សុន្ទរកថាស្វាគមន្៍
របស់បណ្ឌិត ជា វុធណា អគគ នាយកនន្អគគ នាយកដ្ឋាន្សវន្កមមនទទកនុង
ក្កសួងសសដ្ាកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ
ក្នុងសិក្ខាសាលាសដ ីេី
“សោលការណ្៍ណណ្នាាំសលើសវន្កមមបសច្ច ក វិទ្យាព័ត៌មាន្”
សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ ថ្ងៃទ៣
ី
ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩
រាជធានីភ្នំពេញ

7
- ែ្ំបា
ុ ទ សូមសំខែងនូវគារវក្ិច្ចែ៏ែពង់ែពស់ច្ពំ ោះឯក្ឧត្តមបណ្ឌិត្ ជូ គឹមសេង រែាពេខាធ្ិក្ខរ
ក្ក្សួងពសែាក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាត្ំណ្ឋងែ៏ែពង់ែពស់របស់ឯក្ឧត្តមអគ្គបណ្ឌត្
ិ សភាចារយ
អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័តន ឧបនាយក្រែាមន្រនតី រែាមន្រនតីក្ក្សួងពសែាក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- សូមពគារេ ពលាក្ក្សី Sunniya Durrani- Jamal នាយក្សាថនត្ំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីក្បចាំក្មពុជា
- សូមពគារេ ឯក្ឧត្តម ពលាក្ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ក្សី នាងក្ញ្ញញ !
១-

ថ្ងៃពនោះ េិត្ជាថ្ងៃែ៏ រក្
ី រាយ ខែេពយើងទាំងអស់គាន ជាសវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ថ្នក្ក្សួង សាថប័ន និងអងគភាេ

សាធារណ្ៈរបស់រាជរដ្ឋាភ្ិបាេ បានមក្ច្ូេរួមក្នុងសិក្ខាសាលា សដ ីេី “សោលការណ្៍ណណ្នាាំសលើសវន្កមម
បសច្ច ក វិទ្យាព័ត៌មាន្” ពក្ក្ខមអធ្ិបត្ីភាេែ៏ែពង់ែពស់ របស់ឯក្ឧត្តមបណ្ឌិត្ ជូ គឹមសេង រែាពេខាធ្ិក្ខរ
ក្ក្សួងពសែាក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាត្ំណ្ឋងែ៏ែពង់ែពស់របស់ឯក្ឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត្សភាចារយ អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័តន
ឧបនាយក្រែាមន្រនតី រែាមន្រនតីក្ក្សួងពសែាក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ ក្នុងឋានៈជាអនក្ែឹក្នាំ និងពរៀបច្ំអងគសិក្ខាសាលា
ពនោះ ែ្ំបា
ុ ទសូមពគារេសាាគ្មន៍ និងខងែងអំណ្រគ្ណ្ែ៏ក្ជាេពក្ៅច្ំព ោះឯក្ឧត្តមបណ្ឌិត្ ជូ គឹមសេង
រែាពេខាធ្ិក្ខរក្ក្សួងពសែាក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ពលាក្ក្សី Sunniya Durrani- Jamal នាយក្សាថនត្ំណ្ឋង
ធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីក្បចាំក្មពុជា ខែេបានខច្ក្រំខេក្ពេេពវលាែ៏មមាញឹក្អពញ្ជ ើញមក្ច្ូេរួមជាអធ្ិបត្ី,
រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ
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អគ្គនាយក្ដ្ឋានសវនក្មមថ្ទៃក្នុង

សិក្ខាសាលាសត ីេីពគាេក្ខរណ្៍ខណ្នាំពេើសវនក្មមបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន

និងសូមសាាគ្មន៍ែេ់សវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ក្េមទាំងពភ្្ៀវក្ិត្តិយស សរបច្ំនួន១៤៧ នាក្់ េីក្ក្សួង សាថប័ន និង
អងគភាេសាធារណ្ៈរបស់រាជរដ្ឋាភ្ិបាេច្ំនួន៤៧

ខែេបានអពញ្ជ ើញមក្ទទួេក្ខរបណ្តុោះបណ្ឋ
ត េពៅក្នុង

សិក្ខាសាលារបស់ពយើងនាពេេពនោះ។
ឯកឧតតម សោកជាំទាវ សោក សោកក្សី នាងកញ្ញញ ជាទ្យីសោរព រាប់អាន្ !
២-

ពយើងទាំងអស់គានេិត្ជាទទួេសាគេ់ថា វិស័យបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន ជាវិស័យខែេមានក្ខរវិវត្តន៍ពេនន

