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Japan Provides US$405,260 

to Construct Four Schools in Rural Cambodia, 

and Promote Practical Environmental Education in RTTCs 

 

The Government of  Japan has agreed to provide US$274,071 in total to construct 4 school buildings in 3 
provinces under the framework, the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (“KUSANONE” Grant), and 
US$131,189 to promote practical environmental educations under the framework, the Grant Assistance for Japanese 
NGO Projects. The Grant Contracts have been signed today between H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa, 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of  Japan to the Kingdom of  Cambodia, and the representatives of  
the recipients respectively, to carry out the following projects: 

 

[Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects] 

1. ‘The Project for Constructing School Building at Peurk Primary School in Chey Saen District, Preah Vihear 

Province’ (US$85,413) 

  Recipient: Preah Vihear Provincial Department of  Education, Youth and Sport 

In this project, a school building will be built and equipped with school furniture at Peurk Primary School in 

Preah Vihear Province. A sanitation facility will also be established. The project will enable 504 students to study 

in a safer and more comfortable learning environment. 

 

2. ‘The Project for Constructing School Building at Kak Kanthorng Primary School in Kulean District, Preah Vihear 

Province’ (US$60,820) 

  Recipient: Preah Vihear Provincial Department of  Education, Youth and Sport 

In this project, a school building will be built and equipped with school furniture at Kak Kanthorng Primary 

School in Preah Vihear Province. A sanitation facility will also be established. The project will enable 168 students 

to study in a safer and more comfortable learning environment. 

 

3. ‘The Project for Constructing School Building at May Mong Primary School in Kaev Seima District, Mondulkiri 

Province’ (US$70,470) 

  Recipient: Mondulkiri Provincial Department of  Education, Youth and Sport 

In this project, a school building will be built and equipped with school furniture at May Mong Primary School 

in Mondulkiri Province. A sanitation facility will also be established. The project will enable 92 students to study 

in a safer and more comfortable learning environment. 

 

4. ‘The Project for Constructing School Building at Pang Rolim Ratanak Pre-School, Primary and Lower Secondary 

School in Pailin City, Pailin Province’ (US$57,368) 

  Recipient: Pailin Provincial Department of  Education, Youth and Sport 



In this project, a school building will be built and equipped with school furniture at Pang Rolim Ratanak Pre-

School, Primary and Lower Secondary School in Pailin Province. A sanitation facility will also be established. 

The project will enable 650 students to study in a safer and more comfortable learning environment. 

 

 

[Grant Assistance for Japanese NGO Projects] 

5. ‘The Project for Realization of  Sustainable Living Environment by the Practical Environmental Education in 

Regional Teacher Training Centers in Cambodia’ (US$131,189) 

  Recipient: Nature Center Risen 

In this project, Nature Center Risen will provide RTTCs in Phnom Penh Municipality and Battanbang Province 

with practical environmental education. It is expected that lower secondary school teachers who have been 

trained through the programme will teach practical environmental education in their class after graduating from 

RTTCs, and their students will be aware of  environmental issues. 

 

Japan’s “KUSANONE” Projects started in Cambodia in 1991 in order to support Cambodia’s reconstruction and 

development at the grassroots level. The assistance aims to protect those who are vulnerable due to various factors 

such as poverty and misfortunes that directly threaten their lives, livelihood, and dignity, as well as to promote self-

reliance of  local communities. Since 1991, the Government of  Japan has provided over US$57 million for local 

authorities and non-governmental organizations to implement 576 KUSANONE projects throughout Cambodia.  

 

The Grant Assistance for Japanese NGO Projects started in Cambodia in 2002 to support activities by Japanese NGOs 

to help Cambodia's reconstruction and development efforts at the grassroots level. Since 2002, the Government of  

Japan has provided over US$30 million for 104 projects, mainly in the field of  primary education, health, agriculture 

and mine clearance. The projects of  Nature Center Risen is the fifth one funded by this grant scheme in Cambodia 

in the Japan’s fiscal year 2017 (April 2017 - March 2018). 

