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សនុ្ទរកថា 

ឯកឧត្ដម កិត្តិបណ្ឌិ ត្ ពេជ្រ ប នុ្ធនិ្ រដ្ឋមន្រន្តីជ្កសងួមុខងារសាធារណ្ៈ  
ន្ិងជាជ្បធាន្គណ្ៈកម្មា ធិការកកទជ្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ  

កលែងកនងុេិធីពបើកអងគសន្និបាត្បូកសរបុលទធផលការងាររយៈពេលជ្បាាំឆ្ន ាំ ន្ិង
ពលើកទិសពៅការងាររបសវ់ិសយ័មុខងារសាធារណ្ៈរូន្រាររដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា 

កនងុន្ីត្ិកាលទី៦ នន្រដ្ឋសភា 
សណ្ឋឋ គារសខុា រារធាន្ីភនាំពេញ នលៃទី ២៨-២៩ កខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ សមាជិក សមាជិកានៃគណៈកមាា ធិការកកទម្មងរ់ដ្ឋ   

បាលសាធារណៈ ជាទីលោរព  
- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ ត្ំណាងម្គបម់្កសួង សាា បៃ័ ៃិង រាជធាៃី លេត្ត 
- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អស់លោក លោកម្សី ថ្នា កដឹ់្កនមំ្កសួងមុេងារ     

សាធារណៈ ៃិង មៃទីរមុេងារសាធារណៈម្គបរ់ាជធាៃី លេត្ត ៃិង 
- លោកម្សី អស់លោក អាកនងកញ្ញា  ទាងំអស់កដ្លមាៃវត្តមាៃលៅនងៃលៃេះ   

ជាទីម្សោញ់រាបអ់ាៃ 
 
ក្នុងនាមក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈ គណៈក្ម្មា ធិការកក្ទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និង 

