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សនុ្ទរកថាបិទ 
សម្តេចក្កឡាម្ោត ស ម្េង ឧបនាយករដ្ឋតន្រន្េី រដ្ឋតន្រន្េីក្កសងួតោផ្ទទ 
ថ្លែងកនុងឱកាសទិវាក្រជាជន្ពិភពម្ោកម្ ីកទី៣០, ១១ កកកដា  

ន្ិង  េបួ២៥ឆ្ន ាំ ផ្ន្សន្និសីទអន្េរជាតិសេីពីក្រជាជន្ន្ិងការអភិវឌ្ឍ (ICPD25) 

CJCC, ផ្លៃទី១១ ថ្េកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩  

3 
- ឯកឧត្តម កតិ្តសិេដ្ឋាបណ្ឌតិ្ ឆាយ ថន សេេរដ្ឋមន្រនត ីរដ្ឋមន្រនត ីក្កេងួផែនការ 
- សោកក្េ ីRizvina de Alwis ត្ណំាង UNFPA ក្បចកំ្បសេេកមពជុា 
- ឯកឧត្តម សោកជទំាវ សោក សោកក្េ ីត្ណំាងស្ថាបន័រាជរដ្ឋាភបិាលកមពជុា 
- ឯកឧត្តម សោកជទំាវ ត្ណំាងឯកអគ្គរដ្ឋេតូ្ ត្ណំាងដដ្គ្អូភវិឌាឍនន៍ានា ក្បច ំ
សៅក្រះរាជាណាចក្កកមពជុា 

- ក្មយួៗនេិាសតិ្ ជាេកី្េឡាញរ់ាបអ់ាន 

១. ដថៃសនះ ខំុ្មានសេចកតីរីក្រាយយ ាងដក្កផលង ដោយ បាន មក្ចូលរួមជាមួយឯកឧត្តម 
សោកជំទាវ សោក សោកក្េី កនុងរិធីអបអរស្េរេិវាក្បជាជនរិភរសោកសលើកេី៣០, 
១១ កកកដ្ និង ខួប២៥ឆា្ាំ ដនេននិេីេអនតរជាត្ិេតីរីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ នាសរលសនះ។  

២. ឆា្ាំសនះ គ្ជឺាការក្បាររធេិវាក្បជាជនរភិរសោកសលើកេ៣ី០ ស ើយេវិាក្បជាជនរិភរ 
សោកនាឆា្ាំសនះ មានលកខណ្ៈរិសេេជាងឆា្ាមំនុៗ សដ្យស្រឆា្ា២ំ០១៩ គឺ្ជាខួប ២៥ឆា្ា ំ
ដនេននិេីេអនតរជាត្ិេតរីីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ ែង និងជាខបួ ២៥ឆា្ាំរបេ់ UNFPA 

