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ឧទÊនតិគិរីរម្យ ២) សហគមន៍តំបន់រ@រធម្មតិ (CPA)

«ើត»ើង។
និង÷ើស់

និងÝលåkលរស់ប្តូរ£ំង¸ះន
ព័ត៌ននពីអ3្កត0õរ

(CF)

ប3្កើត»ើង}យរដ្ឋលHIើ

ãយកមកចងង

កំណត់»ើង}យសួងបរិន ក្នុង2២០០២
ំ
ើ្ទដី ៧៥៨

ើម្បីøយតØ្លពីពខុស12Nក្នុងក់ចំណ7ល

ហិកO ស្ថិតក្នុងឧទÊនតិគិរីរម្យ និង ៣) តំបន់ CBET កំណត់

និងលក្ខណៈសំ1ល់្សង

»ើង}យសួងបរិន

ៀត រøង0õរសជិក CBET

N2ំ២០០៣

ន្ទដី

១៦១

នឹង0õរមិនÿនសជិក CBET។ ព័ត៌នទទួលនពីរ

ហិកO ស្ថិតក្នុងឧទÊនតិគិរីរម្យ (FAO 2012)។ NÝលកំពុង

ពិកÈOមុមស្នូល និងសសន៍អ្នកផ្តលព័
់ ត៌នគន្លឹះ ន

q្វើរសិកÈÛះ នរÑះបល និងសÖ្ញមួយចំនួនតូច

យកមក្ទៀងត់ និងបំÝញប®្ថមើទិន្នន័យអ3្កត0õរ។

ស.ប់សំ1ល់ CF និង CPAs ប៉ុ®្តតំបន់ CBET Nខ្វះសÖ្ញ
កំណត់ំនចស់kស់

២

សសន៍មួយុមឹកÈឃុំ ក្នុងÕសី

២០១១

}យរំទល់លន*្នើ

»ើង¸ះ កំពុងរង់*
ំ ចក្តីសចផ្លូវរពីសួងបរិន។



ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ៣ ែខក"្ញ ំ២០១៣

រូបព ១៖ ឃុំចំបក់ និងតំបន់wõត12មួយឧទÊនតិគិរីរម្យ និងទីOំងតំបន់ CBNRM និង CBET

សំ1ល់៖ ៩ ភូមិលន©Nើនទីឃុំ wxវនរួមបញ្ចូល12ប3្កើត ៤ ភូមិ គឺ៖ ចំបក់ដង្គុំ, Ãង, -ំងក និង ថ្មី។
ភព៖ អ3្កតដល់ក®្លង Õសី

រប3្កើត

២០១១, តំបន់ CF - រដ្ឋលHIើ (២០១០), តំបន់CPA - ម្លប់តង (២០១១)

