


នាយកដ្ឋា នស្រាវជ្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហជ្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នរសច្ចកសេេ -2- 
 

ហៅក្នុងត្ាំបន់និងពិភពហលាក្ និងជាពិហេេ ការថ្របរបួលនននិមាម បនក្មម ិរញ្ដវត្ថុអនតរជាតិ្ 
ហយើងទាំងអេ់គាន រត្ូវខិត្ខាំបនតរួមចាំថ្ណក្ថ្លមហទៀត្ ក្នុងការអនុវត្តការង្ហរឱ្យកាន់ថ្ត្មាន
របេិទធភាព និងេ័ក្តិេិទធិភាព ហរកាមទេសនវេ័ិយរួមថ្ត្មួយគឺ”របាក់្ហរៀល េថិរភាព និង
អភិវឌ្ឍន៍”  ហដើមបីរក្ាឱ្យបាននូវេមិទធផលថ្ដលេហរមចបានក្នលងមក្ និងឈានហៅេហរមច
ឱ្យបានវឌ្ឍនភាពលមីៗនាហពលខាងមុខ ស្េបតមយុទធោស្រេតអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយ ិរញ្ដវត្ថុ  
២០១៦-២០២៥ របេ់រាជរោឋ ភិបាល។  

ក្នុងទិេហៅហនោះខញុាំេូមផ្ត ាំហផញើដល់េមាជិក្-េមាជិកាទាំងអេ់នូវការង្ហរចមបងៗ ថ្ដល
ហយើងរត្វូអនុវត្តបនតក្នុងឆ្ន ាំ២០១៧ ហនោះ ដូចត្ហៅ ៖ 
 

១/-ចំម ោះការមលើកកមពស់ររសិទ្ធភាពមគាលៃមោបាយរូរិយវតថុ៖ ដុលាល របូនីយក្មមហ្ថ្ត្ជា
បញ្ហា ចមបង ថ្ដលោក់្ក្ាំ ិត្ហលើការអនុវត្តហគាលនហយបាយរបិូយវត្ថុ និងហ្វើឱ្យហេដឋកិ្ចច 
ក្មពុជាខាត្បង់និងង្ហយរងហរគាោះ។ ខញុាំេូមវាយត្នមលខពេ់ចាំហ ោះកិ្ចចខិត្ខាំរបឹងថ្របងថ្ដលហយើង
េហរមចបានជាបនតបនាទ ប់ក្នុងការហលើក្ក្មពេ់ជាលាំោប់ នូវរបេិទធភាពហគាលនហយបាយរបិូយវត្ថុ
តមរយៈយនតការទីផារ។ ការង្ហរហនោះហ្ថ្ត្ជាការង្ហរអាទិភាពមួយរបេ់ហយើង ហ ើយខញុាំ
េូមហេនើឱ្យ ៖ 

- បនតហលើក្ក្មពេ់ការយល់ដឹងពីោរៈេាំខាន់ននការហរបើរបាេ់របាក់្ហរៀល ជាពិហេេ
តមរយៈយុទធនាការនានា ដូចជា ការដូររក្ោេរបាក់្លមីជូនរបជាពលរដឋ និង
ការហរៀបចាំទិវារបាក់្ហរៀលបនតហទៀត្ ហោយមានការចូលរមួពីរគប់មជឈោឋ ន ក់្ព័នធ
ដូចជារក្េួង-ោថ ប័ន ក់្ព័នធ រក្ុម  ុន េ រគាេ និងេិេានុេិេស ហដើមបី
បាំផុេោម រតី្ស្េឡាញ់និងហរបើរបាេ់របាក់្ហរៀលក្នុងការទូទត់្ ការតាំងត្នមល និង
ការហបើក្របាក់្ហបៀវត្សរជ៍ាហដើម 

