សុន្ទរកថាស្វាគមន្៍
របស់បណ្ឌិត ជា វុធណា អគគ នាយកនន្អគគ នាយកដ្ឋាន្សវន្កមមនទទកនុង
ក្កសួងសសដ្ាកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ
ក្នុងវគ្គបណ្ុុះបណ្ឋ
្ លសដ ីេី
“សវន្កមមផ្ទែកស

ើហាន្ិភ័យ, ក្បព័ន្ធក្តួតពិន្ិតយនទទកនុងបសច្ច ក វិទ្យាព័ត៌មាន្ទ្យូសៅ,

សវន្កមមសមិទ្យធកមម ន្ិងរបាយការណ្៍សវន្កមម ”
សណ្ឋ
ា គារសូហ្ីខវ ែល ភ្នំពេញ ភ្ូពក្ត្រា ថ្ងៃទ១
ី ៦-១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩
រាជធានីភ្នំពេញ

7
- សូមពគារេ ពោក្ត្រសី Kristine Leah Mercado,ពោក្ត្រសី Katrina Fano និងពោក្ Arnold Agnila
សវនក្រជាន់ែពស់កា រិយាល័យអគ្គសវនក្រ, ធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី, ទីត្រក្ុងម៉ា នីល
- សូមពគារេ ពោក្ អូច ចំព រើន មន្រន្ីក្មម វិធ្ីជាន់ែពស់ថ្នស្ថានែំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីត្របចំក្មពុជា
- សូមពគារេ ឯក្ឧែ្ម ពោក្ជំទាវ ពោក្ ពោក្ត្រសី មិែ្សវនក្រក្មពុជា ជាទីពគារេ!
១-

ខែពនុះ ឆ្នំមន ២០១៨ ពយើងបានទទួលការបណ្ុុះបណ្ឋ
្ លរយៈពេលែលី ពត្រកាមត្របធានបទចំនួនបួន គ្ឺ

សវនក្មមថ្ទៃក្នុងខទែក្ពលើហានិភ្័យ, ត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្នុងបពចេក្ វិទាេ័ែ៌មនទូពៅ, សវនក្មមសមិទក្
ធ មម,
និងការសរពសររបាយការណ៍សវនក្មម ខែលត្រែូវបានពរៀបចំព ើង ពោយការិយាល័យអគ្គសវនក្រថ្នធ្នាគារ
អភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី។ ពោយខ ក្ថ្ងៃពនុះ ជាងមីម្ងពទៀែ ពយើងបានមក្ជួបជគា
ំ ន ទទួលការបណ្ុុះបណ្ឋ
្ លបខនាម ពលើ
ត្របធានបទែ៏សំខាន់ពនុះ ខែសត្រមប់មិែ្សវនក្រក្មពុជា េីត្រក្សួងចំនួន៦ ពទេង គ្ឺត្រក្សួងឧសាហ្ក្មម និង
សិបបក្មម,ត្រក្សួងក្ិចេការនារើ, ត្រក្សួងបរិស្ថាន, ត្រក្សួងខទនការ, ត្រក្សួងយែ្ិធ្ម៌, និងត្រក្សួងពទសចរណ៍។
ព្លៀែឱកាសែ៏ រើក្រាយពនុះ សូមអនញ្ញាែឱយែ្ំែ
ុ ំណ្ឋងមិែ្សវនក្រទាំងអស់ ខែលទទួលបេវសិទិធ (Privilege)
និងមនវែ្មនពៅទីពនុះ សំខែងនូវក្ិចេស្ថវគ្មន៍ និងអំណរគ្ណែ៏ត្រជាលពត្រៅ ចំព ុះការិយាល័យអគ្គសវន
ក្រថ្នធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី ខែលបានបន្យក្ចិែ្ទក្ោក្់ជួយេត្រងឹងសមែាភាេែល់សវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ក្មពុជា។
២-

សូមអនញ្ញាែឱយែ្ំរុ ំលឹក្នូវការរួមចំខណក្ែ៏ថ្ងលថ្លល របស់ធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីចំព ុះក្មពុជា។ ត្រែឹមខែ

រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារភ្នំពេញ

1

ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

អគ្គនាយក្ោានសវនក្មមថ្ទៃក្នុង

សិកាាស្ថោស្ ីេីពគាលការណ៍ខណនាំពលើសវនក្មមបពចេក្ វិទាេ័ែ៌មន

ែោ ឆ្នំ២០១៩ ទំហ្ំហ្ិរញ្ាបបទានសរប ត្រែូវបានរាយការណ៍ពសម ើនឹង ៣,៣៦ ប៊ីោនែោលរអាពមរិក្ ក្នុងពនាុះ
ហ្ិរញ្ាបបទានឥែសំណងមនចំនួន ៤៩៨ោនែោលរអាពមរិក្។ ពោយខ ក្ មែងារសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន របស់
រាជរោាភ្ិបាលក្មពុជា ខែលជាអនក្ទទួលចំខណក្េីហ្ិរញ្ាបបទានពនុះខែរ ត្រែូវបានចប់ពទ្ើមបពងកើែជាហ្ូរខហ្ េី
ឆ្នំ២០០៥ មក្ ពហ្ើយធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីអាចចែ់ទក្ជាស្ថាបនិក្ចំបងមួយ ខែលបានទ្ល់នូវជំនួយ
បពចេក្ពទសសត្រមប់បពងកើែ និងេត្រងឹងសមែាភាេសវនក្មមថ្ទៃក្នុងមក្ទល់បចេុបបនន។ ជំនួយបពចេក្ពទសេីស្ថាប័នអន្រជាែិពនុះ ពបើនិយាយខែពលើការជួយក្ស្ថងត្រគ្ឹុះបទោានគ្ែិយែ្ និងមូលោានបពចេក្ពទសសវនក្មមថ្ទៃ
ក្នុង (មិនរំលឹក្េីទសេនក្ិចេសិក្ា វគ្គបណ្ុុះបណ្ឋ
្ លក្នុងនិងពត្រៅ សមារៈ និងការបណ្ុុះបណ្ឋ
្ លែូចថ្ងៃពនុះ)
គ្ឺសពត្រមចបានចំនួនបីពលើក្ (រាប់ខែពលើក្ខែល ក្សហ្វ ចូលរួម) រួចមក្ពហ្ើយ គ្ឺពលើក្ទី១ ចពនាលុះចងឆ្នំ
២០០៤-២០០៥ (Nihal Fernando Pule& Sok keoreaksmey)បានជួយពរៀបចំៈ អនត្រក្ឹែយពលែ ៤០, ស្ ង់
ោសវនក្មមថ្ទៃក្នុង, ត្រក្មសីលធ្ម៌សត្រមប់ វិជាាជីវៈសវនក្មមថ្ទៃក្នុង និងពគាលការណ៍ត្រគ្ប់ត្រគ្ងថ្ទៃក្នុង, ពលើក្ទី
២ ក្នុងអំ ុងឆ្នំ ២០០៩-២០១១ (Danilo Cabug & Long atichbore) បានជួយពរៀបចំនីែិ វើធ្ីសវនក្មមថ្ទៃ
ក្នុងលមែិែ

ខែលកាលយជាមូលោានថ្នពសៀវពៅខណនាំសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន

(បានពបាុះេមពនិងខចក្ចយរួចជូន

ត្រក្សួង ស្ថាប័ន) និងពលើក្ទី៣ ក្នុងឆ្នំ២០១៩ បានពត្ែពលើក្ការពធ្វើសវនក្មមសមិទក្
ធ មម និងបពចេក្ វិទា
េ័ែ៌មន ខែលបចេុបបននក្ំេងសា ិែក្នុងែំណ្ឋក្់កាលចងពត្រកាយ ថ្នការពរៀបចំពចញទាយពគាលការណ៍ខណនាំ
សវនក្មមពលើសមិទក្
ធ មម និងពលើបពចេក្ វិទាេ័ែ៌មន។
ឯកឧតតម សោកជំទាវ សោក សោកក្សី ន្ិងមិតតសវន្ករ ជាទ្យីរាប់អាន្ !
៣-

