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Japan Provides US$312,417 

for Constructing Health Facilities,  

Rehabilitating Irrigation and 

Installing equipment of manufacturing  

assistive devices for people with disabilities 

 

The Government of Japan has agreed to provide US$312,417 in total for four recipient 

organisations under the framework, the Grant Assistance for Grassroots Human Security 

Projects (“KUSANONE” Grant). The Grant Contracts were signed today between H.E. Mr. 

MIKAMI Masahiro, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom 

of Cambodia, and the representatives of the two recipients respectively, to carry out the 

following projects. 

 

1. ‘The Project for Constructing Maternity Ward at Kampong Lapov Health Center in 

Battambang Province (US$85,799) 

Recipient: Battambang Provincial Department of Health 

In this project, a maternity ward will be constructed at Kampong Lapov Health Center in 

Battambang Province. Currently, pregnant women in the project areas are not able to stay at 

the health center before and after their delivery due to the lack of safe places. This project will 

ensure the safer and more appropriate delivery environment. It is expected that more than 100 

pregrant women will access to improved maternity services annually. 

 

2. ‘The Project for Constructing Lbang Muoy Health Center in Ratanakiri Province’ 

(US$90,518) 

Recipient: Ratanakiri Provincial Department of Health 

In this project, one health center building, which would include 10 health service rooms, will 

be constructed at Lbang Muoy Health Center in Ratanakiri Province. There are only 3 rooms 

at the health center and their medical services are limited at the moment. Through this project, 

approximately 3,500 people in the covered area will have an access to better medical services 

and the health center will supply quality medical services with their patients. 



3. ‘The Project for Rehabilitating Ponhea Leang Irrigation in Prey Veng Province’ (US$88,370)    

Recipient: Prey Veng Provincial Department of Water Resources and Meteorology 

In this project, an existing secondary canal will be rehabilitated, in addition, three crossing 

structures and four drainage structures will be newly constructed in Angkor Commune, Prah 

Sdach District, Prey Veng Province. This project will ensure the efficient water supply for rice 

fields and expand the irrigated agricultural land. It is expected to benefit more than 1,000 local 

residents from increasing of rice crop production, and the rehabilitated dam will contribute to 

transporting agricultural crops easily in the project area.  

 

4. ‘The Project for Installing Equipment at AAR WCD to improve accessibility of people with 

physical disabilities in Cambodia’ (US$47,730) 

Recipient: Association For Aid and Relief, Wheel Chair for Development (AAR WCD) 

In this project, equipment of manufacturing assistive devices for people with disabilities will 

be installed at AAR WCD in order to improve their manufacturing capacities. AAR WCD has 

been supporting physical disabled people, especially who are in vulnerability situations to 

supply the assistive devices. Through this project, more than 700 people will benefit from this 

project and it will contribute to improve their living standard. 

 

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/or 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$60 million for 

mainly local authorities and non-governmental organizations to implement 632 KUSANONE 

projects throughout Cambodia.  
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ស្ថា នទតូជប ៉ុន 
ប្រចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេរតម៌ាន 
 

លេខ26. PR-20/EoJ                          ថ្ងៃទី២០ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ជប ៉ុនផ្តល់ ៣១២,៤១៧ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ 
សម្រាប់ការសាងសង់បរកិាា ស៉ុខាភិបាល ការសាត រម្របព័នធធារាសាស្តសតម ើងវញិ និង តមេាើងឧបករណ៍