CBET

អត្ថជន៍រøង

គឺស.ប់0ប់0ងសកម្មពកូ

សជិកសហគមន៍ឲ្យនយុត្តិធម៌។

ៀតដល់

សហគមន៍£ំងបីÛះ នបទបញ្ញត្តិ និងបទបÖ#្ទក្នុងរបស់ខ្លួន

ប²្ខសហគមន៍ពឹង្អកើHIើ កងសមត្ថព0ប់0ង

ល់ <ើយq្វើររួម12ើម្បីរ@រធននធម្មតិក្នុងមូលន

HIើNមូលន

និងើម្បីររីកចើនរបស់ជនមូលន។

សចរណ៍Nក្នុងឃុំ ើម្បីផ្តល់នូវភពចំណ7លមួយ

មូលនអំពី

និងើកកម្ពស់ចំ²ប់>រម្មណ៍ក្នុង

កប}យចីរព
អ្វង។

គណៈក§ធិរសហគមន៍

រៈសំន់រ0ប់0ងធននធម្មតិ

សចរណ៍ %ងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

ឬសរៈ |ឲ្យគណៈក§ធិរ CF និង CPA ស.ប់បំÝញ

ើម្បី£ញយកអត្ថជន៍នយូរ

សកម្មព£ំងÛះទទួលរAAង់បឋមពី

តួf៉ង

សកម្មព0ប់0ង្សងៗ។

ម្លប់

នãើកពីភស្តុOងក់

តង (អង្គរមិនÿនរភិលក្នុងÉុក្នកបរិន) ល

្តងមួយចំនួនបñòញm

រួមសហរមួយ Lutheran World Federation Cambodia

2ំ២០០៣ }យរនរfមលតំNតំបន់ CF

(LWF) ម£ំងជំនួយពីសួងបរិន, រដ្ឋលHIើ និង

និង CPAs }យុមលតលទទួលនក់ក&ល់ពី

>ធរមូលន។ ជំនួយពីងÌនចប់អស់N2ំ២០១០

មូលនិធិ CBT៤។

NÝលល
ឃុំចំបក់

ប²្ខសហគមន៍0ប់0ងធននធម្មតិក្នុង

នដំ'ើររ}យឯកÅជ្យ

គណៈក§ធិរ0ប់0ង

លទ្ធផលសិក=

មរដឹក¿ំ

កូ

ើសOំង»ើងOមរÑះ2ត

}យនរ¿ំជួយបល់ពី ម្លប់តង និងសួង@ក់

•

គណៈក§ធិរសហគមន៍

សចរណ៍ចំបក់ Éៀង12នឹង
•

OមរÑះ2តÜៀងÅល់ ៥2ំ ម្តង។ çភូមិ çឃុំ និង
សហគមន៍

សចរណ៍»ើយ។

•

សចរណ៍ (Men 2006)

្លចំណត - រួមចំកល ១៤% ចំណ7លសរុបពី
កូ

បើរក្នុងគណៈក§ធិរ
គណៈក§ធិរÛះ

្លចូលទស្ស¿ - រួមចំក ៧០% ចំណ7លសរុបន
ពីកូ

គណៈក§ធិរ CF និង CPA រ wxវនើសOំង»ើង
ពុំនសិទ្ធិ

សចរណ៍ ន@ំ¿ំក់ស ចូល|ក្នុង*ដ្ឋកិច្ច

មូលន Oមរប3្កត
ើ ភពចំណល
7 និងឱសថ្មៗ
ី រួមន៖

ព័ន¿¿។
្ធ

>ធរមូលន

បទ្មើសHIើនថយចុះប់ពី

សចរណ៍ (Men 2006)

្លជួលរ

ះ¨ - រួមចំកល ១០% ចំណល
7

សរុបពីកូ

ន
•

សជិកសរុប ១៥¿ក់ (ន អនុន ហិរញ្ញិក និង

សចរណ៍ (Men 2006)

្លជួលកង់

តំ²ងមកពីOមភូមិនីមួយៗ) ក្នុង¸ះន ៩¿ក់¿រី ។

• រលក់វត្ថុអនុសÈវរីយ៍q្វើពីឫស្សី Iើ ឬ )¶

គណៈក§ធិរសហគមន៍

• រំប®្ល និងសិប្បកម្ម0õរ

៣

ើសកម្មពកូ

សចរណ៍

នរកិច្ចwõតពិនិត្យ

សចរណ៍ çើល"£ំតំបន់កូ

çើល0ប់0ងើមូលនិធិសហគមន៍

សចរណ៍

• មគ្គុ

សចរណ៍

និង¹ង

សក៍

សចរណ៍

• រសÿ្តងសិល្បៈ}យសិស្សkបឋមសិកÈ

ក

• *ជនីយនមួយក®្លងដំ'ើររ}យÉ្តីសុទ្ធ - ផ្តល់
៣

៤

សសន៍មួយនគណៈក§ធិរសហគមន៍ សចរណ៍ចំបក់ លពី
្ងទី២៤ តុk ២០១៣។
សសន៍មួយçភូមិÝÞអន្ទង់ (ភូមិមួយក្នុងចំមភូមិ£ំងំបួនពី
មុន) ក្នុងឃុំចំបក់ លពីÕសី
២០១១។

នូវរñរស់åន12ដូច çចុង+ អ្នករត់តុ និងជំនួយ
រចុង+ ដល់É្តី ង ៣០០¿ក់។ ចំណ7លនដល់
2ក់ៗនតិច²ស់