ជាសែានម័ែ អងគភាេមួយអាចសពត្រមចពគាលពៅរបស់មែងារាមការក្ំណែ់ ពោយត្របសិទភា
ធ េ និង

ស័ក្្ិសិទភា
ធ េពេញពលញ លុះត្រាខែសពត្រមចបានទាំងត្រេម នូវពគាលពៅថ្នែំពណើរការចំបងទង និងពគាលពៅ
ថ្នែំពណើរការគាំត្រទពទេងៗទង។ ពៅពេលពរៀបចំែំពណើរការនីមួយៗ ថ្លនក្់ែឹក្នាំអងគភាេ ខែងខែបំ ក្់នវូ
ត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្ុង
ន ពែើមបីធានាឱយែំពណើរការត្របត្រេឹែ្ពៅពោយរលូន អាចពោុះត្រស្ថយឧបសគ្គបានទាន់
ពេល និងអាចទលិែបាននូវទំនិញ និងពសវាាមការរំេឹងទក្។ ក្៏ប៉ាខន្ ពៅក្នុងបរិការណ៍ត្របក្បពោយភាេ
រំជល
ួ របស់ក្ា្ក្នុងនិងពត្រៅ េីមនសេ បពចេក្ វិទា នពយាបាយ ។ល។ និង។ល។ ពគាលពៅខែលបានពត្រេៀង
ទក្របស់ែំពណើរការនីមួយៗ អាចនឹងេំសពត្រមចបានាមការក្ំណែ់។ ពហ្ែពនុះ ថ្លនក្់ែឹក្នាំអងគភាេត្រែូវាម
ោនឃ្ល ំពមើលត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្ុង
ន ថ្នែំពណើរការនីមួយៗ

ពែើមបីពធ្វើបចេុបបននភាេ

និងេត្រងឹងក្ិចេត្របែិបែ្ិ

បខនាមាមការចំបាច់។ ក្៏ប៉ាខន្ ជាសែានម័ែ និងអែ្ពនាម័ែ អងគភាេេំអាចរក្ាត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្ុង
ន និង
ត្របែិបែ្ិការបាន រងងម ំ ពោយែលួនឯងបានត្រគ្ប់ពេលពវោបានព ើយ ជាពហ្ែពធ្វើឱយអងគភាេអាចសា ិែក្នុងស្ថាន
ភាេអាត្រក្ក្់ជាយថ្លពហ្ែ។ ត្របការពនុះទាមទារឱយមនភាគ្ីទី៣ ឬពៅថ្លបនាៃែ់ការ រទី៣/សវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន
មក្ជួយថ្លនក្់ែឹក្នាំ ពែើមបីទ្ល់អនស្ថសន៍េត្រងឹងត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្នុង លបបំបាែ់ចំណចែវុះខាែ េត្រងឹង
ការត្រគ្ប់ត្រគ្ងហានិភ្័យ

ធានាអនពោមភាេ

និងត្របសិទភា
ធ េត្របែិបែ្ិការឈានពៅសពត្រមចពគាលពៅ

ទាំងឡាយខែលអងគភាេបានក្ំណែ់។
រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារសូហ្វីខែល
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អគ្គនាយក្ោានសវនក្មមថ្ទៃក្នុង

៤-

សិកាាស្ថោស្ ីេីពគាលការណ៍ខណនាំពលើសវនក្មមបពចេក្ វិទាេ័ែ៌មន

វិស្ថលភាេធ្ំពធ្ង សមុ គ្ស្ថមញនិងត្របទាក្់ត្រក្ឡាថ្នមែងារ និងែំពណើរការរបស់អងគភាេរងសវនក្មម ត្រេម

