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        សនុទរកថ  

ឯកឧតដមកិតតិបណឌិ ត េពរជ ប៊ុនធិន រដឋមរនតីរកសងួមុខងរសធរណៈ 

ែថលងកនងុពិធីេបកអងគសននិបតបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និង  

េលកទិសេដករងរឆន ២ំ០១៩ របសរ់កសងួមុខងរសធរណៈ 
ៃថងទី២៦ ែខមីន ឆន ២ំ០១៩, េភជនីយដឋ នទេនលបសក់២ 

 

− ឯកឧតតម េលកជទំវ សមជិក សមជិកៃនគណៈកមម ធិករែកទរមងរ់ដឋបលសធរណៈ 
ជទីេគរព 

− ឯកឧតតម េលកជទំវ តំណងរគប់រកសួង សថ ប័ន និងរជធនី េខតត  
− ឯកឧតតម េលកជទំវ អស់េលក េលករសី ថន ក់ដឹកនរំកសួងមុខងរសធរណៈ 
និងមនទីរមុខងរសធរណៈរគប់រជធនី េខតត និង 

− េលក េលករសី អនកនងកញញ ទងំអស់ែដលមនវតតមនេនៃថងេនះជទីរសលញ់រប់អន  

 កនុងនមរកសួងមុខងរសធរណៈនិងរូបខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសំែដងករសវ គមន៍ និង អរគុណចំេពះវតតមន

ដ៏ៃថលថល របស់ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី អនកនងកញញ ទងំអស់ែដលបនចូលរមួកនុងអងគសននិបត

បូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និងេលីកទិសេដករងរឆន ២ំ០១៩ របស់រកសួងមុខងរសធរណៈេនកនុង

ៃថងេនះ។ ខញុ ំសូមែថលងអំណរគុណនិងេកតសរេសីរដល់ថន ក់ដឹកននិំងសមជិករកុមករងរទងំអស់របស់រកសួង

មុខងរសធរណៈ ែដលបនខិតខំេរៀបចំអងគសននិបតេនះេឡងីរបកបេដយករយកចិតតទុកដក់ខពស់ និងបរយិ

កសរកីរយ។ 

កនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមរលឹំកជូនឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី អនកនងកញញ ទងំអស់រជបថ 
រកសួងមុខងរសធរណៈ រតូវបនបេងកីតេឡងីេដយរជរដឋ ភិបលកនុងនីតិកលទី៥ ៃនរដឋសភ េដយរពះរជរកម 
េលខ នស/រកម/១២១៣/០១៦ ចុះៃថងទី៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ េដយបនដក់បញចូ លគន សថ ប័នចំនួនបី  គឺ 
រដឋេលខធិករដឋ នមុខងរសធរណៈ អគគេលខធិករដឋ នៃនរកុមរបឹកសកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ និង 
សលភូមិនទរដឋបល េដីមបបំីេពញេបសកកមម និង ភរកិចចកនុងករដឹកន ំ រគប់រគង និងអភិវឌឍវស័ិយមុខងរ   

សធរណៈ និងកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈៃនរពះរជណចរកកមពុជ ឱយេឆលីយតបេទនឹងេសចកដរីតូវករ
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ពិតរបកដរបស់របជជន មរនតីរជករ កងកមល ងំរបដប់អវុធ និងករអភិវឌឍេសដឋកិចចនិងសងគមកមពុជ ក៏ដូចជកនុង

តំបន់និងពិភពេលក។ េឆលីយតបេទនឹងេបសកកមមេនះ រកសួងមុខងរសធរណៈបនកំណត់យកនូវបវចនបី៖  

១. ករពរផលរបេយជន៍សធរណៈ 

២. ករពរផលរបេយជន៍រកសួង សថ ប័ន 

៣. ករពរផលរបេយជន៍មរនតី  

 

ឯកឧតតម េលកជំទវ អស់េលក េលករសី អនកនងកញញ ! 