- បនតអភិវឌ្ឍឧបក្រណ៍និងរបតិ្បត្តិការនានា េាំហៅអភិវឌ្ឍទីផារអនតរ្នាគារ និង
រូបិយវត្ថុ ដូចជាការជាំរុញការហរបើរបាេ់មូលបរត្អាចជួញដូរបាន (NCDs) និង
របតិ្បត្តិការផតល់េនទនីយភាពហោយមានការធានា (LPCO) ក្នុងោថ នភាពថ្ដល
រគឹោះោថ ន្នាគារនិង ិរញ្ដវត្ថុហ្មិនទន់ហ្វើរបតិ្បត្តិការផតល់េនទនីយភាពជាមួយ
គាន ឱ្យបានទូលាំទូលាយហ្ហ ើយ  

- បនតអភិវឌ្ឍទីផារបតូររបាក់្ហៅជាទីផារបតូររបាក់្លក់្ដុាំ ហោយហលើក្ទឹក្ចិត្តឱ្យរគឹោះោថ ន
្នាគារចូលរមួកាន់ថ្ត្េក្មមក្នុងទីផារហនោះ។ ទីផារបតូររបាក់្ដុាំនឹងបហងកើនលទធភាព
ស្េូបយក្របិូយប័ណណ និងផគត់្ផគង់របិូយវត្ថុ ហឆលើយត្បតមត្រមូវការទីផារកាន់ថ្ត្មាន
របេិទធភាព និង 



នាយកដ្ឋា នស្រាវជ្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហជ្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នរសច្ចកសេេ -3- 
 

- ហលើក្ទឹក្ចិត្តនិងជាំរញុឱ្យរគឹោះោថ ន្នាគារនិង ិរញ្ដវត្ថុ បហងកើនរបតិ្បត្តិការជារបាក់្
ហរៀលជាលាំោប់។ 

២/- ចំម ោះការងាររតតួពិៃិតយ៖ ខញុាំេូមឯក្ភាពនឹងមតិ្របេ់ហលាក្អគគនាយក្រងរត្ួត្ពិនិត្យ 
ហលើការរកី្ចហរមើនក្នុងវេ័ិយ្នាគាររបក្បហោយភាពរងឹមាាំ េថិរភាព និងបរយិប័នន។ យ៉ាង
ណាមិញ ក្នុងបរកិារណ៍ថ្ដលទីផារ ិរញ្ដវត្ថុអនតរជាតិ្េថិត្ក្នុងភាពមិនចាេ់លាេ់ហ្ហ ើយ 
ខញុាំេូមឱ្យអគគនាយក្ោឋ នរត្ួត្ពិនិត្យ ៖ 

- បនតពរងឹងការរត្ួត្ពិនិត្យ ហោយថ្ផអក្ហលើហានិភ័យនិងទេសនៈអនាគត្ ស្េបតម
ឧត្តមានុវត្តអនតរជាតិ្ 

- តមោនភាពរតឹ្មរត្ូវនិងេងគតិ្ភាពននការអនុវត្តវធិានការមា៉ា រក្និូងមីរក្ូរបងុរបយ័ត្ន
ថ្ដលបានោក់្ហចញ ដូចជារក្បខ័ណឌ អនុបាត្េនទនីយភាព ការបហងកើនហដើមទុនចុោះ
បញ្ជ ីអបបបរមា ជាហដើម 

- បនតតមោនហានិភ័យជារបព័នធ រពមទាំងពិចារណាោក់្ហចញនូវវធិានការដនទហទៀត្
ថ្ដលមានលក្ខណៈបុហរេក្មម ហដើមបីរក្ាបាននូវេថិរភាពវេ័ិយ្នាគារ 

- បញ្ច ប់ហេចក្តីរ ងយុទធោស្រេតហលើក្ក្មពេ់បរយិប័នន ិរញ្ដវត្ថុឱ្យបានក្នុងឆ្ន ាំ២០១៧  
- ហលើក្ក្មពេ់ការអប់រ ាំថ្ផនក្ ិរញ្ដវត្ថុ និងកិ្ចចការ រអតិ្លិជន និង 
- បនតការង្ហរអភិវឌ្ឍន៍គហរមាងបហងកើត្របព័នធការ ររបាក់្បហញ្ដើ។ 
៣. ចំម ោះការររររ់រងចរាចរសាចរ់បាក៖់ ការង្ហរហនោះមានោរៈេាំខាន់ណាេ់ចាំហ ោះការ