និងមានឥទធិេេយ៉ាងខាែំង មក្ពេើពសែាក្ិច្ច សងគម សិេបៈ វបបធ្ម៌ សាសនា និងនពយបាយ និយយរួម គ្ឺ
វិស័យពនោះបាននិងក្ំេងពក្ជៀត្ច្ូេក្គ្ប់ទីក្ខនែង ក្គ្ប់ពេេពវលាថ្នែពងើើមពច្ញច្ូេរបស់ពយើង។ បច្ចុបបនន
តាមមពធ្ាបាយទសេាទាយនានា ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ពយើងខត្ងជួបក្បទោះ និងឮ នូវសេៃបពច្ចក្ពទសងមីខបែក្ៗ
ែូច្ជាៈ 4th Industrial Revolution, Digital Economy, Government Electronique, AI, Robotic,
New Platform, Big Data, Block Chain...។េ។ និង។េ។ ខែេជាសេៃត្ំណ្ឋងឱ្យរេក្ងមីថ្នក្ខរវិវត្តន៍
ក្គ្ឹោះ វិទាសាន្រសត បពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន

ជាភាសាថ្នសម័យក្ំេយូទ័រជំនាន់់ងមី

ឆែុោះបញ្ញចង
ំ នូវក្បេ័នធបពច្ចក្ វិទា

េ័ត្៌មានទំហំធ្ំ ក្បទាក្់ក្ក្ឡា សមុ គ្សាមញ មានឥទធិេេខាែំងនិងក្នុងក្ទង់ក្ទាយធ្ំ ជាមួយពេបឿនក្ខន់ខត្ពេនន
ក្ខន់ខត្គាមនក្េំខែន និងក្ខន់ខត្អរូបិយ។ ពត្ើក្បេ័នធបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន ខែេេួនខាងពក្ក្ខយព្មោះ និងសេៃ
បពច្ចក្ពទសងមៗ
ី ទាំងពនោះ ក្ត្ូវបានតាក្់ខត្ងយ៉ាងណ្ឋ? មានក្ទង់ក្ទាយ រច្នាសមព័នធ និងែំពណ្ើរក្ខរពៅខបប
ណ្ឋ? នាំមក្នូវក្ខលានវត្តភាេ និងហានិភ្័យអាីែែោះ? ពយើងទាំងអស់គានក្បខហេជាេំទាន់យេ់ និងែឹងសី
ជពក្ៅអស់ពៅព ើយ។ ក្បក្ខរពនោះទាមទារឱ្យសវនក្រថ្ទៃក្នុងក្ត្ូវពក្ត្ៀមែែួនជាក្ខរក្បញាប់ និងឱ្យបានេអ ពែើមបី
រួមច្ំខណ្ក្ែពណ្តើមយក្ក្ខលានវត្តភាេ និងអត្ថក្បពយជន៍េីវត្តមានថ្នរេក្ងមីពនោះ ជូនសងគមជាត្ិ ពដ្ឋយ
ខ ក្ ជូនរាជរដ្ឋាភ្ិបាេឱ្យែេ់ក្ក្មិត្សក្ខតនេេ។

៣-

ក្បេ័នធបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មានក្ត្ូវបានផ្លែស់បតូរជាបនតបនាៃប់ ខត្អាីខែេមិនបតូរ គ្ឺពគាេបំណ្ង និងក្មមវត្ថុ

របស់សវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន ខែេពៅខត្ពផ្លតត្ពេើក្ខរេក្ងឹងក្ខរតាក្់ខត្ង និងក្បត្ិបត្តិក្ខរថ្នក្បេ័នធក្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃក្ុង
ន
របស់ក្បេ័នធបពច្ចក្ វិទាេ័ត្មា
៌ នទាំងពនាោះ ពដ្ឋយធានាឱ្យសពក្មច្បាននូវពគាេបំណ្ងច្ំនួនបីច្ំបង ជូនអងគភាេ គ្ឺៈ ១-ទទួេបានេ័ត្៌មានពេញពេញអាច្ពជនទក្ច្ិត្តបាន ២-ក្បត្ិបត្តិក្ខរសពក្មច្តាមពគាេបំណ្ង
ពដ្ឋយក្បសិទភា
ធ េ និង៣-ធានាអនពលាមភាេតាមបទបបញ្ញត្តិជាធ្រមាន។ ក្ខរទទួេែសក្ត្ូវពនោះ បានក្ំណ្ត្់
ច្ាស់ពៅក្នុងអនក្ក្ឹត្យពេែ៤០ អនក្ក្.បក្ច្ោះថ្ងៃទ១
ី ៥ ខែក្មភៈ ឆ្នំ ២០០៥ សត ីេក្ខ
ី រពរៀបច្ំ និងក្ខរក្បក្េឹត្ត
ពៅថ្នសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន ពៅតាម