ផដ្លមានវត្តមានសៅក្បសេេកមពុជាែង។   

៣. ដ្ូចផដ្ល ឯកឧត្តម សោកជំទាវ សោក សោកក្េី និងកមួយៗនិេាសិត្ទាំងអេ់ 
បានស្តាប់ និងបានដ្ឹង តាមរយៈការសលើកស ើងរបេ់វាគ្មិនមុនៗរួចមកស ើយថា រយៈសរល 
២៥ឆា្ាំ ចប់តាំងរីការអនុម័ត្កមមវិធីេកមមភារ ដនេននិេីេអនតរជាត្ិេតីរីក្បជាជននិង 
ការអភិវឌាឍ សៅេីក្កុងផគ្រ ក្បសេេសអ ាសុីប សៅឆា្ាំ១៩៩៤ សដ្យេេួលស្គាល់ថា េិេធិនិង 
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េុខភារបនតរូជ និងការែតល់ភារអង់អាចដ្ល់ស្រ្តីនិងយុវជន គ្ឺជាមូលោឋានគ្រឹះដ្ល់ 
ការអភិវឌាឍជាត្ិក្បកបសដ្យចីរភារ និងក្បកបសដ្យបរិយប័នន ផដ្លមានដ្ំសណ្ើរការវិវត្តជា 
សក្ចើនគ្ួរឲាយកត្់េមាគាល់ក្នងុរយៈដេល ២៥ឆ្ាាំមក្ដនឹះ។ ជាក់ផេតង ន្រេតី និងយុវជន មានឱកាេ 
និងជសក្មើេសក្ចើនជាងមុន ន្រេតីបានេេួលការអប់រំក្បសេើរជាងមុន  ន្រេតីបានចូលរួមកនុងការងារ 
េងគមនិងសេដ្ឋកិចចសក្ចើនជាងមុន។ េំខាន់ជាងសនះសេៀត្ ន្រេតីអាចកំណ្ត្់អំរីចំនួនកូន 
និងគ្ួរមានកូនសៅសរលណា សដ្យស្រន្រេតីអាចេេួលបានរ័ត្៌មាន និងសេវារនាារកំសណ្ើត្  
រួមទាំងការផថទាំេុខភារកនុងសរលមានដែៃស ះ និងការេក្មាលកូនជាមួយឆ្មបមានជំនាញ 
និងកផនែងផដ្លមានេុវត្ថិភារែងផដ្រ។ បចចុបាបននសនះ យុវជនមានឱកាេ និងជសក្មើេ 
ក្បសេើរជាងកាលរី២៥ឆា្ាំមុន យុវជនមានេកាតានុរលកនុងការជួយក្គ្ួស្រ និងេ គ្មន៍ 
តាមរយៈភារអាចដចនក្បឌិត្ និងសេរាយសកាេលាយរបេ់ខែួន។  

៤. តាមរយៈការេំផដ្ងរបាំក្បដរណ្ីបុរាណ្ផខមរ ផដ្លសយើងបានេេាសនាមុនសនះ ក៏បាន 
បងាហាញឲាយស ើញថា ន្រេតីគ្ឺជាត្ួអងគផដ្លមានភារដវឆាលាត្ ភារអាំណត់ ភារម ៉ឺងម ាត់ ឋាមរល 
និងេមត្ថភារក្គ្ប់ក្ាន់កនុងការសរៀបចំជីវិត្ក្គ្ួស្រ និងេងគម។ ដ្ូចសនះ កនុងការងារ និង 
ដ្ំសណ្ើរការអភិវឌាឍន៍នានា សយើងក្តូ្វការន្រេតីកនុងភារជាដដ្គ្ូជាចំបាច់។ 

៥. សៅឆា្ាំ១៩៩៨ រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ចាាេ់ថា កមមវិធីេុខភារបនតរូជ គ្ឺជាមូល- 
ដ្ឋានក្គ្ឹះកនុងការអភិវឌាឍក្បកបសដ្យចីរភារសៅកមពុជា ស ើយបចចុបាបននសនះរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ 
សៅផត្បនតេេួលស្គាល់ថា ការផដ្លន្រេតីនិងសកមងក្េីបានេេួលេិេធិសរញសលញសនះស ើយ 
សេើបសយើងអាចេសក្មចសាលសៅ ដនការអភិឌាឍក្បកបសដ្យចីរភារបានសៅកមពុជា។ 

៦. កាលរីឆា្ាំ១៩៩៨ ជាសលើកេីមួយផដ្លក្បសេេកមពុជាបានសធវើជំសរឿនេូសៅ បនាទាប់រី 
បានអាក់ខានជាង ៣០ឆា្ាំ សដ្យស្រផត្ក្បសេេជាត្ិបានជួបក្បេះនូវេន្រងាគាមនិងជសមាលាះ 
ដែៃកនុងរា ាំដរ៉ៃជាសក្ចើនជំនាន់។ ខំុ្េូមរំលឹកស ើងវិញថា សៅសរលសនាះស ើយ ផដ្លខ្ុំមាន 
ឱកាេបានេ ការយ ាងជិត្នេិធជាមួយនឹង UNFPA កនុងនាមជាក្បធានគ្ណ្ៈកមមការ 
ការងារជំសរឿន ផដ្លសរលសនាះ ឯកឧត្តម ជា ចន់ត្ូ ជារដ្ឋមន្រនតីក្កេួងផែនការ និងជា 
អនុក្បធានគ្ណ្ៈកមមការការងារជំសរឿន។ សយើងរិត្ជាក្ត្ូវការេិននន័យអំរីក្បជាជន សដ្ើមាបី 
សរៀបចំសាលនសយបាយ ផែនការយុេធស្ន្រេត និងសលើកគ្សក្មាងនិងកមមវិធីអភិវឌាឍន៍នានា 
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កនុងសាលសៅែតល់ជសក្មើេដ្ល់ន្រេតីនិងសកមងក្េី ក្រមទាំងក្កុមផដ្លងាយរងសក្ាះ និងសលើក 
កមពេ់ស្ថានភារេុខភារ និងចំសណ្ះដ្ឹងរបេ់ក្បជារលរដ្ឋ េំសៅបសងកើនេុខុមាលភារ 
និងជួយឲាយន្រេតី និងយុវជនេេួលបាននវូជីវិត្ដ៏ដថែថនូរ។ 