ជំនួយមដើេបផី្តល់ភាពងាយស្សួលដល់ជនានពិការភាពរាងកាយ 
 

រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានឯកភាពផ្តល់ថវកិាសរ៉ុបចំនួន ៣១២,៤១៧ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ ដល់អងគភាព
ចំនួនបួន មម្រកាេមម្រោងការណ៍ជំនួយឧបតថេភឥតសំណងសម្រាប់គមម្រាងម្ររង់ម្រាយតូចសនតិស៉ុខ
េន៉ុសសជាតិ (ជំនួយគូសាណូណិ) ។ កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ ម្រតវូបានច៉ុុះហតថមលខាមៅថ្ថៃមនុះ មដ្ឋយ 
ឯកឧតតេ េិកាេិ ា សាហ៉ុីរ   ូឯកអគគរាជរូតវសិាេញ្ញ និងមពញសេតថភាពរបស់ម្របមរសជប ៉ុនម្របចំ 
ម្រពុះរាជាណាចម្រកកេព៉ុជា និង អនកតំណាងអងគភាពររួលជំនួយាំងបួន សម្រាប់គមម្រាងដូចតមៅ៖ 
 
១.គមម្រាងសាងសង់អោរសេភពកន៉ុងេណឌ លស៉ុខភាពកំពង់មពព មខតតបាត់ដំបង 
(ថវកិាចំនួន ៨៥,៧៩៩ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនទីរស៉ុខាភិបាលមខតតបាត់ដំបង 

មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះ អោរសេភពនឹងម្រតវូបានសាងសង់កន៉ុងេណឌ លស៉ុខភាពកំពង់មពព មខតតបាត់
ដំបង។ បចច៉ុបបនន ស្តសតីានថ្ផ្ទម ុះកន៉ុងតំបន់គមម្រាងេិនអាចសាន ក់មៅកន៉ុងេណឌ លស៉ុខភាព េ៉ុននិង
មម្រកាយមពលសម្រាល មដ្ឋយសារខវុះកន្នាងស៉ុវតថិភាព។ គមម្រាងមនុះនឹងធានាឲ្យបាននូវបរសិាថ ន
សម្រាលន្ដលានស៉ុវតថិភាពនិងសេស្សបជាងេ៉ុន។ មយើងរពឹំងថាគមម្រាងមនុះនឹងផ្តល់ផ្ល
ម្របមោជន៍ដល់ស្តសតីានថ្ផ្ទម ុះជាង ១០០ នាក់ន្ដលនឹងររួលមសវាសេភពន្ដលលអម្របមសើរមៅកន៉ុង
តំបន់ជាមរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 
២.គមម្រាងសាងសង់េណឌ លស៉ុខភាពលបងំេួយកន៉ុងមខតតរតនគិរ ី
(ថវកិាចំនួន៩០,៥១៨ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនទីរស៉ុខាភិបាលមខតតរតនគិរ ី
 មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះ អោរេណឌ លស៉ុខភាព១ខនង ន្ដលរេួបញ្ចូ លបនទប់មសវាស៉ុខភាពចំនួន១០ 
បនទប់នឹងម្រតូវបានសាងសង់មៅេណឌ លស៉ុខភាពលបំងេួយ កន៉ុងមខតតរតនគិរ។ី បចច៉ុបបនន េណឌ ល
ស៉ុខភាពមនុះានន្ត ៣ បនទប់ន្តប ៉ុមណាណ ុះ មហើយមសវាមវជជសាស្តសតមៅានកំរតិ។ តាេរយៈគមម្រាង
មនុះម្របជាជនម្របាណ ៣,៥០០នាក់កន៉ុងតំបន់ម្រគបដណត ប់នឹងររួលបានមសវាមវជជសាស្តសតន្ដលលអ
ម្របមសើរជាងេ៉ុន មហើយេណឌ លស៉ុខភាពនឹងផ្គត់ផ្គង់មសវាមវជជសាស្តសតន្ដលានគ៉ុណភាពមៅដល់
អនកជំងឺរបស់ពួកមគ។ 



៣.គមម្រាងសាត រម ើងវញិនូវម្របព័នធធារាសាស្តសតពាលល្លងមខតតថ្ម្រពន្វង 
(ថវកិាចំនួន៨៨,៣៧០ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 
អងគភាពររួលជំនួយ៖ េនទីរធនធានរឹកនិងឧត៉ុនិយេមខតតថ្ម្រពន្វង 
  
 មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះ ម្របឡាយរងេួយន្ដលានស្សាប់នឹងម្រតូវបានសាត រម ើងវញិ មលើសពីមនុះ
សំណង់ឆ្ាងកាត់ចំនួន ៣ និងលូបងហូររឹកចំនួន ៤ នឹងម្រតូវបានសាងសង់ថមី កន៉ុងឃ៉ុំអងគរ  
ស្សុកម្រពុះមសតច មខតតថ្ម្រពន្វង។ គមម្រាងមនុះនឹងធានាឲ្យបាននូវការផ្គត់ផ្គង់រឹកម្របកបមដ្ឋយម្របសិរធ
ភាពសម្រាប់វាលន្ស្សនិងពម្រងីកដីកសិកេមមស្សាចស្សព។ មយើងរពឹំងថាគមម្រាងមនុះនឹងផ្តល់ផ្ល
ម្របមោជន៍ដល់ម្របជាជនកន៉ុងតំបន់មម្រចើនជាង ១,០០០នាក់ ពីការបមងកើនផ្លិតកេមដំណំាស្សូវ មហើយ
រំនប់ន្ដលម្រតូវបានសាត រម ើងវញិនឹងរេួចំន្ណកដល់ការដឹកជញ្ជូ នដំណំាកសិកេមោ ងងាយស្សួល
មៅកន៉ុងតំបន់គមម្រាង។ 
 
៤.គមម្រាងតមេាើងឧបករណ៍មៅស.រ.ស.អមដើេបផី្តល់ភាពងាយស្សួលដល់ជនានពិការភាពរាងកាយ
មៅកេព៉ុជា (ថវកិាចំនួន ៤៧,៧៣០ ដ៉ុល្លា រអាមេរកិ) 

អងគភាពររួលជំនួយ៖ សាគេជំនួយនិងជំនួយសមគងាគ ុះរមរុះរ៉ុញសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍(ស.រ.ស.អ) 

 មៅកន៉ុងគមម្រាងមនុះ បរកិាា សម្រាប់ផ្លិតឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់ជនានពិការភាពនឹងម្រតូវបាន
តមេាើងមៅ ស.រ.ស.អ មដើេបីមធវើការន្កលេអមលើសេតថភាពកន៉ុងការផ្លិតរបស់ពួកោត់។ ស.រ.ស.អ 
បាននឹងកំព៉ុងជួយោំម្ររដល់ជនានពិការភាពរាងកាយ ជាពិមសសអនកន្ដលសថិតកន៉ុងសាថ នភាព
ងាយរងមម្រោុះមដើេបផី្គត់ផ្គង់នូវឧបករណ៍ជំនួយ។ តាេរយៈគមម្រាងមនុះ េន៉ុសសជាង ៧០០ នាក់នឹង
អាចររួលបានឧបករណ៍ជំនួយរបស់ពួកមគ មហើយវានឹងចូលរេួចំន្ណកកន៉ុងការន្កលេអជីវភាពរស់
មៅរបស់ពួកោត់។ 

ជំនួយឥតសំណងគូសាណូណិរបស់ជប ៉ុន បានចប់មផ្តើេមៅម្របមរសកេព៉ុជាមៅឆ្ន ំ១៩៩១ មដើេប ី
ោំម្ររដល់កិចចខិតខំម្របឹងន្ម្របងរបស់កេព៉ុជាកន៉ុងការអភិវឌ្ឍនិងសាថ បនាម្របមរសម ើងវញិមៅតាេ
កម្រេិតេូលដ្ឋា ន។ គមម្រាងជំនួយមនុះ ានរិសមៅការ រជនងាយរងមម្រោុះពីកតាត េួយចំនួនដូចជា៖ 
ភាពម្រកីម្រក និងភាពអក៉ុសល ន្ដលអាចគំរាេកំន្ហងមដ្ឋយផ្ទទ ល់ដល់ជីវភាពរស់មៅ ការចិញ្ច ឹេជីវតិ 
និងមសចកតីថ្ថាថនូររបស់ពួកមគ ក៏ដូចជាជួយជំរ៉ុញនូវភាពាច ស់ការមលើខាួនឯងរបស់ម្របជាសហគេន៍។ 
ចប់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៩១ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់ថវកិាជាង៦០ល្លនដ៉ុល្លា រអាមេរកិដល់អាជាា ធរ 
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សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហុ៊ីរ ៉ា៉ូ 