ពរងឹងជាំហនឿទុក្ចិត្តមក្ហលើរបាក់្ហរៀល ្នាគារជាតិ្ននក្មពុជា និងហេដឋកិ្ចចទាំងមូល។ 
ក្នលងមក្ អគគហបឡាេហរមចការង្ហររគប់រគងចរាចររបាក់្ហរៀលបានយ៉ាងលអរបហេើរ ហ ើយជា
លទធផលបានរមួចាំថ្ណក្គាាំរទការរកី្ចហរមើនេក្មមភាពហេដឋកិ្ចច និងជាំរញុការហរបើរបាេ់របាក់្
ហរៀលជាលាំោប់។ ខញុាំេូមគាាំរទមតិ្របេ់ឯក្ឧត្តម អគគហបឡា និងេូមហេនើឱ្យអគគហបឡា ៖ 

- បនតផគត់្ផគង់របិូយវត្ថុហៅតមត្រមូវការ និងឱ្យបានទន់ហពលហវលា ស្េបតមការរកី្
ចហរមើនននោថ នភាពហេដឋកិ្ចចហ្តមបណាត ត្ាំបន់នានា និង 

- បនតពរងឹងការយក្ចិត្តទុក្ោក់្ជារបចាាំហលើការរគប់រគង ថ្លរក្ា និងធានាការ រ
េុវត្ថិភាពឃ្ល ាំងរបាក់្។ 

៤. ចំម ោះការងារររររ់រងររពៃ័ធទូ្ទាត ់៖ របព័នធទូទត់្មានតួ្នាទីេាំខាន់ណាេ់ ក្នុងការ
រមួចាំថ្ណក្អភិវឌ្ឍហេដឋកិ្ចចជាតិ្ េថិរភាព ិរញ្ដវត្ថុ និងបហងកើនភាពេីុជហរៅននការហ្វើេមា រ-
ណក្មមក្នុងត្ាំបន់និងពិភពហលាក្ តមរយៈការេរមួលការទូទត់្ក្នុងេក្មមភាព ណិជជក្មម 
និងរបតិ្បត្តិការ ិរញ្ដវត្ថុទាំងក្នុងនិងហរៅរបហទេ ឱ្យរបរពឹត្តហៅរបក្បហោយរបេិទធភាព រ ័េ 



នាយកដ្ឋា នស្រាវជ្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហជ្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នរសច្ចកសេេ -4- 
 

និងេុវត្ថិភាព។ ហដើមបីបនតហ្វើទាំហនើបក្មមរបព័នធទូទត់្ថ្លមហទៀត្ ខញុាំេូមហេនើឱ្យអគគនាយក្ោឋ ន
បហចចក្ហទេ ៖ 

- បញ្ច ប់ហេចក្តីរ ងយុទធោស្រេតអភិវឌ្ឍន៍របព័នធទូទត់្ឱ្យបានក្នុងឆ្ន ាំ២០១៧ ហនោះ 
- ោក់្ឱ្យហរបើរបាេ់របព័នធ Central Shared Switch ឱ្យបានតមការក្ាំណត់្  
- អភិវឌ្ឍរបព័នធនិងហេវាទូទត់្ ឱ្យស្េបតមការរកី្ចហរមើនននហេដឋកិ្ចច និងគាាំរទ

ការហរបើរបាេ់របាក់្ហរៀល និង 
- បនតហរៀបចាំហេចក្តីរ ងចាប់និងបទបបញ្ដត្តិ ក់្ព័នធរបព័នធទូទត់្េងរបាក់្ និង

ហេវាទូទត់្េងរបាក់្ហ្ក្មពុជា េាំហៅពរងឹងមុខង្ហររគប់រគង និងអភិវឌ្ឍរបព័នធ
ហនោះឱ្យកាន់ថ្ត្មានរបេិទធភាព។ 