រូបខ្ុ ំផ្ទា ល ់ ខ្ុ ំសូមសំកដ្ងនូវការសាា គមន៍ និង អរគុណចំព ោះវត្តម្មនដ្៏ថ្លៃថ្លៃ របស់ឯក្ឧត្តម 
ពោក្ជំទាវ ពោក្ ពោក្ក្សី អនក្នាងក្ញ្ញា ទាងំអស់កដ្លបានចូលរមួក្នុងអងគសននិបាត្បូក្
សរុបលទធផលការងាររយៈពពលក្បាឆំ្ន (ំ២០១៣-២០១៨) និង ពលីក្ទិសពៅការងាររបស់     
វសិ័យមុខងារសាធារណៈ និង ការងារកក្ទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ជូនរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុជា
ក្នុងនីត្ិកាលទ៦ី ថ្នរដ្ឋសភា កដ្លបានពរៀបចំព ងីពដ្ឋយក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈថ្លៃពនោះ។ 
ខ្ុ ំសូមកលៃងអំណរគុណ និង ពកាត្សរពសីរដ្ល់ថ្លន ក្់ដ្ឹក្នា ំនិង សម្មជិក្ក្ក្ុមការងារទាងំអស់
របស់ក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈ កដ្លបានខិត្ខំពរៀបចអំងគសននិបាត្ពនោះព ងី ក្បក្បពដ្ឋយ 
ការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ខ់ពស ់និង បរយិាកាសរកី្រាយ។ 
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ក្នុងឱកាសពនោះ ខ្ុ ំសូមរលឹំក្ជូនឯក្ឧត្តម ពោក្ជំទាវ អសព់ោក្ ពោក្ក្សី អនក្នាង
ក្ញ្ញា ទាងំអស់ក្ជាបថ្ល ក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈ ក្ត្ូវបានបពងកីត្ព ងីពដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល
ក្នុងនីត្ិកាលទ៥ីថ្នរដ្ឋសភា ពដ្ឋយក្ពោះរាជក្ក្មពលខ នស/រក្ម/១២១៣/០១៦ ចុោះថ្លៃទី៩ កខ
ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ ពដ្ឋយបានដ្ឋក្់បញ្ចូ លគ្នន សាា ប័នចំនួនបី គឺរដ្ឋពលខាធិការដ្ឋឋ នមុខងារសាធារ
ណៈ អគគពលខាធិការដ្ឋឋ នថ្នក្ក្ុមក្បឹក្ាក្ំកណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និង សាោភូមិនារដ្ឋ
បាល ពដ្ីមបបីំពពញពបសក្ក្មានិងភារក្ិចចក្នុងការដ្ឹក្នា ំ ក្គប់ក្គង និងអភិវឌ្ឍវសិ័យមុខងារ
សាធារណៈ និង ការងារក្ំកណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នក្ពោះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា ឲ្យព្ៃីយ
ត្បពៅនឹងពសចក្តីក្ត្ូវការពិត្ក្បាក្ដ្របស់ក្បជាជន មន្រនតីរាជការ ក្ងក្ម្មៃ ងំក្បដ្ឋប់អាវុធ និង 
ការអភិវឌ្ឍពសដ្ឋក្ិចច និង សងគមក្មពុជា ក្៏ដូ្ចជាក្នុងត្ំបន់ និង ពិភពពោក្។ ពៅដ្ំណាក្់កាល
ដ្ំបូង ខ្ុ ំពិត្ជាម្មនការក្ពួយបារមភខៃោះក្នុងការពរៀបចំរចនាសមព័នធដ្ឹក្នា ំ និង កត្ងតងំសម្មស