                _________________________________________________________ 

Embassy of  Japan in the Kingdom of  Cambodia 
Tel: 023-217-161, fax: 023-214-330 

Email: eco.jpn@.pp.mofa.go.jp 
Website: http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុន 

ប្បច ាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចរតីប្បកាេរត៌មាន 

 លេខ. 38 PR-17/EoJ            ថ្ងៃទ២ី១  ខខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ជប ៉ុនផ្តលថ់វកិាេរ ៉ុបចាំនួន ៤០៥,២៦០ ដ៉ុល្លា រអាសម្ររិ  
េប្មាបស់្ថងេង់អគារេរិាចាំនួន៤ខ្នន សៅទជីនបទសៅរម្ព៉ុជា 

និងការសលើររម្ពេក់ារអប់រ ាំអាំរបីរសិ្ថា នតាម្បបបអន៉ុវតតសៅម្ជឈម្ណ្ឌ លគរ ៉ុសកាេលយភូម្ភិាគ 
 

  រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានយេ់ព្រមផ្តេ់ងវកិាច្ាំននួ ២៧៤,០៧១ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ លដើមបសីាងសងអ់គារសិកាច្ាំនួន៤ខនង 
លៅកន៉ុងលខត្តច្ាំននួ៣ លព្កាមលព្គាងការណ៍ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណងសព្ាបគ់លព្ាងព្ទងព់្ាយតូ្ច្សនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្ 
(ជាំនួយគូសាណូណិ) និងងវកិាច្ាំនួន ១៣១,១៨៩ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ លដើមបលីេើកកមពស់ការអបរ់ ាំបរសិាថ នតាមខបបអន៉ុវត្ត លព្កាម
លព្គាងការណ៍ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណងសព្ាបគ់លព្ាងរបស់អងគការលព្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន។ កិច្ចសនាផ្តេ់ជាំនយួ ព្ត្ូវបានច្៉ុុះ
ហត្ថលេខាលៅថ្ងៃលនុះ លដ្ឋយឯកឧត្តម ហូរណូីអ ៉ុជិ ហ៉ុីលដហ៉ុីសា ឯកអគគរាជទូត្វសិាមញ្ញ  និងលរញសមត្ថភាររបស់ព្បលទស 
ជប ៉ុនព្បចាំព្រុះរាជាណាច្ព្កកមព៉ុជា នងិអនកត្ាំណាងសាថ បន័ទទួេជាំនួយាាំងបនួ សព្ាបគ់លព្ាងដូច្ត្លៅ៖ 
 
[ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណងសព្ាបគ់លព្ាងព្ទងព់្ាយតូ្ច្សនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ្] 

១. គលព្ាងសាងសងអ់គារសិកាមយួខនង លៅសាល្លបឋមសិកាលរើក កន៉ុងព្សុកជយ័ខសន លខត្តព្រុះវហិារ  
(ងវកិាច្ាំននួ ៨៥,៤១៣ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ)  

អងគភារទទួេជាំនួយ៖ មនទីរអបរ់ ាំ យ៉ុវជន និងកីឡាលខត្តព្រុះវហិារ 

 គលព្ាងលនុះ នឹងសាងសងអ់គារសិកាមយួខនង ខដេបាំពាកល់ៅលដ្ឋយបរកិាា រសិកា លៅសាល្លបឋមសិកាលរើក កន៉ុង
លខត្តព្រុះវហិារ។ កន៉ុងល ុះបងគនអ់ មយ័ កន៏ឹងព្ត្ូវបានសាងសងជូ់នផ្ងខដរ។ ជាមយួនឹងគលព្ាងលនុះ សិសាន៉ុសិសស
ព្បាណជា ៥០៤ ក ់នឹងអាច្សិកាលៅកន៉ុងបរសិាថ នអបរ់ ាំព្បកបលដ្ឋយស៉ុវត្ថិភារ នងិផាស៉ុខភារជាងម៉ុន។  