៥. ចំម ោះអភបិាលកិចច ៖ ស្េបហពលថ្ដលរបព័នធ្ នាគារមានការរកី្ចហរមើនយ៉ាងឆ្ប់
រ ័េ ការង្ហរេវនក្មមនផទក្នុង និងអ្ិការកិ្ចចមានោរៈេាំខាន់ណាេ់ចាំហ ោះការធានាបាន
អភិបាលកិ្ចចលអ ថ្ដលជាលក្ខខណឌ ចាាំបាច់ហដើមបីេហរមចបាននូវរបេិទធភាព និងវឌ្ឍនភាព
ការង្ហរ និងជាពិហេេបហងកើនជាំហនឿទុក្ចិត្តរបេ់ោធារណជនមក្ហលើ្នាគារជាតិ្ននក្មពុជា។ 
ហដើមបីបនតហលើក្ក្មពេ់អភិបាលកិ្ចចលអ ខញុាំេូមហេនើឱ្យអគាគ ្ិការោឋ ន ៖ 

- បហងកើនការបណតុ ោះបណាត លរបតិ្បត្តិការ្នាគារក្ណាត ល ឱ្យបានហទៀងទត់្ដល់មន្រនតី
អនុវត្ត 

- បហងកើនការហរបើេមត្ថភាពនិងអត្ថរបហយជន៍របេ់របព័នធ Flexcube និង 
- ជាំរញុការហរៀបចាំនីតិ្វ ិ្ ីការង្ហរចាំហ ោះនាយក្ោឋ នណាថ្ដលមិនទន់មាន។ 
៦. ចំម ោះការងារសមារមមន្តៃតរុីរគលិកធនាគារជាតិនៃកមពុជា ៖ ក្នលងមក្គណៈក្មាម ្ិការ

េមាគម្នាគារជាតិ្ននក្មពុជាបានហដើរតួ្នាទីេាំខាន់ក្នុងការជួយរមួចាំថ្ណក្េរមាលទុក្ខលាំបាក្
របេ់េមាជិក្និងរគួោរេមាជិក្ថ្ដលជួបរបទោះនឹងជាំងឺ្ៃន់្ៃរនិងមរណភាព។ ការជួយគាន
ហនោះបានពរងឹងោមគគីភាពយ៉ាងក្ក់្ហៅត រវាងមន្រនតីបុគគលិក្្នាគារជាតិ្ននក្មពុជាហយើង។ 

ខញុាំេូមឯក្ភាពហលើរបាយការណ៍របេ់ហលាក្ជាំទវអគគពិនិត្យ និងេូមហេនើឱ្យបនតរបកាន់
យក្ោម រតី្របួរមួោមគគីគាន ហនោះបនតហទៀត្ និងេូមហេនើ ៖ 

- បនតពរងឹងការរគប់រគងលវកិាឱ្យបានលអហដើមបរីទរទង់ការឧបត្ថមភដល់េមាជិក្ថ្ដល
មានជាំងឺ្ៃន់្ៃរពិត្របាក្ដ និង 

- ហរៀបចាំលក្ខខណឌ ននការឧបត្ថមភឱ្យកាន់ថ្ត្ចាេ់លាេ់ ហដើមបហីជៀេវាងការហរបើរបាេ់
លវកិាេមាគមខុេហគាលហៅ។ 

៧.ការងារររររ់រងៃិងអភវិឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃមៃុសស៖ ខញុាំេូមឯក្ភាពហលើរបាយការណ៍របេ់ 
ឯក្ឧត្តម ហទោភិបាលរង ថ្ដលថ្នេមត្ថភាព្នធានមនុេសរបេ់មន្រនតីហយើងមានការរកី្ចហរមើន



នាយកដ្ឋា នស្រាវជ្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហជ្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នរសច្ចកសេេ -5- 
 

គួរឱ្យក្ត់្េមាគ ល់ពីមួយឆ្ន ាំហៅមួយឆ្ន ាំ។ ខញុាំេូមហកាត្េរហេើរចាំហ ោះកិ្ចចខិត្ខាំរបឹងថ្របងរបេ់
មន្រនតីបុគគលិក្ហយើងថ្ដលបានអភិវឌ្ឍចាំហណោះដឹងនិងបទពិហោ្ន៍របេ់ខលួនជារបចាាំ។ ្នាគារជាតិ្
ននក្មពុជាបនតចាត់្ទុក្ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព្នធានមនុេសនិងពរងឹងឯក្ហទេក្មម ជាមុខរពួញ
មួយដ៏េាំខាន់បាំផុត្ក្នុងការេហរមចហជាគជ័យក្នុងការង្ហររបចាាំនលៃ។ ក្នុងោម រតី្ហនោះ ខញុាំេូមគាាំរទ
ទិេហៅការង្ហរថ្ដលបានហលើក្ហ ើង និងេូមហេនើឱ្យអគគហលខា្ិការោឋ ន៖ 