៧. ទាំងសនះេុេធផត្បងាហាញរីការសបតជាញាចិត្តខពេ់របេ់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា កនុងការអនុវត្ត 
កមមវិធីេកមមភារ ដនេននិេីេេតីរីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ តាមអវីផដ្លបានេនាាកាលរី 
២៥ឆា្ាមុំនសៅឯេីក្កុងផគ្រ។  

៨. កមពុជា គ្ឺជាក្បសេេ ត្ថសលខីមួយកនុងចំសណាមក្បសេេចំនួន ១៧៩ ផដ្លបានចុះ
 ត្ថសលខាេេួលយកកមមវិធីេកមមភារ ដនេននិេីេអនតរជាត្ិេតីរីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ
មកអនុវត្ត សដ្យកមពុជាបានដ្ក់បញ្ចូលបញ្ហាក្បជាជន និងកតាតាឌីណាមិកក្បជាស្ន្រេត 
សៅកនុងដ្ំសណ្ើរការ ដនការសរៀបចំផែនការអភិវឌាឍន៍ សាលនសយបាយ និងយុេធស្ន្រេតជាត្ិ
េំខាន់ៗ សដ្ើមាបីឆ្ែុះបញ្្ាំងអំរីការែតល់េិេធិដ្ល់ន្រេតី និងយុវជនកមពុជា ឲាយមានការេេួល
ខុេក្ត្ូវសរញសលញសលើេុខភារបនតរូជ និងការរនាាកំសណ្ើត្របេ់ខែួន។  

៩. ការបសងកើនលេធភារេេួលបានសេវាេុខភារ និងការអប់រំ ស ើយនិងការេេួលបាន
នូវេិេិធសរញសលញេក្មាប់ន្រេតី និងយុវជនរួមទាំងេិេធិេុខភារែែូវសភេ និងេុខភារបនត 
រូជរបេ់រួកសគ្ គ្ឺមានស្រៈេំខាន់េក្មាប់ការអភិវឌាឍក្បកបសដ្យចីរភាររកមពុជា។ ការ 
សធវើឲាយកាន់ផត្ក្បសេើរស ើងនូវការអប់រំ និងមុខរបរ  ឱកាេេក្មាប់យុវជននិងន្រេតី គ្ឺជាមូល- 
ដ្ឋានក្គ្ឹះកនុងការេសក្មចបានសាលសៅអភិវឌាឍក្បកបសដ្យចីរភារែងផដ្រ។ 

១០.  ក្កបខ័ណ្ឌសាលនសយបាយអភិវឌាឍន៍ជាត្ិ រួមមានដ្ូចជា៖ យុេធស្ន្រេតចត្ុសកាណ្ 
ក្គ្បដ់្ំណាក់កាល ផែនការយុេធស្ន្រេតអភិវឌាឍន៍ជាត្ិ ក៏ដ្ូចជាសាលនសយបាយជាត្ិក្បជាជន 
និងផែនការយុេធស្ន្រេតនារីរត្នៈ បានបញ្ជាក់ចាាេ់រីការសបតជាញាចិត្តរបេ់រាជរដ្ឋាភិបាល កនុង 
ការសលើកកមពេ់េមភារសយនឌ័រ និងេិេធិន្រេតី ស ើយនិងសដ្ើមាបីេសក្មចបាននូវការេេួល 
បានជាេកលនូវេិេធិេុខភារែែូវសភេនិងេុខភារបនតរូជ។ 