សរមប់រយៈេពលរបឆំន កំនលងេទេនះ រកសួងមុខងរសធរណៈបនសេរមចនូវសមិទធផលសំខន់ៗ 
ែដលមនខលឹមសរសេងខបដូចខងេរកម៖ 

- បនេរៀបចំនិងដក់ឲយអនុវតតចបប់និងលិខិតបទដឋ នពក់ព័នធនឹងកររគប់រគងនិងអភិវឌឍមរនតីរជករ 

រមួមនករកំណត់េគលករណ៍រមួៃនករេរៀបចំមុខងរសធរណៈ ករពរងឹងកររគប់រគងវតតមន

មរនតរីជករ ករេរៀបចំមុខតំែណងនិងរចនសមព័នធកនុងរកសួង សថ ប័ន កររគប់រគងមរនតីរជករជរគូ

បេរងៀន កររគប់រគងមរនតីកិចចសនយ រគូបេរងៀនពុទធិកៈសិកស ករែកលមអនីតិវធីិៃនករេបីកផតល់េបៀ

វតស ករដក់មរនតីរជករឱយចូលនិវតតន៍ ករបណតុ ះបណត លមរនតីរជករ ជេដីម   

- បនេរៀបចំករដំេឡងីេបៀវតសមូលដឋ ននិងរបក់បំណច់មុខងរសរមប់មរនតីរជករសីុវលិ កងកមល ងំ

របដប់អវុធនិងមរនតីអនុរកសពនធនគរ របក់ឧបតថមភសរមប់មរនតីរជករកនុងវស័ិយករបរេទស 

វស័ិយយុតតិធម៌ រគូបេរងៀនពុទធិកៈសិកស សមជិករជរដឋ ភិបល សមជិករកុមរបឹកសរជធនី េខតត 

រកុង រសុក ខណឌ  ឃុ ំសងក ត់ និងមរនតីភូមិ មរនតីកិចចសនយ មរនតីៃនករយិល័យរបជពលរដឋ ទីរបឹកស

ជំនួយករ និងមរនតីឋនៈេសម ី មរនតបីេរមីករងរកនុងខុទទកល័យៃនរកសួង សថ ប័ន របក់េសធន

និវតតន៍សរមប់អតីតមរនតរីជករនិងអតីតយុទធជន របក់វភិជន៍រគួសរ របក់ឧបតថមភមតុភពដល់

មរនតីរជករជនរ ីរបក់តំបន់ដល់មរនតីរជករកនុងវស័ិយអប់រនិំងសុខភិបល  

- បនរគប់រគងែផនកររកបខណឌ របចឆំន  ំរពមទងំករេរជីសេរសីមរនតីរជករនិងមរនតីកិចចសនយ 

- បនេធវីនិយត័កមមជូនមរនតីរជករសីុវលិែដលខកខនកនុងករេឡងីថន ក់និងឋននតរស័កត ិ

- បនេធវីករពិនិតយនិងវយតៃមលេលីករែកសរមួលមុខតំែណងនិងរចនសមព័នធរបស់រកសួង សថ ប័ន  

- បនរតួតពិនិតយនិងតមដនេលីកររគប់រគង និង ករេរបីរបស់មរនតីរជករតមរកសួង សថ ប័ន 

សលរជធនី េខតត មនទីរ និងអងគភពនន  

- បនដក់ឲយអនុវតតកមមវធីិកត់ពនធេលីរបក់េបៀវតសមរនតីរជករសីុវលិេដយសវ័យរបវតតិ 

- បនេរៀបចំនិងដក់ឱយអនុវតតរបព័នធរគប់រគងមរនតីកិចចសនយតមរបព័នធព័ត៌មនវទិយ 
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- បនេរៀបចំអភិវឌឍសមតថភពមរនតីរជករតមរយៈវគគបណតុ ះបណត លរយៈេពលែវង និង រយៈេពលខលី