២. គលព្ាងសាងសងអ់គារសិកាមយួខនង លៅសាល្លបឋមសិកាកកក់នថង កន៉ុងព្សុកគូខេន លខត្តព្រុះវហិារ  
(ងវកិាច្ាំននួ ៦០,៨២០ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 

អងគភារទទួេជាំនួយ៖ មនទីរអបរ់ ាំ យ៉ុវជន និងកីឡាលខត្តព្រុះវហិារ 

 គលព្ាងលនុះ នឹងសាងសងអ់គារសិកាមយួខនង ខដេបាំពាកល់ៅលដ្ឋយបរកិាា រសិកា លៅសាល្លបឋមសិកាកកក់នថង 
កន៉ុងលខត្តព្រុះវហិារ។ កន៉ុងល ុះបងគនអ់ មយ័ កន៏ឹងព្ត្ូវបានផ្តេ់ជូនផ្ងខដរ។ ជាមយួនឹងគលព្ាងលនុះ សិសាន៉ុសិសស
ព្បាណជា ១៦៨ ក ់នឹងអាច្សិកាលៅកន៉ុងបរសិាថ នអបរ់ ាំព្បកបលដ្ឋយស៉ុវត្ថិភារ នងិផាស៉ុខភារជាងម៉ុន។ 

 

 



 

៣. គលព្ាងសាងសងអ់គារសិកាមយួខនង លៅសាល្លបឋមសិកាលមម ង ់កន៉ុងព្សុកខកវសីា  លខត្តមណឌ េគរិ ី
(ងវកិាច្ាំននួ ៧០,៤៧០ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 

អងគភារទទួេជាំនួយ៖ មនទីរអបរ់ ាំ យ៉ុវជន និងកីឡាលខត្តមណឌ េគិរ ី

 គលព្ាងលនុះ នងឹសាងសងអ់គារសិកាមយួខនង  ខដេបាំពាកល់ៅលដ្ឋយបរកិាា រសិកា លៅសាល្លបឋមសិកាលមម ង ់កន៉ុង
លខត្តមណឌ េគិរ។ី  កន៉ុងល ុះបងគនអ់ មយ័ កន៏ឹងព្ត្ូវល្វើការសាងសងជូ់នផ្ងខដរ។ ជាមយួនឹងគលព្ាងលនុះ សិសាន៉ុសិសស
ព្បាណជា ៩២ ក ់នឹងអាច្សិកាលៅកន៉ុងបរសិាថ នអបរ់ ាំព្បកបលដ្ឋយស៉ុវត្ថិភារ និងផាស៉ុខភារជាងម៉ុន។ 

៤. គលព្ាងសាងសងអ់គារសិកាមយួខនង លៅសាល្លមលត្តយយ-បឋមសិកា-អន៉ុវទិាេ័យបា ងរេឹមរត្នៈ  
កន៉ុងព្កងុថ្ប េិន លខត្តថ្ប េិន (ងវកិាច្ាំននួ ៥៧,៣៦៨ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 

អងគភារទទួេជាំនួយ៖ មនទីរអបរ់ ាំ យ៉ុវជន និងកីឡាលខត្តថ្ប េិន 

 គលព្ាងលនុះ នងឹសាងសងអ់គារសិកាមយួខនង  ខដេបាំពាកល់ៅលដ្ឋយបរកិាា រសិកាលៅសាល្លមលត្តយយ-បឋមសិកា-
អន៉ុវទិាេ័យបា ងរេឹមរត្នៈ កន៉ុងលខត្តថ្ប េិន។ កន៉ុងល ុះបងគនអ់ មយ័ កន៏ងឹព្ត្វូល្វើការផ្តេ់ជូនផ្ងខដរ។ ជាមយួនឹង
គលព្ាងលនុះ សិសាន៉ុសិសសព្បាណជា ៦៥០ ក ់នឹងអាច្សិកាលៅកន៉ុងបរសិាថ នអបរ់ ាំព្បកបលដ្ឋយស៉ុវត្ថិភារ នងិផាស៉ុខ
ភារជាងម៉ុន។ 