១១. រយៈសរល ២៥ឆា្ាំកនែងមកសនះ សយើងេេួលបាននូវេមិេធិែលគ្ួរជាេីាប់ចិត្តយ ាង 
សក្ចើន។ េនៃឹមនឹងសនះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំរុងយកចិត្តេុកដ្ក់បផនថមសេៀត្ សៅសលើបញ្ហា  
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ក្បឈមចមាបងៗផដ្លសៅផត្មាន ជារិសេេ ទាក់េងនឹងគ្ុណ្ភារសេវា។ ការបសងកើត្
សាលនសយបាយ និងសេចកតីផណ្នាំថមីៗជាបនតបនាទាប់ នឹងអាចជួយ្គមួលដ្ល់គ្ូក្េករ 
កនុងការេេួលបាននូវសេវាេុខភារបនតរូជ ជារិសេេ ន្រេតីនិងសកមងក្េី មានជសក្មើេក្ត្ឹម 
ក្ត្ូវកនុងការសរៀបចំផែនការរនាាកំសណ្ើត្ ស ើយអាចមានឱកាេេិកាាបានខពេ់ និងចូលរួម 
អភិវឌាឍនស៍េដ្ឋកិចចក្គ្ួស្រ និងក្បសេេជាត្ិបានក្បសេើរ។ ទាំងសនះ គ្ឺេុេធផត្មានផចងសៅកនុង 
កមមវិធីេកមមភារ ដនេននិេីេអនតរជាត្ិេតីរីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ ផដ្លសយើងបានចូល 
រួមអនុម័ត្កាលរីឆា្ាំ១៩៩៤ ស ើយសយើងនឹងបនតសបតជាញាចិត្តកនុងការអនុវត្តកមមវិធីេកមមភារ
សនះ ឲាយមានភារក្បសេើរផថមសេៀត្។   

១២. ដ្ូចឯកឧត្តម សោកជំទាវ សោក សោកក្េី និងកមួយៗ បានក្ជាបស ើយ តាមរយៈ 
អំណានទាំងក្េុងនូវស្រលិខិត្របេ់ េសមតចអគ្គមហាសេនាបត្ីសត្សជា   ុន ផេន នាយក 
រដ្ឋមន្រនតី ដនក្រះរាជណាចក្កកមពុជា ផថែងកនុងឱកាេេិវាក្បជាជនរិភរសោកសលើកេី៣០, 
១១ កកកដ្ សនះ  រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា នឹងបញ្ជូនគ្ណ្ៈក្បត្ិភូជាន់ខពេ់ សដ្ើមាបីសៅចូលរួម 
កនុងេននិេីេអនតរជាត្ិខួប២៥ឆា្ាំ ផដ្លនឹងក្បក្រឹត្តសៅដៅទីគក្ ងណណរ បូ ៊ី ដនស្ធារណ្ៈរដ្ឋ 
សកនយ ា  នាផខវិចឆិកាខាងមុខសនះ កនុងសាលបំណ្ងរិនិត្ាយសមើលអំរីដ្ំសណ្ើរវឌាឍនភារ និង
បញ្ហាក្បឈមនានា ជារិសេេនឹងសធវើការអះអាងជាថមីស ើងវិញ នូវការសបតជាញាចិត្តផែនកនសយ- 
បាយ សដ្ើមាបីាំក្េសៅសលើការអនុវត្តឲាយបានសរញសលញ កមមវិធីេកមមភារដនេននិេីេអនតរជាត្ិ 
េតរីីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ ជាមួយនឹងថា្ាក់ដ្ឹកនាំក្បសេេដ្ដេសេៀត្  ក្រមទាំងស្ថាប័នជាត្ិ 
និងអនតរជាតិ្ ស្ថាប័នអងគការេ ក្បជាជាត្ិ ក៏ដ្ូចជាអងគការ UNFPA អងគការេងគមេុីវិល 
ក្គ្ឹះស្ថានអប់រំ ស្ថាប័នឯកជន េកមមជន និងឥេាសរជនដ្ដេសេៀត្។ 