េនសលភូមិនទរដឋបល  

- បនេរៀបចំេបីករបក់េបៀវតសទន់េពលកនុងសបត ហ៍ទី៤ ៃនែខតមរបព័នធធនគរ 

- បនេរៀបចំរបព័នធចំណត់ថន ក់និងតរងសនទសសន៍េបៀវតសថមី របស់មរនតីរជករសីុវលិ កងកមល ងំ

របដប់អវុធ និងមរនតីអនុរកសពនធនគរឱយមនសមធម៌និងសងគតិភពនឹងគន  

- បនេរៀបចំករចងរកងនិងផសពវផសយព័ត៌មនសតីពីេសវសធរណៈតមរបព័នធព័ត៌មនវទិយ។  

េរកពីេនះ េយងីទទួលបនសមិទធផលជេរចីនេផសងៗេទៀត ែដលមិនបនេលីកេឡងីកនុងសុនទរកថេនះ។ 

គួរបញជ ក់ផងែដរថ សមិទធផលែដលទទួលបន គឺេដយសរភពជអនកដឹកន ំ រមួជមួយនិងករេបតជញ
ចិតតដ៏េមះមុត ចំេណះដឹងនិងសមតថភពជំនញពិតរបកដរបស់ថន ក់ដឹកន ំ ក៏ដូចជមរនតីជំនញរគប់ែផនក រគប់
ករមិតឋននុរកមទងំអស់របស់រកសួងមុខងរសធរណៈ ែដលបំេពញភរកិចចឈរេលីមូលដឋ នអភិរកមបុេរសកមម 
សកមម េយគយល់និងសហករគន  សម រតីជរកុម ករទទួលខុសរតូវខពស់េទតមជំនញេរៀងៗខលួនទងំថន ក់

រកសួងនិងថន ក់មនទីរ។ កតត េនះេធវីឱយរកសួងមុខងរសធរណៈបនចូលរមួចំែណកអនុវតតរបកបេដយេជគជ័យ
យុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី៣ របស់រជរដឋ ភិបល ក៍ដូចជករសេរមចសូចនករេគលៃនកមមវធីិជតិ
កំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ។ សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដឋមរនតីៃនរពះរជ

ណចរកកមពុជ និង ថន ក់ដឹកនរំបស់រកសួង សថ ប័នដៃទេទៀតក៏បនទទួលសគ ល់ និងសែមតងករេកតសរេសីរ

ចំេពះកិចចខំរបឹងែរបង និង សមិទធផលែដលេយងីបនសេរមចបនជូនរបជជន មរនតីរជករ កងកមល ងំរបដប់
អវុធ និងរជរដឋ ភិបល។ 

សមិទធផល និង ករេកតសរេសីរទងំេនះ គឺជេមទនភពរបស់េយងីទងំអស់គន  ែដលជថន ក់ដឹកនំ
និងមរនតីរជកររបស់រកសួងមុខងរសធរណៈ។ កនុងនមរកសួងមុខងរសធរណៈ ខញុ ំបនកត់សមគ ល់កតត ដ៏

ចំបងកនុងករសេរមចនូវសមិទធផលជេរចីនរបស់េយងី គឺេផតីមេចញពីេគលនេយបយនិងយុទធសរសតដ៏រតឹមរតូវ
របស់រជរដឋ ភិបល រមួជមួយនឹងកិចចសហករសអិតរមួតនិងករគរំទគន េទវញិេទមករបកបេដយសុឆនទៈរបស់
រកសួង សថ ប័នថន ក់ជតិ និងរដឋបលថន ក់េរកមជតិ។ កនុងន័យេនះ សមិទធផលទងំេនះគឺមិនអចផត ច់េចញបន
ពីករចូលរមួនិងគរំទពីថន ក់ដឹកននិំងមរនតីរជករៃនរកសួង សថ ប័នពក់ព័នធ ពិេសសពីសមជិក សមជិកគណៈ

កមម ធិករែកទរមង់រដឋបលសធរណៈ រកុមករងរែកទរមង់របព័នធេបៀវតសរបស់រជរដឋ ភិបល រកុមករងរ
កំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈរបស់រកសួង សថ ប័ន និងរជធនី េខតដ យនតករសរមបសរមួលនិងរបទក់
រកឡគន របស់េលខធិករដឋ នគណៈកមម ធិករែកទរមង់រដឋបលសធរណៈ េលខធិករដឋ នៃនគណៈកមម
ធិករជតិសរមប់ករអភិវឌឍតមែបបរបជធិបេតយយេនថន ក់េរកមជតិ និងអគគេលខធិករដឋ នៃនគណៈកមម
ធិករដឹកនកំរងរែកទរមង់កររគប់រគងហរិញញវតថុសធរណៈ រពមជមួយបណត ៃដគូអភិវឌឍន៍ពក់ព័នធនន។ 
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ឯកឧតតម េលកជំទវ អស់េលក េលករសី អនកនងកញញ ! 