ឯកអគ្គរាជទ៉ូត្វសិាមញ្ញ និ្ងពេញសមត្ថភាេរបស់ប្បពទសជប៉ាុន្ប្បចាំប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ថ្លែងកនុងេិធ៊ីចុះហត្ថពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យសប្មប់គ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសនិ្តសុខ

មនុ្សសជាតិ្ 
២០ ម៊ីនា ២០២០ 

 
- ស៉ូមពោរេ ពោក ពយៀប ម៉ាេ៊ីណ៉ូ  ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្សុខុមេភាេជន្េិការនន្ប្កសួងសងគមកិចច

អត្៊ីត្យុទធជន្និ្ងយុវន្៊ីតិ្សមបា 

- ស៉ូមពោរេ ពវជជបណឌិ ត្ ពវឿង ប ុន្ពរត្ ប្បធាន្មន្ទ៊ីរសុខាភិបាេពខត្តបាត់្ដាំបង  

- ស៉ូមពោរេ ពវជជបណឌិ ត្ អ ុង រត្នា ប្បធាន្មន្ទ៊ីរសុខាភិបាេពខត្តរត្ន្គិ្រ ៊ី 

- ស៉ូមពោរេ ពោក ជុាំ សុភ៊ី ប្បធាន្មន្ទ៊ី រធន្ធាន្ទនកនិ្ងឧតុ្និ្យមពខត្តនប្េថ្វង 
- ស៉ូមពោរេ ពោក មុ៊ី សាម៊ីត្ ប្បធាន្ប្កុមប្បនកាភិបាេ AAR WCD 

- ស៉ូមពោរេ ពោក ស សុផាណ៉ូ  នាយកប្បតិ្បត្តិ សមគ្មផ្តេ់រពទះរុញពដើមប៊ីសពគ គ្ ះនិ្ង
អភិវឌ្ឍន៍្ 

- ស៉ូមពោរេពភញៀវកិតិ្តយសាាំងអស់ជាទ៊ីពមប្ត្៊ី  
 
អរុណសួសត៊ី អនកាាំងអស់ោន ! ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ដេបាន្ ពរៀបចាំេិធ៊ីចុះហត្ថ

ពេខាពេើកិចចសន្ាផ្តេ់ជាំនួ្យកនុងគ្ពប្មងប្ទង់ប្ាយត្៉ូចសន្តិសុខមនុ្សសជាតិ្   KUSANONE នានលៃ
ពន្ះ។  
 