,ះពួកã>ចq្វើរNទី¸ះ

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ៣ ែខក"្ញ ំ២០១៣

សចរកម្ពុ (Lonn et

2ំ២០១១ ក្នុងÛះន ៨០% 

ក្នុងអំឡុងÝលខ្លី និង%ម្តងប៉ុ.ះក្នុងមួយ2ំ
• រប3្កើត ២១ុមសន្សំក់មិនផ្លូវររបស់É្តី

al. 2012)។ គួរកត់សំ1ល់សំន់m ជនNក្នុងឃុំ

• អ្នកលតH

មិនÿនប់>រម្មណ៍£ំងអស់12ចូលរួមក្នុងសកម្មព

• រ2ក់NOមផ្ទះជន - ចំណ7លកូ
ចម្បងស.ប់0õរនីមួយៗ។
យប់ wxវ¹ង
មគ្គុ

សចរណ៍

ឬក៏>ចចូលរួម}យ*្មើព12¸ះ

។

តួf៉ង

CBET
រទទួល

្ល2ក់N ៣ដុkរ/

សចរ2ក់NOមផ្ទះ ¨លរណ៍wxវq្វើ»ើង}យស់

កឲ្យ មូលនិធិ CBT (០,២៥ដុkរ),

åន12ក្នុងចំម0õរNក្នុងឃុំ ប៉ុ®្តក់្តងនល

សក៍ក្នុងមូលន

(០,២៥ដុkរ)

និង0ស់ផ្ទះ

%

(២,៥ដុkរ)។

១០0õរប៉ុ.ះ

លនផ្ទះស័ក្តិសម

លគឺន

អ¿ម័យតត នសន្តិសុខ រឹងំ និងធំល្មមស.ប់ទទួល
សចរឲ្យ2ក់Nកប}យសុខព។ ក្នុង2ំ២០១១ N

ទិដ្ឋពសំន់បំផុតមួយ CBET គឺសជិកសហគមន៍wxវ
ចូលវិគ£ន

Oមគរយ1រមួយចំណ7ល្នក

ក្នុងឃុំចំបក់ នផ្ទះស.ប់ទទួលì្ញៀវឲ្យ2ក់Nចំនួន ៣៥ផ្ទះ

សចរណ៍

លក្នុង¸ះ ភូមិថ្មី ន ១៣ផ្ទះ, ភូមចំ
ិ បក់ដង្គុំ ន ៧ផ្ទះ, ភូមិ

របស់ខ្លួន ឬក៏ចូលរួមOមតួខក់kក់មួយដល់មូលនិធិ CBT

Ãង ន ៩ផ្ទះ និងភូមិ-ំងក ន ៦ផ្ទះ។

Oមរកំណត់របស់គណៈក§ធិរ CBT។ រូបព ២ បñòញ

NÝលកសួរអំពីជីវពរស់N

៧២%

0õរ

នសÿ្តងរÝញចិត្តនឹងកLិតជីវព

m មូលនិធិ CBT មិននទទួលវិគ£នពី0ប់សកម្មព£ក់

ý្លើយសសន៍

ទងនឹងកូ

របស់ខ្លួន។ លទ្ធផលសិកÈបñòញm កំ'ើនពនរñរ

សចរណ៍¸ះ

ដូចមិន£ន់នពី រសÿ្តង

q្វើស.ប់មនុស្សÝញវ័យ

សិល្បៈ ឬ*ជនីយនដំ'ើររ}យÉ្តី ើម។ ដូ្នះwxវ
q្វើកំទLង់¨លនយ

ើម្បីកណ
ំ ត់ឲ្យមូលនិធិ

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ទទួលនចំក²មួយ
្នក

ជួយើកកម្ពស់ជីវពNមូលន

ពី0ប់ចំណ7ល

ចំក}យល់

សចរណ៍។

ល ៩៩% 0õរý្លើយសសន៍ នរÝញចិត្ត
ចំះ CBET និង

(បុរស

សចរ ១១.២០០¿ក់ លមកទស្ស¿N

និង¿រី)
<ើយ

កO¶ចម្បង

CBET

និង}យល

ក្នុងរប3្កើត

ឱសរកចំណ7លស.ប់ជនមូលន។

Ìពីររក

ចំណ7លពីសកម្មព£ក់ទងនឹងកូ

សចរណ៍

(មគ្គុ

*ជនីយន

ះ¨

សិប្បកម្ម

រជិះរ

67

<+=

8

67

9
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សក៍

សចរ2ក់N

រូបព ២៖ ¨លនយចំណ7ល និងចំ²យ គណៈក§ធិរ CBT

:&;