១៣. សឆ្ែៀត្ឱកាេសនះ ខ្ុំេូមរំលឹកស ើងវិញថា កាលរី២៥ឆា្ាំមុន ឯកឧត្តម ជា ចន់ត្ូ 
ផដ្លជាអត្ីត្រដ្ឋមន្រនតីក្កេួងផែនការ បានដ្ឹកនាំគ្ណ្ៈក្បត្ិភូជាន់ខពេ់អនតរក្កេួងរបេ់ 
កមពុជា សៅចូលរួមកនុងេននិេីេ និងចុះ ត្ថសលខា េេួលយកមកអនុវត្តនូវកមមវិធីេកមមភារ 
ដនេននិេីេអនតរជាត្េិតីរីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ ផដ្លជាក្រឹត្តិការណ៍្ជាក្បវត្តិស្ន្រេតសលើក 
ដំ្បូងរបេ់កមពុជា។ េក្មាប់សរលសនះ ខ្ុំេូមាំក្េទាំងក្េុងសបកខភារ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋា- 
បណ្ឌិត្ ឆាយ ថន សេេរដ្ឋមន្រនត ីរដ្ឋមន្រនតី ក្កេួងផែនការ ដ្ឹកនាគំ្ណ្ៈក្បត្ិភូជាន់ខពេ់អនតរ- 
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ក្កេួងកមពុជាសៅចូលរួមកនងុេននិេីេអនតរជាត្ិខួបសលើកេី២៥ឆា្ា ំនាផខវិចឆិកាខាងមុខ សដ្ើមាបី 
ចុះ ត្ថសលខា េេួលយកមកអនុវត្តបនតនូវកមមវិធីេកមមភារ ដនេននិេីេអនតរជាត្ិេតីរី 
ក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ េំសៅេសក្មចឲាយបាននូវសាលសៅអភិវឌាឍន៍ក្បកបសដ្យចីរភារ
េកលឆា្ាំ២០៣០ ក៏ដ្ូចជាសាលសៅអភិវឌាឍន៍ក្បកបសដ្យចីរភារកមពុជា ផដ្លបាន
កំណ្ត្់ថា “ាមាននរណាមា្ាក់ក្ត្ូវបានេុកសចល” ឬ “Leaving no one behind”។   

១៤. ជាមួយនឹងការអបអរខួប២៥ឆា្ាំ ដនការអនុវត្តកមមវិធីេកមមភារ ដនេននិេីេអនតរជាត្ិ 
េតីរីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ ក៏ដ្ូចជាខួប២៥ឆា្ាំ របេ់មូលនិធិេ ក្បជាជាត្ិេក្មាប់
ក្បជាជន (UNFPA) សៅកនុងក្បសេេកមពុជា ខ្ុំេូមសឆ្ែៀត្ឱកាេសនះ សដ្ើមាបីអបអរស្េរ 
និងវាយត្ដមែខពេ់ចំស ះេមិេធិែលផដ្លស្ថាប័នសនះេសក្មចបាន កនុងភារជាដដ្គូ្ជាមួយនឹង 
រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា និងដដ្គ្ូអភិវឌាឍដ្ដេសេៀត្ កនុងរយៈកាល ២៥ឆា្ាំកនែងមកសនះ។  ខំុ្ក៏ 
េូមសលើកេឹកចិត្ត និងអំ វនាវដ្ល់ UNFPA និងអងគការេ ក្បជាជាត្ិនានា ក្រមទាំង 
ដដ្គ្ូអភិវឌាឍន៍នានា រួមទាំងអងគការេងគមេុីវិលទាំងអេ់ បនតកិចចេ ការ និងាំក្េដ្ល់
កមពជុា សដ្ើមាបីេសក្មចបានសជាគ្ជ័យនូវសាលសៅខាងសលើ។  

១៥. េនៃឹមនឹងសនះ ខំុ្េូមសកាត្េរសេើរ និងសលើកេឹកចិត្តដ្ល់បុគ្គលសឆ្នើមទាំងអេ់ ផដ្ល 
សយើងបានស្គាល់តាមរយៈការតាំងបងាហាញរូបថត្ ក៏ដ្ូចជាអនកផដ្លសយើងមិនបានដ្ក់បងាហាញ 
ដ្ដេសេៀត្ សមតាតាបនតកិចចការដ្៏មានអត្ថន័យ និងមនត្ដមែសនះទាំងអេ់ា្ាបនតសេៀត្ ដដើមាបី 
 ្ខ មលភាេរប្់កូ្នដៅជាំនាន់ដគោយរប្់ដយើង។ ខ្ុំក៏មានសមាេភារផដ្រ ផដ្លសៅផត្ 