សាថប័ន ក្ក្សួង និងសហក្គាសសាធារណ្ៈ មាក្តា៧ សត ីេីមែងារ និងក្ខរ

ទទួេែសក្ត្ូវរបស់សវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន ក្ត្ង់ច្ំណ្ច្៩ ខែេបានខច្ងថា “...ពធ្ាើសវនក្មមពេើក្បេ័នធក្ំេយូទ័រតាម

ក្ខរិយបរិពច្េទ និងពធ្ាើក្ខរវាយត្ថ្មែពេើក្បេ័នធ ែំពណ្ើរក្ខរ ទិននន័យសំខាន់ៗពក្ក្ខយពេេត្ពមែើងរួច្ ពែើមបីក្ំណ្ត្់
ក្បេ័នធទាង
ំ ពនោះពឆែើយត្បតាមពគាេបំណ្ងនិងពគាេពៅខែេបានពក្គាងទក្ ពហើយទទួេបានេទធទេ មាន
សវត្ថិភាេ និងក្បសិទភា
ធ េែពស់...”។
រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ
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អគ្គនាយក្ដ្ឋានសវនក្មមថ្ទៃក្នុង

៤-

សិក្ខាសាលាសត ីេីពគាេក្ខរណ្៍ខណ្នាំពេើសវនក្មមបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន

ែូពច្នោះ ពែើមបីគាំក្ទែេ់ក្ខរបំពេញភារក្ិច្ចពនោះឱ្យសពក្មច្ពជាគ្ជ័យ ពដ្ឋយធានាបាននូវគ្ណ្ត្ថ្មែទាង
ំ បី

ក្សហវ

បានពច្ញទាយនូវក្ក្បែ័ណ្ឌក្គ្ប់ក្គ្ងក្បេ័នធក្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃក្នុងថ្នបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន

ែូច្ជាៈ

“ពគាេនពយបាយ ពគាេក្ខរណ្៍ និងក្បេ័នធក្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃក្ុង
ន ថ្នក្បេ័នធ FMIS” ពៅឆ្នំ២០១៤ និង “ក្ខរ
ក្គ្ប់ក្គ្ងក្បេ័នធក្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃក្នុងបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន” ពៅឆ្នំ២០១៦។ ទនៃឹមនឹងពនោះ ក្សហវ ក្៏បានពរៀបច្ំ
សិក្ខាសាលា ក្់េ័នធមួយច្ំនួនរួច្មក្ពហើយខែរ ែូច្ជា៖ “សវនក្មមពេើក្មម វិធ្ីពក្សច្បពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន” ឆ្នំ
២០១៥, “ក្ខរក្គ្ប់ក្គ្ងក្បេ័នធក្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃក្នុងបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន” ឆ្នំ២០១៧, “ក្ក្មសីេធ្ម៌ វិជាជជីវៈ
សវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន និងបទេិពសាធ្ន៍សវនក្មមក្បេ័នធ FMIS” ពៅឆ្នំ២០១៨ ជាពែើម។
៥-

ពទាោះជាយ៉ាងពនោះក្តី ក្៏រពបៀបរបប និង វិធ្ីសាន្រសត ពធ្ាើសវនក្មមពេើក្បេ័នធបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មានរួមមួយ ខែេ

មានេក្ាណ្ៈច្ាស់លាស់ និងពរៀបរយ ពៅេំទាន់បានក្ំណ្ត្់ ច្ងក្ក្ង និងទសេាទាយពៅព ើយ។

ែូពច្នោះ

ិ ាេ័ត្មា
សិក្ខាសាលាសត ីេី “ពគាេក្ខរណ្៍ខណ្នាំពេើសវនក្មមបពច្ចក្ វទ
៌ ន” ថ្ងៃពនោះ គ្ឺជាជំហានងមីមួយពទៀត្
ខែេបានពបាោះពៅមែច្ំពេេពវលា និងក្ត្ូវទិសពៅ និងខែេពយើងសងឃឹមថា នឹងច្ូេែែួនមក្បំពេញបខនថម
នូវច្ំណ្ច្ែាោះខាត្

ក្់េ័នធនឹងពគាេក្ខរណ្៍ និង វិធ្ីសាន្រសត ពធ្ាើសវនក្មមពេើក្បេ័នធបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មានជាក្់ជា