- បនតហលើក្ក្មពេ់ការថ្ចក្រ ាំថ្លក្បទពិហោ្ន៍តមយនតការនផទក្នុង ដូចជា ការហរៀបចាំ
វគគគូថ្លនេតីពីភាពជាអនក្ដឹក្នាាំ វគគបាគងេតីពីការរត្ួត្ពិនិត្យ្នាគារ និងការថ្ចក្
រ ាំថ្លក្ចាំហណោះដឹងនិងបទពិហោ្ន៍រវាងមន្រនតីបុគគលិក្ហ្ក្នុងនាយក្ោឋ ននិងអងគភាព 

- បនតហលើក្ទឹក្ចិត្តនិងេរមិត្េរមាាំងមន្រនតី-បុគគលិក្ ក្នុងការបនតការេិក្ា ឬវគគបណតុ ោះ-
បណាត លរយៈហពលខលីនិងថ្វង ហ្ហរៅរបហទេ 

- អភិវឌ្ឍ្នធានមនុេស តមរយៈការេិក្ាអនឡាញ ដូចជា FSI Connect    ពី
                 របេ់វទិាោថ នេថិរភាព ិរញ្ដវត្ថុនន្នាគារេរមាប់ការទូទត់្
អនតរជាតិ្ ហ ើយលមីៗហនោះ មូលនិ្ិរបិូយវត្ថុអនតរជាតិ្ក៏្បានោក់្ឱ្យដាំហណើ រការនូវវគគ
េិក្ាអនឡាញជាហរចើនទក់្ទងនឹងការវភិាគមា៉ា រក្ូហេដឋកិ្ចច  ិរញ្ដវត្ថុ ហគាលនហយ-
បាយរបិូយវត្ថុ និងោរហពើពនធ និងការរគប់រគងបាំណុលជាហដើម និង 

- ហរៀបចាំយនតការនិងរក្បខ័ណឌ វាយត្នមលលទធផលការង្ហររបេ់មន្រនតី-បុគគលិក្ ហដើមបជីា
មូលោឋ នក្នុងការថ្បងថ្ចក្ការង្ហរ ហលើក្ទឹក្ចិត្ត ក៏្ដូចជាអភិវឌ្ឍចាំហណោះដឹងបថ្នថម 
េាំហៅធានាឱ្យបានគុណភាពនិងរបេិទធភាពការង្ហរ ។ 

 

       មោកជំទាវ មោក មោករសី នាងកញ្ញា  ជាទី្មមរតី! 
 

    ហជឿជាក់្ថ្ន      -េមាជិកា អងគេននិបាត្របេ់ហយើងពិត្ជាកាត ប់បាននូវខលឹមោរ
េាំខាន់ៗននេមិទធផលការង្ហរនិងទិេហៅ ថ្ដលហលើក្ហ ើងក្នុងអងគេននិបាត្។ 

មុននឹងបញ្ច ប់ ហដើមបបីនតអនុវត្តទិេហៅការង្ហរទាំងឡាយ ឱ្យេហរមចបានហជាគជ័យ 
ខញុាំមានមតិ្ផ្ត ាំហផញើបថ្នថម ដូចខាងហរកាម ៖ 

- រគប់ោខាហខត្តទាំងអេ់ រត្ូវមានបណាណ ល័យទុក្ោក់្ឯក្ោរឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវ េរមាប់
ជាឃ្ល ាំងចាំហណោះដឹងមិនហចោះរងីេៃួត្  

- ខិត្ខាំបនតបាំហពញការង្ហររបក្បហោយោម រតី្ទទួលខុេរត្ូវខពេ់ ហគារពវន័ិយ មាន
ភាពហោម ោះរត្ង់ និងរបក្បហោយគុណ្ម៌ 