បថ្ន្ថមពេើគ្ពប្មងឥណាន្សមបាន្និ្ងជាំនួ្យឥត្សាំណងខាន ត្ធាំ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្បាន្ន្នង
កាំេុងអនុ្វត្តកមមវធិ៊ី  KUSANONE ពៅកមពុជាចប់តាំងេ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩១ ពដើមប៊ីជួយដេ់អាជាញ ធរម៉ូេដ្ឋា ន្
និ្ងអងគការពប្ៅរដ្ឋា ភិបាេកនុងការអនុ្វត្តគ្ពប្មងរបស់េួកោត់្។ KUSANONE មន្ន័្យថា  
“ម៉ូេដ្ឋា ន្” កនុងភាសាជប៉ាុន្ ពហើយរហ៉ូត្មកដេ់ពេេពន្ះសាថ ន្ទ៉ូត្ជប៉ាុន្ប្បចាំប្បពទសកមពុជាបាន្ 
ផ្តេ់ជាំនួ្យពប្ចើន្ជាង ៦០០គ្ពប្មង តមរយៈជាំនួ្យ KUSANONE ។ ពយើងមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សស
រ ៊ីករាយថ្ដេគ្ពប្មងាាំងពន្ះបាន្ច៉ូេរួមចាំថ្ណកពដ្ឋយផាទ េ់កនុងការពេើកកមពស់គុ្ណភាេនន្ជ៊ីវភាេ
ពៅកប្មិត្ម៉ូេដ្ឋា ន្កនុងប្បពទសកមពុជា។ ចប់េ៊ីកថ្ន្ែងពន្ះពៅ ខញុាំន្នងថ្លែងសុន្ទរកថាពដ្ឋយមន្ការបក
ថ្ប្ប។ 
 

នលៃពន្ះ ខញុាំន្នងថ្ណនាាំគ្ពប្មងន្៊ីមួយៗថ្ដេបាន្ចុះហត្ថពេខា ដ៉ូចខាងពប្កាម៖ 
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ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី១ សប្មប់មន្ទ៊ីរសុខាភិបាេពខត្តបាត់្ដាំបង រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិាប្បមណ 
៨៦,០០០ ដុោែ រអាពមរកិសប្មប់សាងសង់អោរសមភេ១ខនងពៅមណឌ េសុខភាេកាំេង់ពពព ពខត្តបាត់្
ដាំបង។ គ្ពប្មងពន្ះមន្ពោេបាំណងធានាឲ្យបាន្ន្៉ូវបរសិាថ ន្នន្ការសប្មេប្បកបពដ្ឋយសុវត្ថិភាេនិ្ង
សមស្សបជាងមុន្សប្មប់ស្តសត៊ីមន្នផ្ទពនះនិ្ងារក។ ពយើងរ ាំេនងថាស្តសត៊ីមន្នផ្ទពនះជាង ១០០ នាក់ន្នង
អាចពប្បើប្បាស់ពសវាសមភេេអប្បពសើរនិ្ង្យស្សួេជាងមុន្ជាពរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ 

  
ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី២ សប្មប់មន្ទ៊ីរសុខាភិបាេពខត្តរត្ន្គិ្រ ៊ី រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិាប្បមណ 

៩១,០០០ ដុោែ រអាពមរកិសប្មប់សាងសង់អោរមណឌ េសុខភាេ១ខនង កនុងមណឌ េសុខភាេេបាំងមួយ
ពខត្តរត្ន្គិ្រ ៊ី។ ពយើងរ ាំេនងថាប្បជាជន្កនុងត្ាំបន់្ប្បមណ ៣៥០០ នាក់ន្នងទទួេបាន្ពសវាពវជជសាស្តសត
ប្បពសើរជាងមុន្ពហើយបរកិាា សុខាភិបាេន្នងប្ត្ូវបាន្ថ្កេមអ។ 

 

ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី៣ សប្មប់មន្ទ៊ីរធន្ធាន្ទនកនិ្ងឧតុ្និ្យមពខត្តនប្េថ្វង រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់លវកិា
ប្បមណ ៨៩,០០០ ដុោែ រអាពមរកិសប្មប់ការសាត រប្បេ័ន្ធធារាសាស្តសតពៅុុំាំអងគររាជ ស្សុកប្េះពសតច 
ពខត្តនប្េថ្វង។ គ្ពប្មងពន្ះន្នងធានាឲ្យបាន្ន្៉ូវការផ្គត់្ផ្គង់ទនកប្បកបពដ្ឋយប្បសិទធិភាេសប្មប់វាេថ្ស្ស
និ្ងេប្ង៊ីកដ៊ីកសិកមមពស្សាចស្សេ។ ពយើងរ ាំេនងថាគ្ពប្មងពន្ះន្នងផ្តេ់ផ្េប្បពោជន៍្ដេ់ប្បជាជន្កនុង
ត្ាំបន់្ពប្ចើន្ជាង ១,០០០ នាក់ ពដ្ឋយបពងកើន្ផ្េិត្កមមដាំណាាំស្សូវ ពហើយ ទាំន្ប់ថ្ដេសាត រព ើងវញិន្នងរួម
ចាំថ្ណកដេ់ការដនកជញ្ជ៉ូ ន្ដាំណាាំកសិកមមោ៉ាង្យស្សួេកនុងត្ាំបន់្គ្ពប្មង។ 