មិនខាន។ ទនៃឹមនឹងពនោះ ពយើងទាំងអស់គានក្៏នឹងរង់ចាំទទួេយក្នូវក្ខរខណ្នាំ និងអនសាសន៍េអៗ េីគ្ណ្ៈអធ្ិបត្ី ពែើមបីជាក្បទីបឆែុោះបំភ្ែឺទែូវសក្មាប់ក្ខរអភ្ិវឌ្ឍន៍មែងារសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន េិពសសខទនក្សវនក្មមបពច្ចក្
វិទាេ័ត្៌មានពៅក្នុងយគ្សម័យឌ្ីជីងេូបនីយក្មមពនោះ។ សិក្ខាសាលារបស់ពយើងេិត្ជាមានរយៈពេេែែីខមន
ខត្ែ្ំស
ុ ងឃឹមថាឯក្ឧត្តម ពលាក្ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ក្សី នាងក្ញ្ញញជាសវនក្រថ្ទៃក្នុងទាំងអស់ នឹងែិត្ែំក្ត្ង
ក្តាប់ទទួេយក្ និងរួមច្ំខណ្ក្ទតេ់នូវធាត្ច្ូេបខនថម ពែើមបីធានាឱ្យពគាេក្ខរណ្៍ខណ្នាំពនោះ ក្ខន់ខត្មាន
ភាេពេញពេញ និងក្គ្ប់ក្ជុងពក្ជាយ។
អងគសិកាាស្វោ ជាទ្យីសមក្តី !
៦-

មែងារសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន បានពធ្ាើែំពណ្ើរ និង រីក្ធ្ំធាត្់មក្ែេ់ពេេពនោះ ក្៏ពដ្ឋយសារឆនៃៈែ៏ពមាោះមត្

ឥត្ងាក្ពររបស់រាជរដ្ឋាភ្ិបាេក្មពុជា េិពសសរបស់ឯក្ឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត្សភាចារយ អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័តន ឧបនាយក្
រែាមន្រនតី រែាមន្រនតីក្ក្សួងពសែាក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្េមទាំងក្ខរជួយពក្ជាមខក្ជងខទនក្បពច្ចក្ពទស េីសំណ្ឋក្់ថ្ែគ្ូរ
អភ្ិវឌ្ឍន៍នានា ក្នុងពនាោះជាច្ំបងគ្ឺធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី។ ធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី អាច្ចាត្់ទក្ជាសាថបនិក្
មួយែ៏សំខាន់មួយ

ខែេបានទតេ់នូវជំនួយបពច្ចក្ពទសជួយក្សាងក្គ្ឹោះបទដ្ឋានគ្ត្ិយត្ត

និងមូេដ្ឋាន

បពច្ចក្ពទសសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន ច្ំនួន៣ ពេើក្រួច្មក្ពហើយ គ្ឺពេើក្ទី១ ច្ពនាែោះឆ្នំ២០០៤-២០០៥ បានជួយ

រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ
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ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

អគ្គនាយក្ដ្ឋានសវនក្មមថ្ទៃក្នុង

សិក្ខាសាលាសត ីេីពគាេក្ខរណ្៍ខណ្នាំពេើសវនក្មមបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន

ពរៀបច្ំៈ អនក្ក្ឹត្យពេែ ៤០, សវនក្មមថ្ទៃក្នុង, ក្ក្មសីេធ្ម៌សក្មាប់ វិជាជជីវៈសវនក្មមថ្ទៃក្នុង និងពគាេក្ខរណ្៍ក្គ្ប់ក្គ្ងថ្ទៃក្ុង
ន , ពេើក្ទី២ ឆ្នំ ២០០៩-២០១១ បានជួយពរៀបច្ំនីត្ិ វីធ្ីសវនក្មមថ្ទៃក្នុងេមអិត្ ខែេ
ក្ខែយជាមូេដ្ឋានថ្នពសៀវពៅខណ្នាំសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន (បានពបាោះេមពនិងខច្ក្ចាយរួច្ជូនក្ក្សួង សាថប័ន) និង
ពេើក្ទី៣ ឆ្នំ២០១៩ បានពផ្លតត្ពេើក្ក្ខរពធ្ាើសវនក្មមសមិទក្
ធ មម និងបពច្ចក្ វិទាេ័ត្មា
៌ ន ពដ្ឋយបានជួយពរៀបច្ំ
ពគាេក្ខរណ្៍ខណ្នាំសវនក្មមពេើសមិទក្
ធ មម និងពេើបពច្ចក្ វិទាេ័ត្៌មាន។ ែូពច្នោះ ជាងមីមតងពទៀត្ ែ្ំបា
ុ ទសូម
ត្ំណ្ឋងឱ្យសវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ទាំងអស់ សំខែងនូវក្ខរអរគ្ណ្ និងែឹងគ្ណ្ែ៏ក្ជាេពក្ៅជូនច្ំព ោះរាជរដ្ឋាភ្ិបាេ
ក្មពុជា, ច្ំព ោះឯក្ឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត្សភាចារយ អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័តន ឧបនាយក្រែាមន្រនតី រែាមន្រនតីក្ក្សួងពសែាក្ិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី ខែេមានពលាក្ក្សី Sunniya Durrani- Jamal នាយក្សាថនត្ំណ្ឋង
ធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីក្បចាំក្មពុជា បានអពញ្ជ ើញច្ូេរួមជាក្ិត្តិយសនាពេេពនោះទងខែរ។