- បនតរក្ានូវោម រតី្ និងវបប្ម៌ោមគគីនផទក្នុងឱ្យបានខាជ ប់ខជួននិងរងឹមាាំ 
- បនតេិក្ាស្ោវរជាវបហងកើនចាំហណោះដឹងលមីៗថ្លមហទៀត្ ស្េបតមការវវិត្តរកី្ចហរមើន

ននោថ នភាពហេដឋកិ្ចចនិងេងគម  



នាយកដ្ឋា នស្រាវជ្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហជ្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នរសច្ចកសេេ -6- 
 

- រត្ូវយក្ោម រតី្ននអងគេននិបាត្របេ់ហយើងហៅបនតផសពវផាយ             
ហ្តមនាយក្ោឋ ននិងអងគភាពហរៀងៗខលួន ហដើមបអីនុវត្តការង្ហរ ឱ្យមានរបេិទធភាព
និងេងគតិ្ភាពខពេ់ និង 

- ចាំហ ោះមន្រនតី-បុគគលិក្ហ្ទីោន ក់្ការក្ណាត ល រត្ូវហរត្ៀមលក្ខណៈេរមាប់ការហរៀបចាំ
ក្ោងអគារោន ក់្ការក្ណាត លលមីហលើទីក្ថ្នលងចាេ់បចចុបបនន នាចុងឆ្ន ាំ២០១៧ហនោះ។ 
 

                                                  អងគេននិបាត្ 
ហដើមបីជាគតិ្ ៖ 

  ១   ឥទ្ធបិា ៖                                             
             ។ ឥទធិបា    ៤                                             
              ៖  

- ឆនទៈ=     ស្េឡាញ់ចូលចិត្តការង្ហរ 
- វរីៈ= ពាយមហ្វើការង្ហរ 
- ចិត្តៈ= យក្ចិត្តទុក្ោក់្ក្នុងការង្ហរឬ មិនហបាោះបង់ការង្ហរ និង 
- វមិាំោ= ឧេា ៍រតឹ្ោះរោិះពិចារណាក្នុងកិ្ចចការង្ហរហនាោះ ។ 
  ២    ទិ្ដ្ឋធមមកិតថ៖                 របហយជន៍             បចចុបបនន  ។ 

របហយជន៍ទាំងហនាោះរមួមាន ការទទួលបានរទពយ យេ និងហមរតី្។ ហដើមបេីហរមចបានទិដឋ្មមិក្ត្ថ 
ហយើងរត្ ូ        ៖ 

- ឧោឋ នេមបទ= ពាយមក្នុងការរបក្បកិ្ចចការចិញ្ច ឹមជិវតិ្ក្តី ក្នុងការេិក្ាហរៀន
េូរត្ក្នុងកិ្ចច្ុរៈ ថ្ដលជាមុខង្ហរតួ្នាទីរបេ់ខលួន 

- អារក្ខេមបទ= ថ្លរក្ារទពយថ្ដលបានមក្ហោយហេចក្តីពាយម មិនឱ្យអនតរាយហៅ 
- ក្លាណមិត្តត= ហេពគប់មិត្តលអ មិនហេពគប់មិត្តអារក្ក់្ថ្ដលអូេទញហយើង

ហៅហ្វើអាំហពើអារក្ក់្ និង 
- េមជីវតិ= ចិញ្ច ឹមជីវតិ្តមេមគួរ មិនត្បិត្ហត្បៀត្ហពក្ មិនខជោះខាជ យរទពយេមបត្តិ 

ហទោះបីជារបេ់រមួក៏្ហោយ ។ 
បុគគលណាថ្ដលរបតិ្បត្តិ្ម៌ទាំងហនោះ រថ្មងទទួលបាននូវហជាគជ័យនិងហេចក្តីរកី្ចហរមើន

ហ្ក្នុងការង្ហរក៏្ដូចជាការរេ់ហ្របចាាំនលៃ។ 
 

                                                 -           
                                                               
                                                             ។ 



នាយកដ្ឋា នស្រាវជ្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហជ្ររតិរតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នរសច្ចកសេេ -7- 
 

        
! 

                                                           
                                                ឱ្យ               
                                                  ។ 

 
                               ជាស្ថា ពរ ។ 

 