 
ពៅកនុងគ្ពប្មងទ៊ី៤ សប្មប់សមគ្មផ្តេ់រពទះរុញពដើមប៊ីសពគ គ្ ះនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ រដ្ឋា ភិបាេជប៉ាុន្ផ្តេ់

លវកិាប្បមណ ៤៨,០០០ ដុោែ រអាពមរកិ សប្មប់ត្ពមែើងឧបករណ៍នានាពដើមប៊ីផ្តេ់ន្៉ូវភាេ្យស្សួេ 
ដេ់ជន្មន្េិការភាេពៅទ៉ូាាំងប្បពទសកមពុជា។ ពោេបាំណងនន្គ្ពប្មងពន្ះគឺ្ធានាឲ្យបាន្ន្៉ូវការថ្ចក
ចយឧបករណ៍ជាំនួ្យប្ត្នមប្ត្ូវសប្មប់ជន្មន្េិការភាេ។ ជន្មន្េិការភាេជាង ៧០០ នាក់ន្នងទទួេ
បាន្ផ្េប្បពោជន៍្េ៊ីគ្ពប្មងពន្ះផ្ងថ្ដរ។ ខញុាំសងឃនមថាគ្ពប្មងពន្ះន្នងនាាំពៅកាន់្ការថ្កេមអជ៊ីវភាេរស់
ពៅរបស់េួកពគ្។ 

 
ខញុាំមន្ពសចកត៊ីពសាមន្សសរ ៊ីករាយថ្ដេសពងកត្ពុំើញថានាពេេលម៊ីៗពន្ះ ប្បពទសកមពុជាបាន្និ្ងកាំេុង

មន្ការអភិវឌ្ឍោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ពាះជាោ៉ាងណាក៏ពដ្ឋយខញុាំក៏ទទួេសាគ េ់ថាពៅថ្ត្មន្បញ្ហា ប្បឈម
មួយចាំនួ្ន្ថ្ដេប្ត្ូវពដ្ឋះស្សាយពដើមប៊ីពេើកកមពស់គុ្ណភាេជ៊ីវភាេរបស់ប្បជាជន្។ ប្បពទសជប៉ាុន្ន្នងបន្ត
ច៉ូេរួមចាំថ្ណកកនុងការពដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ប្បឈមាាំងពនាះតមរយៈប្កបខ័ណឌ សហប្បតិ្បត្តិការ 
ពសដាកិចចនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ពផ្សងៗ រួមាាំង “គ្៉ូសាណ៉ូ ណិ”។ 

 
ស៉ូមអរគុ្ណសប្មប់ការច៉ូេរួមកនុងកមមវធិ៊ីចុះហត្ថពេខានានលៃពន្ះ។ ខញុាំស៉ូមជ៉ូន្េរ ឯកឧត្តម ពោកជាំាវ 

ពោក ពោកស្ស៊ី ស៉ូមមន្សុខភាេេអ សុភមងគេ និ្ង ស៉ូមឲ្យមិត្តភាេជប៉ាុន្-កមពុជាកាន់្ថ្ត្រ ៊ីកចពប្មើន្។  
ស៉ូមអរគុ្ណ! 