កនុងនមជអនកដឹកនកំរងរវស័ិយមុខងរសធរណៈនិងកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ ខញុ ំសូមបញជ ក់
ថ េទះបីជេយងីសេរមចបនសមិទធផលជេរចីនេហយីក៏េដយ ក៏េយងីេនមនកិចចករជេរចីនែដលរតូវេធវីជ
បនតបនទ ប់តមករមិតអទិភព និង តរមូវករជក់ែសដង េហយីបញហ របឈមក៏េនមនេរចីនេទៀតែដរ ែដលតរមូវ

ឲយេធវីករេដះរសយជបនទ ន់។ េបីេយងីរកេឡកេមីលករងរកំែណទរមង់រដឋវញិ គឺចប់ពីឆន ១ំ៩៩៣ មក រជ
រដឋ ភិបលកមពុជែដលដឹកនេំដយសេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដឋមរនតៃីនរពះរជណ
ចរកកមពុជ បនខិតខំរបឹងែរបងរបឈមមុខរគប់ែបបយ៉ង រគប់សមរភូមិទងំកនុង និងេរករបេទស េដយេបដជញ
ចិតតឥតងកេរកនុងករេធវីកំែណទរមង់របេទសេឆព ះេទកន់លទធិរបជធិបេតយយ េសរពីហុបកស និងេសដឋកិចចទីផសរ

េដីមបដឹីកនរំបេទសឈនេទរកករកត់បនថយភពរកីរកនិងករអភិវឌឍេលីរគប់វស័ិយដូចសពវៃថងេនះ។ មកដល់
បចចុបបននេនះ របេទសជតិេយងីទទួលបនសុខសនតិភពេពញេលញ េសដឋកិចចមនកររកីចេរមីន ករមិតជីវភព
រស់េនរបស់របជជនក៏មនករេកីនេឡងីឆប់រហ័ស។ របក់េបៀវតសអបបរមរបចែំខរបស់មរនតីរជករ និងកង
កមល ងំរបដប់អវុធ រតូវបនដំេឡងីជបនតបនទ ប់រហូតដល់បនេរចីនជងមួយលនេរៀលកនុងឆន ២ំ០១៨ និងរតូវ

បនបនតដំេឡងីជបនតបនទ ប់ រពមទងំេបីកផតល់េបៀវតសេរៀងរល់ពីរសបត ហ៍មតងចប់ពីេដីមែខមករ ឆន ២ំ០១៩ 
ែដលជករេឆលីយតបនឹងករសនយនិងករេបតជញ ចិតតខពស់របស់សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន និង
រសបតមកមមវធីិនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបល េនកនុងនីតិកលទី៦ ៃនរដឋសភ កនុងរកបខណឌ ៃនករបេងកីន
េបៀវតស និងករេបីកផតល់េបៀវតសឱយបនឆប់រហ័ស ទន់េពលេវល និងរបកបេដយរបសិទធភពខពស់។  

េទះយ៉ងណេយងីពិនិតយេឃញីថ តរមូវករសរមប់ជីវភពរស់េនរបស់របជជន គឺមនករេកីនេឡងី
ជនិចច និង មិនេចះឈប់ឈរ។ សថ នភពែបបេនះ នឱំយរដឋបលសធរណៈរបស់េយងីក៏រតូវមនករផល ស់បតូរ
ផងែដរ េដយបតូរពីតរមូវករជបរមិណ េទជតរមូវករែផនកគុណភព ជពិេសសគុណភពៃនេសវសធរណៈ
ែតមដង។ យុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី៤ របស់រជរដឋ ភិបល បនសងកត់ធងន់េលីភពចបំច់ៃនករ
បេងកីនេលបឿនបែនថមេទៀតកនុងករែកទរមង់អភិបលកិចចកនុងរដឋបលសធរណៈ តមរយៈករបនតពរងឹងសមតថ