នរួម

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

Oមផ្ទះ

្លចូលទស្ស¿ និង

ក៏រកនចំណ7លពី

ំទី១៧ េលខ៣ ែខក"្ញ ំ២០១៣

រូបព ៣៖ ចំណ7លំÕមធ្យម ¹ង កOមភព
ចំណ7ល (ដុkរ) ក្នុង2ំ២០១១

្លចំណត) ជនមូលន

រមូលនិងលក់អនុផលHIើ,

្លឈ្នួលពលកម្ម, និងសហóស2តតូច ឬ>ជីវកម្មល់ខ្លួន

កសិកម្ម
0õរ
សជិក CBET
(៧៧0õរ)

ដូច រជួសជុលម៉ូតូ និងសរៈឡិចwxនិក រលក់3ឿង
ស និងរq្វើនំ។ រលូតkស់វិជ្ជនមួយ

ៀតគឺ រប3្កើត

មិនÿនកសិកម្ម

27.5

ក្នុងភូមិ។

23.6

59.1

0

Nរøង2ំ២០០២ និង ២០១០ កូ

10.5

35.5

កូ

សចរណ៍

HIើ

0õរមិនÿន
សជិក CBET
(៩៦0õរ)

ុមជួយខ្លួនឯងមិនផ្លូវរ ពិ*ស ុមសន្សំក់របស់¿រី

63.6

0 30.2

50

100

150

សចរណ៍Nឃុំចំបក់

នប3្កើតចំណ7លំ2ំមធ្យម ១០.០០០ដុkរ (Lonn et
OÅង ២៖ បំង

al. 2012)។ ទិន្នន័យនពីអ្នកý្លើយសសន៍លរកនឹក4ើញ

កក់ចំណ7ល0õរ Nឃុំចំបក់

ពីÕសី

ពីក់ចំណ7លលពី2ំមុនរបស់ពួក1ត់ នបñòញm ក្នុង

២០១០ ដល់ សី

2ំ២០១១ ក់ចំណ7លមធ្យម (çដÊន) ំÕ គឺ ៧៤,១
៦៤,៣ដុkរស.ប់0õរមិនÿនសជិក
0õរ)។

CBET

(៩៦

គំkត12ប៉ុ'្ណះមិនធំគួរឲ្យកត់សំ1ល់ងស្ថិតិ

(with Wilcoxon signed-ranked test (p=0.3675 at >5)
(OÅង១)។ តួខÛះបñòញm 0õរសជិក CEBT
និង0õរមិនÿនសជិក


CEBT

ទទួលនក់ចំណ7ល

ក់ល12។

OÅង ១៖ ចំណ7លំÕរបស់0õរ (ដុkរ) N2ំ២០១១
ចំនួន
0õរ*
77

0õរសជិក CBET

96

0õរមិនÿនសជិក

គំkត

Wilcoxon test

ស្តង់រ
112.3

(p-value)

74.1
64.3

65.6

çដÊន

4.4

49.0

0.4

កូ សចរណ៍ (n =
៦៨0õរ)

1.0

80.6

0.7

HIើ (n =
៩១0õរ)

1.5

62.9

0.6

មិនÿនកសិកម្ម (n =
១៣០0õរ)

1.7

54.2

0.5

សរុប (n =
១៧៣0õរ)