 
[ជាំនួយឧបត្ថមភឥត្សាំណងសព្ាបគ់លព្ាងរបស់អងគការលព្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន] 

៥. គលព្ាងអន៉ុវត្តបរសិាថ នរស់លៅព្បកបលដ្ឋយនរិនតរភារ តាមរយៈការអបរ់ ាំបរសិាថ នតាមខបបអន៉ុវត្ត  
លៅមជឈមណឌ េគរ៉ុលកាសេយភូមភិាគលៅកមព៉ុជា (ងវកិាច្ាំននួ ១៣១,១៨៩ ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ) 

អងគភារទទួេជាំនួយ៖ អងគការ Nature Center Risen 

 លៅកន៉ុងគលព្ាងលនុះ អងគការ Nature Center Risen នឹងផ្តេ់ការអបរ់ ាំបរសិាថ នតាមខបបអន៉ុវត្តដេ់មជឈមណឌ េ
គរ៉ុលកាសេយភូមភិាគលខត្តបាត្ដ់ាំបង និងរាជធានភីនាំលរញ។ គលព្ាងលនុះ ព្ត្ូវបានរ ាំរឹងថា ព្គូខផ្នកបឋមភូមាិាំងអស់ ខដេ
បានទទួេការបណត៉ុ ុះបណាត េតាមរយៈគលព្ាងលនុះ នងឹយកច្ាំលណុះដឹងអាំរីការអបរ់ ាំបរសិាថ នតាមខបបអន៉ុវត្តលៅបលព្ងៀន
សិសសបនត លៅលរេខដេរួកលគលរៀនច្បរ់មីជឈមណឌ េគរ៉ុលកាសេយភូមភិាគលនុះលៅ លហើយសិសាន៉ុសិសសាាំងអស់ នឹង
ទទួេបានការយេ់ដឹងអាំរបីញ្ហា បរសិាថ នផ្ងខដរ។  
 

 ជាំនួយឥត្សាំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅព្បលទសកមព៉ុជាលៅឆ្ន ាំ១៩៩១ លដើមបគីាាំព្ទដេ់កចិ្ចខតិ្ខាំព្បងឹ
ខព្បងរបស់កមព៉ុជាកន៉ុងការអភវិឌ្ឍ និងសាថ ប ព្បលទសល ើងវញិលៅតាមកព្មតិ្មូេដ្ឋា ន។ គលព្ាងជាំនួយលនុះ ានទិសលៅ
ការពារជនងាយរងលព្គាុះរីកតាត មយួច្ាំនួនដូច្ជា៖ ភារព្កីព្ក និងភារអក៉ុសេ ខដេអាច្គាំរាមកាំខហងលដ្ឋយផាទ េ់ដេ់ជីវភារ
រស់លៅ ការច្ិញ្ច ឹមជីវតិ្ នងិលសច្កតីថ្ងាងនូររបស់រកួលគ កដូ៏ច្ជាជួយ ជាំរ៉ុញនូវភារាច ស់ការលេើខាួនឯងរបស់ព្បជាសហគមន។៍ 
ចបត់ាាំងរីឆ្ន ាំ១៩៩១ រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង ៥៧ល្លនដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់អាជាា ្រមូេដ្ឋា ន នងិអងគការលព្ៅ 
រដ្ឋា ភបិាេ លដើមបអីន៉ុវត្តគលព្ាងគូសាណូណិច្ាំនួន៥៧៦ គលព្ាងលៅទូាាំងព្បលទសកមព៉ុជា។  
 



 