មានឱកាេេ ការ និងាំាំក្េកនុងការងារសលើកកមពេ់េិេធិ និងេុខភារបនតរូជ េមភារ 
សយនឌ័រ និងការចូលរួមរបេ់យុវជន។ 

១៦. មុននឹងបញ្ចប់ កនុងនាមេសមតចអគ្គមហាសេនាសបត្សីត្សជា   ុន ផេន នាយករដ្ឋមន្រនតី 
ដនក្រះរាជាណាចក្កកមពុជា និងកនុងនាមខែួនខំុ្ផ្ទាល់ េូមសធវើការអះអាងជាថមីស ើងវិញថា 
រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សបតជាញាចិត្តបនតាំក្េអនុវត្តកមមវិធីេកមមភារ ដនេននិេីេអនតរជាត្ិេតីរី 
ក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ។ កនុងន័យសនះ ខំុ្េូមែតលនូ់វការផណ្នំាដូ្ចខាងសក្កាម៖ 

េ១ី៖ ក្គ្ប់ក្កេួង ស្ថាប័ន ក់រ័នធទាំងអេ់របេ់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្ត្ូវបនតរក្ងឹងកិចច- 
េ ការ និងកិចចេ ក្បត្ិបត្តិការកនុងភារជាដដ្គ្ូលអ ជាមួយនឹងដដ្គ្ូអភិវឌាឍន៍ 
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នានា អងគការេងគមេុីវិល និងអនកមានចំផណ្ក ក់រ័នធសែាសងៗ កនុងការជំរុញ 
ការអនុវត្តកមមវិធីេកមមភារដនេននិេីេអនតរជាត្ិេតីរីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ 
េំសៅេសក្មចបានសជាគ្ជ័យ សាលសៅអភិវឌាឍន៍ក្បកបសដ្យចីរភារេកល 
និងសាលសៅអភិវឌាឍន៍ក្បកបសដ្យចីរភារកមពុជា សដ្យ “ាមាននរណាមា្ាក់ 
ក្ត្ូវបានេុកសចល”។  

េ២ី៖ ក្កេួងផែនការ តាមរយៈអគ្គសលខាធិការដ្ឋានក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ ក្ត្ូវបនត 
កិចចេ ការជាមួយដដ្គ្ូ ក់រ័នធ ជារិសេេ UNFPA សរៀបចំេិវាក្បជាជន 
រិភរសោកសនះឲាយបានសេៀងទាត្់ សដ្ើមាបីបញ្្ាក់រីការសបតជាញាចិត្ត និងការេេួល 
ខុេក្ត្ូវខពេ់របេ់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា កនុងការសដ្ះក្ស្យបញ្ហាក្បជាជន 
និងការសលើកមពេ់េុខុមាលភាររបេ់ក្បជាជន ជារិសេេ េុខភារបនតរូជ 
របេ់ន្រេតីនិងសកមងន្រេតី។  

១៧. ជាចុងបញ្ចប់ ខំុ្េូមជូនររ ឯកឧត្តម សោកជំទាវ សោក សោកក្េី និងកមួយៗ 
និេាសិត្ទាំងអេ់ េូមេេួលបាននូវររទាំងបួនក្បការ គ្ឺ អាយុ វណ្ណៈ េុខៈ រលៈ កុំបី 
ស ែៀងឃ្លាត្ស ើយ៕ 

 ខ្ុំេូមក្បកាេបិេជាែែូវការ េិវាក្បជាជនរិភរសោកសលើកេី៣០, ១១ កកកដ្ និង 
ខួប២៥ឆា្ាំដនេននិេីេអនតរជាត្ិេតីរីក្បជាជននិងការអភិវឌាឍ ចប់រីសរលសនះត្សៅ! 

សតូអរគណុ!  