4.0

48.7

0.4

ពួកã

CBET ប៉ុ.ះ លមិនមý្លើយនឹងសំណþរអំពីភពចំណ7លរបស់ខ្លួន។

ភពចំណ7ល្សង

ចំណ7លពីកូ
ៀត ដូច រ

ស។ អ្នកខ្លះ

ចំរØ៉ក់ក្នុងតំបន់¸ះ។

្ងរបស់ពួកã

ឬ

ៀត|q្វើរឲ្យុមហ៊ុន

ចំណ7លច់ក់នពីរ

មូល និងលក់ឫស្សី )¶ និងផ្សិត គឺស.ប់ជួយ}ះយ
រយøយំ

សចរ

្ង។

កម្មករ9ងចត់រ

ះ¨ើម

ជនវ័យ«្មងមួយចំនួនន|q្វើរ
ឬកម្មករសំណង់Nទីុង។

អ្នកផ្តល់

ព័ត៌នគន្លឹះ2ក់ប់m Ãើសិន1§នភពចំណ7ល និងរñរ

រីឯ0õរក្នុងុមបញ្ចគចំណ7ល£បបំផត
ុ (បញ្ចគទី៥) មិន

£ំងÛះ

ន ឬនAព្យសកម្មតិចតួច និងទទួលន% ១% ចំណ7ល
សចរណ៍ប៉ុ.ះ។ កូ

%ភពចំណ7លប®្ថមមួយ។ ចំណុចÛះបñòញm

គុយ£វ ឬលក់3ឿង

សចរណ៍

,ះពួកãនផ្ទះនគុណពល្អសមរម្យ ស.ប់ឲ្យ

សចរណ៍មិនÿនភពចំណ7លចម្បងរបស់

ខ្លួននប3្កើត>ជីវកម្មតូចៗ ដូច ជួសជុលម៉ូតូ q្វើនំ/នំបញ្ចុក/

២)។ 0õរក្នុងុមបញ្ចគចំណ7លខ្ពស់បំផុត (បញ្ចគទី១)

2ក់N និងនAព្យសកម្ម្សង

Ãើqៀបនឹង2ំ

ក្នុងរើកកម្ពស់កLិតជីវព <ើយ គÄើនÅយរណ៍m

Oម0õរ

សចរណ៍ នកLិតវិសមពខ្ពស់ង

៨០%

"*ើរ»ើងបន្តិច"

រñរសសតុដ៏សំន់ក្នុងជីវិតំ

ៀត }យនçគុណ Gini ០,៧៣ (OÅង

>ច7¶ប¶ប់យកអស់

ន

២០០២។ ទូ| ãនឱសរñរÄើនងមុន (រូបព
៣) ក្នុងÛះកូ

បñòញm ចំណ7លកូ

çគុណ
Gini

កសិកម្ម (n =
១៦៣0õរ)

ខ្លួនក្នុង2ំ២០១១

* ក្នុងចំម0õរសំ²ក£ំងអស់ ន% ១ 0õរមិនÿនសជិក

រ÷ៀបqៀបនូវរយភពចំណ7លចម្បងៗ

បញ្ចគទី៥
(highest
20%)

អ្នកý្លើយសសន៍គÄើនប់m នពរស់Nរបស់

0.3675

CBET

ពីកូ

បញ្ចគទី១
(lowest
20%)

ភពចំណ7ល

ដុkរស.ប់0õរសជិក CBET (៧៧0õរ) និង

២០១១ (គរយ)

(ក្នុងមូលន

និងNងÌ)

កិច្ចឹង:ង

បញ្ឈប់រមូលផលើសកLិតពីធននHIើ Nឃុំចំបក់

សចរណ៍រួមចំកតិចបំផុត

នឹងមិន>ចសច|ន»ើយ៥។

(៧,៧% ឬ ១០,៥ដុkរ) ក្នុងចំណ7លំÕមធ្យមរបស់

£ក់ទងនឹងលទ្ធពទទួលនរñរq្វើ

0õរសជិក CBET (រូបព ៣)។

"*ើរ»ើងបន្តិច"