ភាពថ្លន ក្់ដ្ឹក្នា ំ ក្៏ដូ្ចជាមន្រនតីជំនាញសំខាន់ៗ ឲ្យកាន់មុខត្ំកណងក្នុងរចនាសមព័នធក្គប់ក្គង
កដ្លពទីបកត្បពងកីត្លាី និង ជាពិពសសការដ្ឹក្នាសំក្មបសក្មួល និង ជំរុញការអនុវត្តការងារ
ក្ំកណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈទាងំថ្លន ក្់ជាត្ិទាងំថ្លន ក្់ពក្កាមជាត្ិ។ ប ុកនតពដ្ឋយកផែក្ពលីបទ
ពិពសាធន ៍ភាពជាអនក្ដ្ឹក្នា ំនិង ការពបីក្ទូោយពបោះដូ្ងរបសខ់្ុ ំ រមួជាមួយនឹងការពបតជ្ាចិត្ត
ដ្៏ពម្មោះមុត្ ចំពណោះដ្ឹងនិងសមត្ាភាពជំនាញពិត្ក្បាក្ដ្របសថ់្លន ក្់ដ្ឹក្នា ំក្៏ដូ្ចជាមន្រនតីជំនាញ
ក្គប់កផនក្ក្គប់ក្ក្មិត្ឋានានុក្ក្មទាងំអសរ់បស់ក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈ កដ្លបំពពញភារ
ក្ិចចឈរពលីមូលដ្ឋឋ នអភិក្ក្មបុពរសក្មា ពយាគយលន់ិងសហការគ្នន  សាា រត្ីជាក្ក្ុម ការទទួល
ខុសក្ត្ូវខពសព់ៅតមអងគភាពពរៀងៗខៃួនទាងំថ្លន ក្់ក្ក្សួងទាងំថ្លន ក្់មនាីរ ពយងីពិត្ជាសពក្មច
បានពជាគជ័យតមពគ្នលពៅថ្នយុទធសាន្រសតចតុ្ពកាណដ្ំណាក្់កាលទី៣ របសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
ក្៏ដូ្ចជាសូចនាក្រពគ្នលថ្នសមិទធផលថ្នក្មាវធិីជាត្ិក្ំកណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ។ ពពល
ពវោពិត្ជាពដ្ីរពលឿនណាស ់ ក្នុងរយៈពពលក្បាឆំ្ន ថំ្នការបំពពញសក្មាភាពការងាររបស់ពយងី 
ក្នុងអាណត្តិពនោះ ពហយីពយងីក្៏សពក្មចបានសមិទធផលជាពក្ចីនណាសក់ដ្រក្នុងរយៈពពលដ្៏ខៃី
ពនោះ។ សពមតចអគគមហាពសនាពត្ពជា ហ ុន្ កសន្ នាយក្រដ្ឋមន្រនតថី្នក្ពោះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា 
និង ថ្លន ក្់ដ្ឹក្នារំបសក់្ក្សួង-សាា ប័នដ្ថ្ទពទៀត្ ក្ប៏ានទទួលសាគ ល ់ និង សកមតងការពកាត្
សរពសីរចំព ោះក្ិចចខិត្ខំក្បឹងកក្បងបំពពញការងាររបសព់យងី និង សមិទធផលកដ្លពយងី
សពក្មចបានជូនក្បជាជន មន្រនតីរាជការ ក្ងក្ម្មៃ ងំក្បដ្ឋប់អាវុធ និង រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ សមិទធ
ផលនិងការពកាត្សរពសីរទាងំពនោះ គឺជាពម្មទនភាពរបសព់យងីទាងំអស់គ្នន  កដ្លជាថ្លន ក្់
ដ្ឹក្នា ំ និង មន្រនតីរាជការទាងំអស់របសក់្ក្សួងមុខងារសាធារណៈ។ ប ុកនតសមិទធផលទាងំពនោះ 
ក្៏មិនអាចសពក្មចបានកដ្រ ក្បសិនពបីគ្នា នការចូលរមួពីសម្មជិក្ សម្មជិកាគណៈក្ម្មា ធិការ
កក្ទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ក្ក្ុមការងារកក្ទក្មង់ពបៀវត្ស ក្ក្ុមការងារក្ំកណទក្មង់រដ្ឋបាល



