� កថទ ៈរវ គ្��វស� 

ម្កជុ កច រាសុ ចតដទរាអជផគត ។ 

េ ាុមមបិគ៍ អត� អសំអកេចរមអជផគតអ ជុេជា ារា  ធគជសូមេស ាគ កកូ ាម ជ្ំ  

គសកេាូអកជវ្ូទ ក�ជាអក ចអណៈត សុ រារក្ េចរមរាចតរតរៈៈតេន្ិ ក 

សផ�កេ ាសហ ម៍អកមយទ ៈណិកជ្ឺាេអ្ គ កសយសច កៈត�គជច�សហ ម៍អកមយទ ៈណិេគុស៍ ៈ្ គ ក 

េណសារាកជ្ឺច រ�អករូមៈអកមយទ ៈណិកជ្ឺច រ�អក ខកេណសាវអសគ គុមវម្គ កសយសច កៈត� 

សគអរៈ្ រូមៈ េនមូ នី។ មក៍្េ�ូត េ ា្្ចតដទបគ៍គ កសយសច កៈត�ំ ជ្ េគរេណសារាតា 

វម្គ កេណសារាសថ ជំសគ សរេនមជេ  សគ សរ ៈ្ វម្កអេតអ  វស�ិ ៈ្ កគអា 

េនបមយគជ ។ 

 ធគជអកជេន៍ កៈកបចអ្្សចអ្ាមាអសកេ ា្្ក គ្េាូអកជកជជតកអត់អ�សនាគអថ�េរ 

ក គ្រារច្្្ចអរស�សគអរៈ្ ្្ាមកជសជកា៍្ណជេណ្ុ ក រាេ ាកកម�សកសំអកសុ  

ចកិចកអជផគតក គ្ស អ្មរិ ក� ជេ សគអរៈ្ សុ  នតកេ ប្ ចរម ជ្ំ ក្រកេ វបម  

ំកចករមេផន្េ�ូតសុ �� ្គតាចអេាក៍រិកជេជា េសុីកៈកប ក គ្េរ សុ សក ម�  

ូទផ ៈតសរិ កាអសករកេ  ៈ្ រា�� ្រាតារកសត �ចអេសាា ។ 
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 ធគជសូមសសម�្ូទរាស  ម៍កជេពរ រាេាូអកជកៈកបចអកគជរៈេចគរេាអ កុ៏សជអកេរ 

ៈ្ សូមកូរាវអរារៈសកបផគ ផគស ៈ្ េាូអកជូទកជជតកអត់អ�សនាេរអ 

េ អេន្េវ កស្ សុ ខកគគទត�្ ចអកអេន្ចអសៈ��សរ ។  

 ធគជសូមចអសៈ��រាកូ ឯកឧត�ម េលកកជំទ េលក  េលកសិ ៈ្ គ កកូ ាម ជ្ំ គសក 

ូទរគ��រា ជ្ំ អចអរា ឺ ខ គ្ ទជវា សគ ា ៈ្ រ ា កគជអិេយ��្ឃ� តេា្ ។ 

 ធគជសូមចអរសេអាក កៈកបចអកគជរៈេចគរេាអ កស�ិរិរារច្្្ចអរស�សគអរៈ្  ៖ 

កៈកបសិគចអ�ជចអេ�សឆ ជ២០១៥ រារៈៈតេមា  ៈ្ រាផ� ករាគជច�េសកក�ិចព្ 

កជជតកអត់អ�សនាក គ្រារច្្្ចអរស�សគអរៈ្  �អករិេរ េរតេ ។  

សូមគា គជ! 

 