ែ្ំក្
ុ ៏សូមពក្ខត្

សរពសើរ ក្េមទាំងវាយត្ថ្មែែពស់ច្ំព ោះថានក្់ែឹក្នាំអងគភាេសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន ទាំងអស់ ច្ំព ោះក្ខរែិត្ែំបំពេញត្ួនាទីរបស់ែួ ែន និងសូមពេើក្ទឹក្ច្ិត្តឱ្យបនតេោះ រជមនោះរាេ់ឧបសគ្គនានា ពែើមបីរួមច្ំខណ្ក្ទតេ់ពសវាសវនក្មម
ថ្ទៃក្ុង
ន ឱ្យបានជាឧត្តមក្បពយជន៍ជូនអងគភាេរបស់ែួ ែន។ ពឆែៀត្ឱ្ក្ខសពនោះ ែ្ំក្
ុ ៏សូមអរគ្ណ្ និងទតេ់មូេ
វាចារណ្៍ែពស់ ជូនច្ំព ោះមន្រនដីរាជក្ខរថ្នអគ្គនាយក្ដ្ឋានសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន ក្ក្សួងពសែាក្ិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខែេ
បានជួយគាំក្ទែេ់សវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន តាមក្ក្សួង សាថប័ន និងអងគភាេសាធារណ្ៈ បខនថមពេើក្ខរងារក្បចាំថ្ងៃ
របស់ែួ ែន និងជាេិពសសសក្មាប់ក្ខរពរៀបច្ំសិក្ខាសាលាក្នុងថ្ងៃពនោះ។ ពយើងទាំងអស់គាន ក្៏មិនអាច្បំពភ្ែច្នូវត្ួ
នាទីមិនអាច្ែាោះបាន

របស់គ្ណ្ៈក្មាមធ្ិក្ខរែឹក្នាំក្ខរងារខក្ទក្មង់ក្ខរក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

វិទាសាថនពសែាក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ខែេខត្ងខត្ជួយសក្មបសក្មួេរាេ់ក្ខរពរៀបច្ំវគ្គបណ្តុោះបណ្ឋ
ត េ

និង
និង

សិក្ខាសាលាបានក្បក្បពដ្ឋយពជាគ្ជ័យ។
៧-

ពយើងែ្ំជា
ុ សវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ទាំងអស់ សងឃឹមយ៉ាងមត្មា ំថាសពមតច្ ឯក្ឧត្តម ពលាក្ជំទាវជាថានក្់ែឹក្នាំ

ក្ំេូេថ្នក្ក្សួង សាថប័ន និងអងគភាេសាធារណ្ៈ ក្េមទាំងថ្ែគ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ េិពសសធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី នឹង
បនតជួយគាំក្ទ ក្េមទាំងជំរញមែងារពនោះឱ្យបាន រីក្ច្ពក្មើនក្ខន់ខត្ខាែំងក្ខែខងមពទៀត្។
៨-

ជាទីបញ្ច ប់ ែ្ំស
ុ ូមពគារេជូនេរ ឯក្ឧត្តម ពលាក្ជំទាវ ពលាក្ ពលាក្ក្សី នាងក្ញ្ញញ សូមមាន

សែភាេេអប រិបូណ្៌ និងសមក្បក្បពដ្ឋយេទធេរទាំងបួនក្បក្ខរ គ្ឺ អាយ វណ្ណៈ សែៈ និងេេៈ ក្ំបីព្ែ ៀង
ឃ្លែត្ព ើយ។
សូមអរគ្ណ្។
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-0)

រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ

5

ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