ជាំនួយឥត្សាំណងសព្ាបគ់លព្ាងរបស់អងគការលព្ៅរដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុន បានចបល់ផ្តើមលៅព្បលទសកមព៉ុជាតាាំងរីឆ្ន ាំ២០០២ 
លដើមបគីាាំព្ទដេ់សកមមភាររបស់អងគការលព្ៅរដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន កន៉ុងកចិ្ចខិត្ខាំព្បឹងខព្បងលដើមបជីួយ ដេ់ការអភវិឌ្ឍ និងសាថ ប 
ព្បលទសកមព៉ុជាល ើងវញិលៅតាមកព្មតិ្មូេដ្ឋា ន។ ចបត់ាាំងរីឆ្ន ាំ២០០២មក រដ្ឋា ភបិាេជប ៉ុន បានផ្តេ់ងវកិាជាង ៣០ល្លន
ដ៉ុល្លា រអាលមរកិ ដេ់គលព្ាងច្ាំនួន ១០៤គលព្ាង ខដេលផាោ ត្សាំខាន់លៅលេើវស័ិយអប់រ ាំលៅកព្មិត្មូេដ្ឋា ន វស័ិយស៉ុខាភិបា
េ វស័ិយកសិកមម និងសកមមភារលបាសសាា ត្មីន។ គលព្ាងរបស់អងគការ Nature Center Risen គឺជាគលព្ាងទី៥ 
ខដេបានផ្តេ់ជូនលដ្ឋយលព្គាងការណ៍ថ្នជាំនួយលនុះលៅកមព៉ុជាសព្ាបឆ់្ន ាំសារលរើរនធឆ្ន ាំ២០១៧របស់ជប ៉ុន (លមសា ២០១៧ 
ដេ់ម ី ២០១៨)៕ 

សាថ នទូត្ជប ៉ុនព្បចាំព្រុះរាជាណាច្ព្កកមព៉ុជា 
ទូរស័រទ៖ ០២៣-២១៧-១៦១ ទូរសារ៖ ០២៣-២១៤-៣៣០  

អ៉ុីខម េ៖ eco.jpn@.pp.mofa.go.jp  
លគហទាំររ័៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណូីអ ុជិ ហុីដេហុីសា  
ឯកអគ្គរាជទូត្វសិាមញ្ញា  និ្ងដេញសមត្ថភាេរបស់ប្បដទសជប ុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 

ថ្ងៃទី ២១ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
 

- សូមដោរេ ដោក ដចង លឹមហ ន្់ ប្បធាន្មន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងកីឡាដែត្តប្េះវហិរ 
- សូមដោរេ ដោក ទឹម សង្វា ត្ ប្បធាន្ មន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងកីឡាដែត្តមណឌ លគ្ិរ  ី
- សូមដោរេ ដោក ត្ង់ ធារា  ប្បធាន្មន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងកីឡាដែត្តថ្ប លិន្ 
- សូមដោរេ ដោកប្សី IWAMA Miyoko នាយិកាអងគការ Nature Center Risen 
- សូមដោរេ  ដ្ញៀវកិត្តិយស អស់ដោក ដោកប្សី  

ថ្ងៃដន្ះ ែញុ ាំមាន្ដសចកតីសបាយរកីរាយខេលបាន្ប្បារេធេិធីចុះហត្ថដលខាសប្មាប់គ្ដប្មាងគូ្សាណូណិ ន្ិង
គ្ដប្មាងរបស់អងគការដប្ៅរដ្ឋា ្ិបាលជប ុន្។ 

ងវកិាប្បមាណជា ៨៥,៤១៣េុោា រអាដមរកិ ន្ិង ៦០,៨២០េុោា រអាដមរកិ ន្ឹងផ្តល់ជូន្េល់មន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ 
ន្ិងកីឡាដែត្តប្េះវហិរ ដេើមបសីាងសង់អោរសិកាដៅសាោបឋមសិកាដេើក ន្ិងសាោបឋមសិកាកក់កន្ថង។ 
ដនាះជាសាោទី៤ ន្ិងទី៥ ទទួលជាំន្ួយដប្កាមជាំន្ួយគូ្សាណូណិ កនុងដែត្តប្េះវហិរ ។ 