ទាំងក្ំហ្ិែថ្នធ្នធានស្ថធារណៈ ជាមនសេ ងវិកា និងពេលពវោ ែណៈខែល្នៃៈនិងការពប្ជា្ត្រែូវបាន
សត្រមួចពឆ្ពុះពៅរក្គ្ណភាេនិងត្របសិទភា
ធ េ សវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ចំបាច់ត្រែូវខែពធ្វើការខទែក្ពលើមូលោានហានិភ្័យ។
ែូពចនុះ ថ្លពែើហានិភ្័យអាចក្ំណែ់បានែូចពម្ច? ពៅពេលណ្ឋ? ពៅក្ខនលងណ្ឋ? ពោយពត្របើ វិធ្ីស្ថន្រស្ និងនីែិ
វិធ្ីអវី? និងថ្លពែើត្រែូវពធ្វើែូចពម្ចពែើមបីពោុះត្រស្ថយហានិភ្័យខែលបានរក្ព ើញ និងបងាក ទប់ស្ថកែ់ក្ំឱយហានិភ្័យពក្ើែព ើង? មា៉ា ងពទៀែ ពៅពេលអងគភាេកាន់ខែពអ ិចត្រែូនិក្ និងឌ្ីជីងលព ើង ពែើមែងារសវនក្មមនឹង
ខត្របត្របួលពៅជាយា៉ាងណ្ឋ? ពែើច រងក្ហានិភ្័យអាចតលស់ប្ូរឬពទ? ពែើការបពងកើែត្របេ័នធត្រែួែេិនិែយថ្ទៃក្ុង
ន ងាយ
ត្រសួលឬលំបាក្ជាងមន? ឧទាហ្រណ៍ពៅពេលរែាបាលស្ថធារណៈ កាន់ខែេឹងខទែក្ពលើបពចេក្ វិទាេ័ែ៌មន
េិពសសពៅក្នុងយគ្សម័យ 4th Industrial Revolution ខែល Economy កាន់ខែ Digital, Government
កាន់ខែ Electronique, មនការក្ស្ថង New Platform, Big Data, Block Chain រួមទាំងការពត្របើ AI,
Robotic,...ជាពែើម។
៥-

ជាការេិែ អងគភាេអាចសពត្រមចបាននូវពគាលពៅរួមបានក្ំណែ់ ខែមិនចាស់ថ្លមពធ្ាបាយខែលពត្របើ

ត្របាស់ជាមពធ្ាបាយខែលសមត្រសប និងមនែថ្មលទាប ខែលអាចពត្របើធាែចូល ពោយសនេសំ
ំ ថ្ច និងទលិែ
ពចញនូវទល ក្នុងបរិមណ និងគ្ណភាេ ត្របហាក្់ត្របខហ្លនិងអងគភាេែូចគានក្ត្រមិែឧែ្មនវែ្ខែរឬពទ។
ពនុះជាសនិទានក្មម (Rational)មួយពទៀែ ខែលអងគភាេស្ថធារណៈភាគ្ពត្រចើនមិនទាន់យក្ចិែ្ទក្ោក្់ពៅ
ព ើយ។ អាត្រស័យពហ្ែពនុះពហ្ើយ ពទើបែំណ្ឋក្់កាលទី៤ ថ្នការខក្ទត្រមង់ការត្រគ្ប់ត្រគ្ងហ្ិរញ្ាវែាុស្ថធារណៈ
“គ្ណពនយយភាេសមិទក្
ធ មម” របស់រាជរោាភ្ិបាលក្មពុជា កាលយជាពគាលពៅចងពត្រកាយ ខែលត្រែូវសពត្រមចឱយ
បានាមការពត្រគាងទក្ពៅឆ្នំ២០២៥។ ពៅពេលពនាុះ ងវិកាក្មពុជានឹងកាលយជាងវិកាេ័ែ៌មនសមិទក្
ធ មម ជា
ងវិកាខទែក្ពលើធាែពចញ និង វិមជឈការ។ ការពនុះ ទាមទារនូវយន្ការត្រែួែេិនិែយបខនាម ពែើមបីបញ្ញាក្់និងពទៃៀង
តៃែ់ថ្លការត្រគ្ប់ត្រគ្ងចំណ្ឋយនិងចំណូល