ភពនិងស័កតិសិទធភពៃនេសវសធរណៈ សំេដបេរមីរបជជនឱយបនកន់ែតរបេសីរេឡងី ក៏ដូចជេលីកកមពស់
បរយិកសធុរកិចចនិងបរសិថ នអំេណយផលសរមប់ករវនិិេយគ។ កនុងទសសនវស័ិយេនះ រដឋបលកមពុជ រតូវែត
ជរដឋបលសអ តសអ ំខល ងំ ឆល តៃវ និងមនរបជជនជសនូល។ 

ចំណុចេនះ ខញុ ំចង់បញជ ក់របប់អងគសននិបតថ រដឋបលសធរណៈរបស់េយងី បនឈនចូលដល់

ដំណក់កលថមីមួយ ែដលតរមូវឱយមនកររបកួតរបែជង ករេលីកកមពស់គុណធិបេតយយ ករវយតៃមលគុណ
ភពនិងសមតថភព ករេធវទំីេនីបកមមរបព័នធព័ត៌មនវទិយកនុងរដឋបលសធរណៈ និង ករផដល់រងវ ន់េលីកទឹកចិតត
សរមប់មរនតីេឆនីម ឬ អងគភពេឆនីម េដីមបសីេរមចឱយបនេសវសធរណៈមួយរបកបេដយគុណភពខពស់។ 
របសិនេបីេយងីមិនផដួចេផដីមគំនិតឱយមនកររបកួតរបែជង េនះរដឋបលសធរណៈរបស់េយងីនឹងមិនមន

សមតថភពអចេឆលីយតបបននឹងតរមូវករៃនករអភិវឌឍរបស់វស័ិយឯកជន និង មិនអចេឆលីយតបបនទន់េពល
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េវលនឹងតរមូវករជក់ែសដងរបស់របជជនេឡយី។ ចំណុចេនះ គឺជគំនិតផដួចេផដីមែកទរមង់មួយដ៏ធំកនុងរដឋបល

សធរណៈ ែដលរតូវតរមង់ទិសេឆព ះេទរកករេលីកកមពស់គុណផលរបស់មរនតីមន ក់ៗ និងឱយតៃមលខពស់េទេលីមរនតី
ែដលមនសមតថភពជំនញ ក៏ដូចជសមតថភពរគប់រគង និងចត់ែចងករងររបស់អងគភពនីមួយៗ។ េដីមបី
សេរមចករងរទងំេនះ េយងីទងំអស់គន រតូវមនករទទួលខុសរតូវខពស់ កនុងករអនុវតតតួនទី ភរកិចច េដយ
គិតចប់តងំពីករកសងរកបខណឌ គតិយុតតិ ែបបបទនិងនីតិវធីិកនុងករផដល់េសវសធរណៈ ករកំណត់សតង់ដរ
េសវសធរណៈ ករវយតៃមលនិងករផដល់ចំណត់ថន ក់ ករមិតសមតថភពជំនញ ចំេណះដឹង និងធនធនហរិញញ

វតថុជេដីម។ 

ខញុ ំេជឿជក់ថ គំនិតផដួចេផដីមេនះ គឺជទិសេដករងរដ៏សំខន់ែដលរកសួងមុខងរសធរណៈ រតូវេលីក
េឡងី និង ដក់បញចូ លេទកនុងកមមវធីិករងរជអទិភពរបស់ខលួន។ និយយជរមួ គឺេយងីរតូវដឹកនកំរងរែក
ទរមង់រដឋបលសធរណៈ េដយតរមង់េឆព ះេទរកកររគប់រគងែផអកេលីសមិទធកមម ែដលរតូវេដីររសបគន ជមួយ

នឹងករងរែកទរមង់កររគប់រគងហរិញញវតថុសធរណៈ េពលគឺថវកិែផអកេលីសមិទធកមម និងេដីមបគីរំទដល់កមម
វធីិជតិសរមប់ករអភិវឌឍតមែបបរបជធិបេតយយេនថន ក់េរកមជតិ។ 

េដយែឡកកនុងអងគសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ សរមប់រយៈេពលមួយៃថងកនលះេនះ 
េយងីទងំអស់គន នឹងបនសដ ប់របយករណ៍សដីពីលទធផលករងរ ែដលរកសួងមុខងរសធរណៈសេរមចបន 

រមួជមួយនឹងករពិភកសបញហ របឈម ករដក់េចញនូវវធិនករេដីមបេីដះរសយ ក៏ដូចជករេលីកទិសេដ
ករងរអទិភពសរមប់ឆន ២ំ០១៩ ែដលនឹងេធវបីទបងហ ញេដយថន ក់ដឹកនទំទួលបនទុកតមចេងក មករងរ
នីមួយៗរបស់រកសួងមុខងរសធរណៈ។  

ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី អនកនងកញញ ! 

ខញុ ំសងឃមឹថ អងគសននិបតរយៈេពលមួយៃថងកនលះេនះ គឺជេវទិកមួយដ៏សំខន់សរមប់ថន ក់ដឹកន ំ មរនតី

ថន ក់រគប់រគង និងមរនតីជំនញ បនសដ ប់អំពីរបយករណ៍ៃនលទធផលករងររបស់ខលួន និង រតូវចូលរមួពិភកស 

ផល ស់បតូរមតិេយបល់ និង រមួគន េលីកទិសេដករងរថមីៗបែនថមេទៀត េដីមបឱីយរកសួងមុខងរសធរណៈេធវីករ

បូកសរុបមតិេយបល់ទងំអស់ េរៀបចំេចញជសំេណីេគលនេយបយ យុទធសរសត និង ទិសេដករងរ

អទិភពថមីៗ ជូនរជរដឋ ភិបល ជពិេសសេដីមបេីរបីរបស់ជធតុចូលសរមប់ែផនករយុទធសរសត ២០១៩-

២០២៣ របស់រកសួងមុខងរសធរណៈ និងកមមវធីិជតិកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ ២០១៩-២០៣០។ 
 

ទនទឹមេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវ និង ែណនដំល់ថន ក់ដឹកន ំមរនតីថន ក់រគប់រគង និងមរនតីជំនញទងំអស់ ែដល

មនវតតមន កនុងអងគសននិបតនេពលេនះ សូមចូលរមួឱយបនេពញេលញរយៈេពលមួយៃថងកនលះេនះ រសបតមរេបៀប

វរៈែដលកំណត់ របកបេដយសម រតីទទួលខុសរតូវខពស់ និង េសចកដីៃថលថនូរ ជពិេសសចូលរមួកនុងសកមមភព

ពិភកសេលីបញហ របឈមកនុងករអនុវតតែដនសមតថកិចចកនុងវស័ិយមុខងរសធរណៈ កំណត់វធិនករដ៏សំខន់

េដីមបជំីនះ រល់បញហ របឈមនន និងេលីកទិសេដអទិភពសរមប់អនុវតតកនុងឆន ២ំ០១៩។ 
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ជទីបញច ប់ កនុងនមរកសួងមុខងរសធរណៈ និងរូបខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមែថលងអំណរគុណដ៏រជលេរជចំេពះ

ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី អនកនងកញញ ទងំអស់ែដលបនចំណយេពលេវលដ៏មនតៃមលចូលរមួ

កនុងអងគសននិបតេនះ។ 
 

ខញុ ំសូមបួងសួងដល់វតថុស័កតិសិទធិទងំអស់កនុងេលក និង េទវតឆន ថំមរីពះនមទុងសេទវ ីសូមេរបសរបទន

សពទសធុករពរជ័យមហរបេសីរជូនដល់ ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី អនកនងកញញ ទងំអស់ឱយ

សេរមចេជគជ័យរគប់ករងរ មនសុភមងគលកនុងរកុមរគួសរ និង ជួបរបទះែតពុទធពរទងំបួនរបករ គឺ អយុ 

វណណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃលៀងឃល តេឡយី។ 
 

 ខញុ ំសូមរបកសេបីកអងគសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និងេលីកទិសេដករងរឆន ២ំ០១៩ 

ចប់ពីេពលេនះតេទ! 

              សូមអរគុណ! 

 