ទំព័រ 3/5 
 

សាធារណៈរបសក់្ក្សួងសាា ប័ននិងរាជធានីពខត្ត ជាពិពសសយនតការសក្មបសក្មួល និង 
ក្បទាក្់ក្ក្ឡាគ្នន  របសព់លខាធិការដ្ឋឋ នគណៈក្ម្មា ធិការក្ំកណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ អគគ
ពលខាធិការដ្ឋឋ នថ្នគណៈក្ម្មា ធិការជាត្ិសក្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍតមកបបក្បជាធិបពត្យយពៅថ្លន ក្់
ពក្កាមជាត្ ិ  និង អគគពលខាធិការដ្ឋឋ នថ្នគណៈក្ម្មា ធិការដ្ឹក្នាកំារងារកក្ទក្មង់ការក្គប់ក្គង
ហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈ ក្ពមជាមួយបណាត ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ។ 

- ឯក្ឧត្តម ពោក្ជទំាវ អសព់ោក្ ពោក្ក្សី ! 

ក្នុងនាមជាអនក្ដ្ឹក្នាកំារងារវសិយ័មុខងារសាធារណៈ និង ក្ំកណទក្មង់រដ្ឋបាល      
សាធារណៈ ខ្ុ ំសូមបញ្ញា ក្់ជូនថ្ល ពទាោះបីជាពយងីសពក្មចបាននូវសមិទធផលជាពក្ចីនពហយីក្៏
ពដ្ឋយ ក្៏ពយងីពៅម្មនក្ិចចការជាពក្ចីនកដ្លក្ត្ូវពធាីជាបនតបនាា ប់តមក្ក្មិត្អាទិភាព និង ត្ក្មូវ
ការជាក្់កសតង ពហយីបញ្ញា ក្បឈមក្៏ពៅម្មនពក្ចីនពទៀត្កដ្លក្ត្ូវពដ្ឋោះក្សាយជាបនាា ន់។ ពបី
ពយងីក្ក្ព ក្ពមីលការងារក្ំកណទក្មង់រដ្ឋវញិ គឺចាប់តងំពីឆ្ន ១ំ៩៩៣មក្ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល  
ក្មពុជាកដ្លដ្ឹក្នាពំដ្ឋយសពមតចអគគមហាពសនាពត្ពជា ហ ុន្ កសន្ នាយក្រដ្ឋមន្រនតថី្នក្ពោះរាជា
ណាចក្ក្ក្មពុជា បានខិត្ខំក្បឹងកក្បងក្បឈមមុខក្គប់កបបយា ងក្គប់សមរភូមិទាងំក្នុងទាងំ
ពក្ៅក្បពទស ពដ្ឋយពបតជ្ាចិត្តឥត្ងាក្ពរក្នុងការពធាីក្ំកណទក្មង់ក្បពទសពឆ្ព ោះពៅកាន់លទធកិ្បជា
ធិបពត្យយពសរ ីពហុបក្ស និង ពសដ្ឋក្ិចចទីផារ ពដ្ីមបដី្ឹក្នាកំ្បពទសឈានពៅរក្ការកាត្់បនាយ
ភាពក្ក្ីក្ក្ និង ការអភិវឌ្ឍពលីក្គប់វសិ័យដូ្ចសពាថ្លៃពនោះ។ ឥ ូវមក្ដ្លប់ចចុបបននពនោះ ក្បពទស
ជាត្ិពយងីទទួលបានសុខសនតិភាពទូទាងំក្បពទស ពសដ្ឋក្ិចចម្មនការរកី្ចពក្មីន ក្ក្មិត្ជីវភាព
រស់ពៅរបស់ក្បជាជនក្៏ម្មនការពក្ីនព ងីមួយក្ក្មិត្ខពស ់ ពហយីក្បាក្់ពបៀវត្សអបបរម្មក្បចាំ
កខរបសម់ន្រនតីរាជការ និង ក្ងក្ម្មៃ ងំក្បដ្ឋប់អាវុធ ក្ត្ូវបានដ្ំព ងីជាបនតបនាា ប់រហូត្ដ្ល់បាន
ពក្ចនីជាងមយួោនពរៀលក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ពនោះ កត្ខ្ុ ំសូមសួរថ្ល ពត្ីពយងីបានផតលព់សវាសាធារ
ណៈក្បក្បពដ្ឋយបរមិ្មណ និង គុណភាពក្គប់ក្គ្នន់ពហយី ឬ ពៅដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋ ពហយី
ក្បជាជនរស់ពៅតមជនបទឈប់ទាមទារពហយី ឬ ពៅនូវត្ក្មូវការសាោពរៀន មនាីរពពទយ ផៃូវ 
សាព ន លនល ់អគគិសនី ទឹក្ ទីផារលក្់ផលិត្ផល និង ទីផារការងារជាពដ្ីម។ល។ ជារមួ ពយងី
ពិនិត្យព ញីថ្ល ត្ក្មូវការសក្ម្មប់ជីវភាពរសព់ៅរបសក់្បជាជន គឺម្មនការពក្ីនព ងីជានិចច 
និង មិនពចោះឈប់ឈរពទ អសព់ីត្ក្មូវការជាបរមិ្មណ ឥ ូវឈានពៅដ្ល់ត្ក្មូវការកផនក្គុណ