និងសក្មមភាេគាំត្រទនានា

មនពគាលពៅត្រែឹមត្រែូវ

បានពត្របើ

មពធ្ាបាយសមត្រសប អនញ្ញាែឱយមនការសនេសំ
ំ ថ្ច ធានាបានត្របសិទភា
ធ េ និងហ្ចបចេ័យាមការរំេឹងទក្
ពោយេំបងកការលំបាក្ឬរាំងសៃ ុះែល់សក្មមភាេែថ្ទពទៀែ។ ពនុះជាត្របពភ្ទត្រែួែេិនិែយងមី ខែលពៅថ្លសវនក្មមសមិទក្
ធ មម និងខែលសវនក្រថ្ទៃក្ុង
ន ពយើងេំទាន់យល់សីជំពៅ និងេទា
ំ ន់ធាលប់អនវែ្ពៅព ើយ។
អងគបណ្តុុះបណា
ត

៦-

ជាទ្យីសមក្តី !

ការក្ំណែ់ទីសវនក្មមមនហានិភ្័យបានត្រែឹមត្រែូវ ការរក្ព ើញចំណចពែាយ ការក្ំណែ់ឫសគ្ល់

បញ្ញា ការវិភាគ្បចេ័យ ការទ្ល់អនស្ថសន៍ និងការបងាាញលទធភាេសនេសំ
ំ ថ្ច បពងកើនត្របសិទភា
ធ េ និង
ស័ក្្ិសិទិភា
ធ េពលើែំពណើរការណ្ឋមួយ ជាការលំបាក្ណ្ឋស់ពៅពហ្ើយ ក្៏ប៉ាខន្ គ្មនាគ្មន៍ជាមួយសវនោានឱយ
បានទលលែ រងែខែមនការលំបាក្ េិពសសជាោយលក្ាណ៍អក្េរ។ សវនក្រត្រែូវេិចរណ្ឋក្នុងការពរៀបចំឃ្ល
ពឃ្លង និងការងលឹងខងលងពលើការពត្របើត្របាស់ ក្យពេជន៍ េិពសសស័េៃបពចេក្ពទសយា៉ាងណ្ឋ ពែើមបីែពណ្ើមការចប់

រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារសូហ្វីខែល
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អគ្គនាយក្ោានសវនក្មមថ្ទៃក្នុង

សិកាាស្ថោស្ ីេីពគាលការណ៍ខណនាំពលើសវនក្មមបពចេក្ វិទាេ័ែ៌មន

អារមមណ៍ និងអនញ្ញាែឱយសវនោានអាចទទួលយក្ ឬទទួលយក្ពោយមិនែឹងែលួន ពោយរក្ាបាននូវែលឹមស្ថរ
សនូ ល និងមិនប៉ាុះ ល់ែល់ពគាលបំណងអនស្ថសន៍សវនក្មម។ ពទាុះជាពយើងបាន្លងកាែ់វគ្គបណ្ុុះបណ្ឋ
្ ល
ស្ ីេីត្របធានបទទាំងពនុះ និងបានសរពសររបាយការណ៍សវនក្មមជាពត្រចើនមក្ពហ្ើយក្្ី ក្៏ពយើងពៅខែត្រែូវការ
ខសវ ងយល់បខនាមពទៀែ ឱយកាន់ខែបានសីជពត្រៅនិងចាស់ោស់ រួមទាំងរង់ចំទទួលនូវការខណនាំងមីៗនិងបទ
េិពស្ថសធ្ន៍លែៗ ពៅក្នុងការពរៀបចំ ខចក្ចយនិងាមោនរបាយការណ៍សវនក្មម ែូចមន ក្យព លថ្ល
“រំលឹក្ពមពរៀនជាបិាថ្នការសិក្ា ” និង “ពរៀន ពរៀន ពរៀន”។
៧-

ែូពចនុះ បញ្ញាទាំង៤ ខាងពលើ ខែលបានបរិយាយ និងពចទសួរ ខែេំទាន់មនចពមលើយឬែំពណ្ឋុះត្រស្ថយ