>ចពឹង្អកើរñរÄើនìទ

នឱសÄើនង
សចរណ៍

0õរក្នុងុម
និង

ក្នុងរ£ញយកអត្ថជន៍ព
ី កូ

,ះនផ្ទះធំ>ចទទួលឲ្យ

សចរមក2កN
់

នÄើន¿ក់ង 0õរនផ្ទះតូចៗក្នុងុម "ខ្សត់´Èយ"។
សន្តិសុខ
៥

សសន៍មួយសជិកសហគមន៍មួយរូប NÕសី

២០១១។



កO¶មួយ

ៀតលជះឥទ្ធិពលដល់áគជ័យក្នុង

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

រផ្តល់ក®្លង2ក់Nឲ្យ
គÄើន

ំទី១៧ េលខ៣ ែខក"្ញ ំ២០១៣

សចរ។

នផ្ទះស្ថិតក²្ខលឃុំ

@្បរមជ្ឈមណÏល

លនសន្តិសុខល្អងស.ប់ឲ្យ
|នឹងភូមិNBយៗ។

ក្នុងមូលនក្តី ក៏ចំណ7លប®្ថមនពី

0õរនជីវពធូររ
សចរ2ក់N

<ើយឱសថ្មីៗ

CBET

ប៉ុ.ះ។

Ãើqៀប

0õរ¿¿ស់åន12ទទួល

សចរឲ្យ2ក់N

0õរនជីវព

HIើNOមភូមិនីមួយៗ

60
50
40
30
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10
0

និង0õរមិនÿនសជិក
វត្តននិងលទ្ធពទទួលន
សចរណ៍

រñរ និងវិសមពក្នុងរ¹ង

កចំណ7លពីកូ

qៀប|នឹង ភពចំណ7ល្សង

ៀត។ Cះf៉ងÛះក្តី គិត

មធ្យម កូ

ជីវព*ើរ»ើងបន្តិច (៨៨0õរ)
ជីវព1§នស់ប្តូរ (៣៣0õរ)
ជីវពខ្សត់´Èយ (៥៣0õរ)

សចរណ៍រួមចំក ៧,៧% ក្នុងចំណ7លំ

Õរបស់0õរសជិក

CBET។

លទ្ធផលសិកÈបÖ#ក់

1ំAដល់ រវÔវ4ើញពីមុនm ព£ក់£ញ្នកកូ
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សចរណ៍ និង*øកម្ម >ចផ្តល់នូវភពចំណ7លប®្ថមដល់
ជនក្នុងមូលន (Men 2006; Reimer and Walter 2012;

ផល

គរយ

CBET

CBET >ចបកយនOមពខុសពី12 វត្តនអនុផល

រូបព ៤៖ មូល<តុរស់ប្តូរជីវព ប់ពី2ំ២០០២

Walpole and Goodwin 2001; Wunder 2000)។



ិÜក

រøង CBET នឹងក់ចំណ7ល*ើរ»ើង

របស់0õរសជិក

ធូររ។

អត

រសិកÈមិននរក4ើញចំណង£ក់ទង្នកស្ថិតិ

របស់0õរ។ ពខុស12រøង ចំណ7លំÕមធ្យម(çដÊន)

ើម្បី¹ង

កក់ចំណ7លពីរ2ក់N¸ះឲ្យន*្មើព12ក្តី ក៏ផល
ចំ'ញ¸ះនÜឿយៗង|ដល់

>ចផ្តល់wឹម%ក់ចំណ7លប®្ថមខ្លះៗ

គួរឲ្យកត់សំ1ល់

Cះបីន¨លរណ៍កំណត់ឲ្យ

សចរណ៍Nនតិចតួច

ភព៖ សសន៍Oម0õរ Nឃុំចំបក់ ´ត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងÕសី

0õរគÄើនន>រម្មណ៍m

ជីវពរបស់ខ្លួនន

*ើរ»ើង ប់ពីÝលប3្កើត CBET Nក្នុងឃុំ <ើយ0õរ

២០១១

៩៩% នរÝញចិត្តនឹង CBET។ Cះf៉ងÛះក្តី លទ្ធផល
NÝលកសួរពីរស់ប្តូរជីវពរស់N

£ំង0õរ

សិកÈបñòញm CBET Nចំបក់ Nមិន£ន់នអភិវឌ្ឍ0ប់

សជិក និងមិនÿនសជិក CBET Nក្នុងុម "ជីវព

óន់

ខ្សត់´Èយ"

លំក¿¿លសហគមន៍មូលនកំពុងជួបទះ ពិ*ស

និង

"ជីវព1§នស់ប្តូរ"

ជីវពរបស់ពួក1ត់នក់ចុះ
ក់ក&

ប់m

កLិត

}យរកង្វះរñរន

<ើយនរñរwxវq្វើÄើន

ពកLធននធម្មតិ

និងរខូចតផលÉូវក្នុងÝលនDះÅំងស្ងួត

ៀត ើម្បីជំនះើរ

ប²្ខលមកពីរមូលយកអនុ

ផលHIើ}យ1§ននរ

និង1§នរគិតគូរពីចីរព

2ំ២០១១ (រូបព ៤)។ ភពធននធម្មតិក៏EទបÖò
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