ភាព ជាពិពសស គុណភាពថ្នពសវាសាធារណៈកត្មតង។ ចំណុចពនោះ ខ្ុ ំចង់បញ្ញា ក្់ក្បាប់អងគ   
សននិបាត្ថ្ល រដ្ឋបាលសាធារណៈរបសព់យងី បាននិងក្ំពុងឈានចូលដ្លដ់្ំណាក្់កាលលាី
មួយ កដ្លត្ក្មូវឲ្យម្មនការក្បក្ួត្ក្បកជង ការវាយត្ថ្មៃគុណភាពនិងសមត្ាភាព និង ការផតល់
រងាា ន់ពលីក្ទឹក្ចិត្តសក្ម្មប់មន្រនតីព្នីម ឬ អងគភាពព្នីម ពដ្ីមបសីពក្មចឲ្យបានពសវាសាធារណៈ
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មួយក្បក្បពដ្ឋយគុណភាពខពស ់ ពីពក្ ោះពបីពយងីមិនផតួចពផតីមគំនិត្ឲ្យម្មនការក្បក្ួត្ក្បកជង
ពទ ពនាោះរដ្ឋបាលសាធារណៈរបសព់យងីមិនម្មនសមត្ាភាពអាចព្ៃីយត្បបាននឹងត្ក្មូវការថ្ន
ការអភិវឌ្ឍរបសវ់សិ័យឯក្ជន និង មិនអាចព្ៃីយត្បបានទាន់ពពលពវោពៅនឹងត្ក្មូវការ
ជាក្់កសតងរបសក់្បជាជនព យី។ ចំណុចពនោះ ខ្ុ ំគិត្ថ្ល គឺជាគំនិត្ផតួចពផតីមកក្ទក្មង់មួយដ្៏ធំ
ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ កដ្លក្ត្ូវត្ក្មង់ពឆ្ព ោះពៅរក្ការពលីក្ក្មពសគុ់ណផលរបសម់ន្រនតីម្មន ក្់ៗ 
និង ឲ្យត្ថ្មៃខពសព់ៅពលីមន្រនតីកដ្លម្មនសមត្ាភាពជំនាញ ក្៏ដូ្ចជាសមត្ាភាពក្គប់ក្គង និង 
ចាត្់កចងការងាររបសអ់ងគភាពនីមួយៗ។ ពដ្ីមបសីពក្មចការងារពនោះ ខ្ុ ំគិត្ថ្ល គឺម្មនក្ិចចការ
ពក្ចីនណាស់កដ្លក្ត្ូវពធាី ពដ្ឋយគិត្ចាប់តងំពីក្ក្បខណឌ គត្ិយុត្តិ កបបបទនិងនីត្ិវធិីក្នុងការ  
ផតលព់សវា ក្នុងការវាយត្ថ្មៃ និង ការផតលច់ំណាត្់ថ្លន ក្់ បទដ្ឋឋ ននិងសតង់ដ្ឋរពសវាសាធារណៈ 
ក្ក្មិត្សមត្ាភាពជំនាញ ចំពណោះដ្ឹង និង ធនធានហរិញ្ាវត្ាុជាពដ្ីម។ ខ្ុ ំពជឿជាក្់ថ្ល គំនិត្ផតួច
ពផតីមពនោះ គឺជាទិសពៅការងារដ្៏សំខាន់កដ្លក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈ និង គណៈក្ម្មា ធិការ
កក្ទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ក្ត្ូវពលីក្ព ងីនិងដ្ឋក្់បញ្ចូ លពៅក្នុងក្មាវធិីការងារជាអាទិភាព
របសខ់ៃួន និង ក្មាវធិីនពយាបាយរបសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងនីត្ិកាលទី៦របសរ់ដ្ឋសភា។ និយាយ
ជារមួ គឺពយងីក្ត្ូវដ្ឹក្នាកំារងារកក្ទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ពដ្ឋយត្ក្មង់ពឆ្ព ោះពៅរក្ការក្គប ់
ក្គងកផែក្ពលីគុណផល កដ្លក្ត្ូវពដ្ីរក្សបគ្នន ជាមួយនឹងការងារកក្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ
សាធារណៈ ព លគលឺវកិាកផែក្ពលីសមទិធក្មា។ ពដ្ឋយក ក្ ក្នុងអងគសននិបាត្បូក្សរុប   លទធ
ផលការងាររយៈពពលក្បាឆំ្ន  ំសក្ម្មប់រយៈពពលមួយថ្លៃក្នៃោះពនោះ ពយងីទាងំអសគ់្នន នឹងចូលរមួ
សាត ប់របាយការណ៍សតីពីលទធផលការងារជាពក្ចីនកដ្លពយងីសពក្មចបាន រមួជាមួយនឹងបញ្ញា
ក្បឈម ក្៏ដូ្ចជាការពលីក្ទិសពៅការងារជាអាទិភាពសក្ម្មប់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងនីត្ិកាលទី៦
ថ្នរដ្ឋសភា កដ្លក្ត្ូវពធាីបងាា ញពដ្ឋយថ្លន ក្់ដ្ឹក្នាទំទួលបនាុក្តមវសិយ័ការងារនីមួយៗរបស់
ក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈ។  