ពនាុះ ពយើងទាំងអស់គាននឹងអាចរក្ព ើញ ពៅក្នុងវគ្គបណ្ុុះបណ្ឋ
្ លរយៈពេលបួនថ្ងៃពនុះជាមួយគាន។ អាត្រស័យ
ពហ្ែពនុះ ែ្ំស
ុ ម
ូ ពសន ើែល់សិកាាកាមពមា្ែិែែំត្រែងត្រាប់ េិពត្រគាុះ និងពចទសួរជត្រមុះចមៃល់ ទាក្់ទងនឹង
ត្របធានបទខាងពលើ់ឱយបានទសទល និងពជឿជាក្់ថ្លវគ្គបណ្ុុះបណ្ឋ
្ លរបស់ពយើង នឹងសពត្រមចលទធទលបាន
លែត្របពសើរ។
៨-

ជាងមីម្ងពទៀែ ែ្ំស
ុ ូមែំណ្ឋងឱយសវនក្រជាសិកាាកាមខែលមនវែ្មនពៅទីពនុះ សូមសំខែងនូវការអរ

គ្ណ និងែឹងគ្ណែ៏ត្រជាលពត្រៅជូនចំព ុះរាជរោាភ្ិបាលក្មពុជា, េិពសសចំព ុះឯក្ឧែ្មអគ្គបណឌិែសភាចរយ អូន្ ព័ន្ធមុន្ីរ័តន ឧបនាយក្រែាមន្រន្ី រែាមន្រន្ីត្រក្សួងពសែាក្ិចេនិងហ្ិរញ្ាវែាុ និងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី
ខែលមនជំហ្រឥែងាក្ពរ ក្នុងការពត្រជាងមែងារសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន ឱយកាន់ខែឈានែពស់ព ើងខងមពទៀែ។ ពយើង
ែ្ំស
ុ ូមវាយែថ្មលែពស់ ចំព ុះការិយាល័យអគ្គសវនក្រថ្នធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី ខែលបានព្លៀែពេលពវោ
មក្ខចក្រំខលក្ចំពណុះែឹង

និងចំពណុះពធ្វើាមរយៈវគ្គបណ្ុុះបណ្ឋ
្ លពលើត្របធានបទែ៏មនស្ថរៈសំខាន់ពនុះ

ត្រេមទាំងសងឃឹមយា៉ាងមែម ំថ្ល ការិយាល័យអគ្គសវនក្រ នឹងបន្ពរៀបចំវគ្គបណ្ុុះបណ្ឋ
្ លពលើត្របធានបទងមីៗ
ជាពរៀងរាល់ឆ្នំ

ពៅទីពនុះ

ឬក្ខនលងពទេង

ពែើមបីបន្េត្រងឹងសមែាភាេសវនក្មមថ្ទៃក្ុង
ន របស់រាជរោាភ្ិបាល

ក្មពុជា។ ជាចងពត្រកាយ ខែជាអងគភាេខែលមិនអាចែវុះបាន ពយើងែ្ំស
ុ ូមខងលងអំណរគ្ណ និងពកាែសរពសើរ
ចំព ុះស្ថានែំណ្ឋងធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីត្របចំក្មពុជា និងពោយខ ក្ចំព ុះពោក្ អច
ូ ចំព រើន មន្រន្ីគ្ពត្រមង
ជាន់ែពស់ ខែលខែងខែបានយក្ចិែ្ទក្ោក្់ ជួយពត្រជាមខត្រជងបញ្េូ លមែងារសវនក្មមថ្ទៃក្នុង ពៅក្នុងគ្ពត្រមង
េត្រងឹងសមែាភាេរបស់ធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសី និងជំរញការអនវែ្ត្របក្បពោយពជាគ្ជ័យជាពរៀងរាល់ពលើក្។
៩-

ជាទីបញ្េ ប់ ែ្ំស
ុ ូមពគារេជូនេរ ឯក្ឧែ្ម ពោក្ជំទាវ អស់ពោក្ ពោក្ត្រសី នាងក្ញ្ញា មិែ្សវនក្រ

សូមមនសែភាេលែ បរិបូណ៌ និងត្របក្បពោយេទធេរទាំងបួនត្របការ គ្ឺ អាយ វណណៈ សែៈ និងេលៈ ក្ំបី
ព ល ៀងឃ្លែព ើយ។ សូមអរគ្ណ។
-0)
រាជធានីភ្នំពេញ សណ្ឋ
ា គារសូហ្វីខែល
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