 ងវកិាប្បមាណជា ៧០,៤៧០េុោា រអាដមរកិ ន្ឹងផ្តល់ជូន្េល់មន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងកីឡាដែត្តមណឌ លគ្ិរ  ីដេើមប ី
សាងសង់អោរសិកាដៅសាោបឋមសិកាដមម ង់។ សាោដន្ះ គ្ឺជាសាោេាំបូងខេលបាន្ទទួលជាំន្ួយដប្កាម
គ្ដប្មាងគូ្សាណូណិកនុងដែត្តដន្ះ។ 

ងវកិាប្បមាណជា ៥៧,៣៦៨េុោា រអាដមរកិ ន្ឹងផ្តល់ជូន្េល់មន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងកីឡាដែត្តថ្ប លិន្ ដេើមប ី
សាងសង់អោរសិកាដៅសាោមដត្តយយបា ងរលឹមរត្ន្ៈ។ សាោដន្ះ ក៏ជាសាោេាំបូងខេលទទួលជាំន្ួយដប្កាម
គ្ដប្មាងគូ្សាណូណិ កនុងដែត្តថ្ប លិន្ ផ្ងខេរ។ 

ែញុ ាំសងឃមឹថា  ជាំន្ួយទាំងដន្ះន្ឹងខកលមអបរសិាថ ន្អប់រ ាំខេលប្បកបដដ្ឋយសុវត្ថិភាេន្ិងអនាម័យសប្មាប់កុមារ ន្ិង
សិសសចាំន្ួន្ប្បមាណ១,៤០០នាក់សិកាដៅសាោទាំងបនួ្។ 

ងវកិាប្បមាណជា ១៣១,១៨៩េុោា រអាដមរកិ ន្ឹងផ្តល់ជូន្េល់អងគការ Nature Center Risen  សប្មាប់  
“គ្ដប្មាងអនុ្វត្តបរសិាថ ន្រស់ដៅប្បកបដដ្ឋយន្ិរន្តរភាេ តាមរយៈការអប់រ ាំបរសិាថ ន្តាមខបបអនុ្វត្តដៅកនុងមជឈមណឌ ល
គ្រុដកាសលយ្ូមិភាគ្(RTTC)”។  អងគការដន្ះ ោាំប្ទដលើការអប់រ ាំបរសិាថ ន្តាមខបបអនុ្វត្តខេលសិកាអាំេីសារៈសាំខាន្់ថ្ន្
បរសិាថ ន្ធមមជាត្ិដៅមជឈមណឌ លគ្រុដកាសលយ្ូមិភាគ្កនុងរាជធាន្ី្នាំដេញ ន្ិងដែត្តបាត្់េាំបង។ ែញុ ាំសងឃមឹថា តាមរយៈ
ដន្ះ ប្គ្ូមធយមខេលបាន្ទទួលការអប់រ ាំបរសិាថ ន្តាមខបបអនុ្វត្ត ន្ឹងមាន្ត្ាំខណងដៅតាមសាថ ប័ន្នានាដៅដេលអនាគ្ត្ 
ន្ិងជួយ ដលើកកមពស់ការយល់េឹងអាំេីការការពារបរសិាថ ន្របស់សិសស។ 

 ជាចុងដប្កាយដន្ះ ែញុ ាំសងឃមឹយ ងមុត្មាាំថាគ្ដប្មាងខេលបាន្ចុះហត្ថដលខានាថ្ងៃដន្ះន្ឹងផ្តល់ផ្លប្បដយជន្៍
ដដ្ឋយផ្ទទ ល់ជូន្ប្បជាជន្ន្ិងសិសានុ្សិសសដៅតាមត្ាំបន្់ដោលដៅ  ខងមទាំងជាំរុញទាំនាកទ់ាំន្ងមតិ្តភាេរវាងប្បដទស
ជប ុន្ ន្ិងប្បដទសកមពុជាបខន្ថមដទៀត្៕         

 សូមអរគុ្ណ! 
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