- ឯក្ឧត្តម ពោក្ជទំាវ អសព់ោក្ ពោក្ក្សី ! 

ខ្ុ ំសងឃមឹថ្ល អងគសននិបាត្រយៈពពលមួយថ្លៃក្នៃោះពនោះ គឺពវទិកាមួយដ្៏សំខាន់សក្ម្មប់
ថ្លន ក្់ដ្ឹក្នា ំ មន្រនតថី្លន ក្់ក្គប់ក្គង និង មន្រនតីជំនាញ បានសាត ប់អំពីរបាយការណ៍ថ្នលទធផល
ការងាររបសខ់ៃួន និង ក្ត្ូវចូលរមួពិភាក្ា ផ្ទៃ សប់តូរមត្ិពយាបល ់និង រមួគ្នន ពលីក្ទិសពៅការងារ
លាីៗបកនាមពទៀត្ ពដ្ីមបឲី្យក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈពធាីការបូក្សរុបមត្ិពយាបលទ់ាងំអស ់
ពហយីពរៀបចំពចញជាសំពណីពគ្នលនពយាបាយ និង ទិសពៅការងារអាទិភាពលាីជូនរាជរដ្ឋឋ ភិ  
បាល ពដ្មីបដី្ឋក្ប់ញ្ចូលពៅក្នុងក្មាវធិនីពយាបាយលា ី ក្នុងនតី្កិាលទ៦ីថ្នរដ្ឋសភា។ ដូ្ចពនោះ ខ្ុ ំ
សូមអំ វនាវ និង កណនាដំ្ល់ថ្លន ក្់ដ្ឹក្នា ំមន្រនតីក្គប់ក្គង និង មន្រនតីជំនាញទាងំអស់កដ្លម្មន
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វត្តម្មនក្នុងអងគសននិបាត្នាពពលពនោះ សូមចូលរមួឲ្យបានពពញពលញរយៈពពលមួយថ្លៃក្នៃោះ
ពនោះ ក្សបតមរពបៀបវារៈ ក្បក្បពដ្ឋយសាា រត្ីទទួលខុសក្ត្ូវខពស ់និង ពសចក្តីថ្លៃលនូរ។ 

 ជាទីបញ្ចប់ ក្នុងនាមក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈ គណៈក្ម្មា ធិការកក្ទក្មង់រដ្ឋបាល  
សាធារណៈ និង រូបខ្ុ ំផ្ទា ល ់ខ្ុ ំសូមកលៃងអំណរគុណដ្៏ក្ជាលពក្ៅចំព ោះ ឯក្ឧត្ដម ពោក្ជំទាវ 
អសព់ោក្ ពោក្ក្សី អនក្នាងក្ញ្ញា កដ្លបានចំណាយពពលពវោដ្៏ម្មនត្ថ្មៃចូលរមួក្នុងអងគ
សននិបាត្រយៈពពលមួយថ្លៃក្នៃោះពនោះ។ ខ្ុសូំមបួងសួងដ្លវ់ត្ាុសក័្តសិទធិទាងំអសក់្នុងពោក្ និង 
ពទវតឆ្ន លំាីជូនពរជ័យមហាក្បពសីរជូនដ្លឯ់ក្ឧត្តម ពោក្ជំទាវ អស់ពោក្ ពោក្ក្សី អនក្
នាងក្ញ្ញា ទាងំអសឱ់យសពក្មចពជាគជ័យក្គប់ការងារ ម្មនសុភមងគលក្នុងក្ក្ុមក្គួសារ និង ជួប
ក្បទោះកត្ពុទធពរទាងំបួនក្បការ គឺ អាយុ វណណៈ សុខៈ ពលៈ កុ្ំបីព ៃៀងឃ្លៃ ត្ព យី។  

 ខ្ុសូំមក្បកាសពបកី្អងគសននបិាត្ចាបព់ពីពលពនោះត្ពៅ! 
សូមអរគុណ! 


