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ឯកសរទស្សនទន 

ករ្របកតួករគូរគនំូរ និងករថតរបូ 

ស�ពីីករែ្រប្រប�លអកសធាតុស្រមាប់កមុារ នងិយវុជន 
 

១. េសចក�ីេផ�ីម  

ដូចែដលេយងីដឹង្រសប់េហយីថា ករែ្រប្រប�លអកសធាតុបង�ឱ្យមានផលប៉ះពល់យ៉ាងខ� ងំដល់កររសេ់ន

របស់្របជាជនក�ុង្របេទសកម�ុជា មិន្រតឹមែតបុេណា� ះ វបិត�ិអកសធាតុេនះបាននិងកំពុងបង�ផលប៉ះពល់ដល់

បណា� ្របេទសនានាេនេលីសកលេលកផងែដរ ជាពិេសសតំបន់អសុីបូព៌និងប៉ាសុីហ�កិ។ ្របេទសកម�ុជា ជា

្របេទសមួយក�ុងចំេណាម្របេទសែដលងយរងេ្រគាះបំផុតពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ េហយី 

ប�� េនះបានជះឥទ�ិពលេទដល់្រគប់វសិ័យ ដូចជា៖ វសិ័យកសិកម� ធនធានទឹក    េហដ� រចនាសម�័ន� ៃ្រពេឈ ី

និងសុខភាពមនុស្សផងែដរ។  ករអប់រទំក់ទងេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុេដីរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុងករ

អភិវឌ្ឍសមត�ភាពបុគ�ល េដីម្បទីប់ទល់នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ េហយីសកម�ភាពទងំេនះគឺជាធាតុចូលដ៏

សំខន់ក�ុងករចូលរមួកត់បន�យ ក៏ជាករព្រងឹងសមត�ភាព បន្ំុសោេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុផងែដរ។ មិន

្រតឹមែតបុេណា� ះ ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីបរសិ� ន ជាពិេសសប�� ្របឈមនានា ែដលបណា� លមកពី

ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ អចចូលរមួកត់បន�យករបេ��ញឧស�ន័ផ�ះក�� ក់្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េហយីក៏

អចជួយេដះ្រសយប�� ្របឈមថ�ីៗ ែដលបានេកីតេឡងីនាេពលបច�ុប្បន� និងេពលអនាគតផងែដរ។    

្របេទសកម�ុជាបានេប�ជា� ចិត�ក�ុងករេដះ្រសយប�� ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ទន�ឹមនឹងករពេន��នករអភិវឌ្ឍ 

េសដ�កិច�ែដលធន់េទនឹងអកសធាតុ ករបេ��ញកបូនតិចែផ�កតមេគាលករណ៍ «ករទទលួខុស្រត�វរមួ 

បុ៉ែន�ក�ុងក្រមិតេផ្សងគា�  ែផ�កតមសមត�ភាពេរៀងៗខ�ួន» េ្រកមអនុស�� ្រកបខ័ណ� សហ្របជាជាតិស�ីពីករ 

ែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ តមរយៈ របាយករណ៍បច�ុប្បន�ភាពករចូលរមួចំែណករបស់ជាតិ េដីម្បអីនុវត�អនុស��  

្រកបខ័ណ� សហ្របជាជាតិស�ីពី ករែ្រប្រប�ល អកសធាតុ (Updated NDC) កម�ុជាបានដក់េចញនូវេគាលេដ

ជាក់លក់ក�ុងករកត់បន�យករបេ��ញឧស�ន័កបូនិក រហូតេទដល់ ៦៤,៦លនេតន ៃនសមមូលឧស�័ន  

កបូនិកក�ុងមួយឆា�  ំ្រតឹមឆា� ២ំ០៣០ ឬេស�ីនឹង៤១,៧% េធៀបេទនឹង ករព្យោករណ៍តមទមា� ប់ធម�ត ែដលក�ុង

េនាះ ៥៩,១% មកពីវសិ័យៃ្រពេឈ ីនិងករេ្របី្របាស់ដីេផ្សងេទៀត។ ក�ុងេនាះផងែដរ មានេគាលនេយាបាយ 

និងែផនករសកម�ភាពមួយចំនួន េដីម្បីចូលរួមក�ុងករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ

ដូចជា ែផនករយុទ�ស�ស�ែ្រប្រប�លអកសធាតុកម�ុជាឆា�  ំ ២០១៤-២០២៣ (CCCSP) យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍   

រយៈេពលែវង្របកបេដយអព្យោ្រកឹតកបូន ករអនុវត�ែផនករេសដ�កិច�ៃបតង កម�វធីិបរសិ� នៃបតងនានា 
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(សលេម្រតីបរសិ� ន និងអរមេម្រតីបរសិ� ន) គំនិតផ�ួចេផ�ីមក�ុងករបេ�� ញកបូនតិចក�ុងករ្រគប់្រគង

កកសំណល់ េដយេផា� តេទេលីេគាលករណ៍ ៣R រមួមាន៖ ករកត់បន�យ ករេ្របី្របាស់េឡងីវញិ និងករែកៃច�

េឡងីវញិ ករផ្សព�ផ្សោយ អំពីករដេំដីមេឈ ីនិងករពរធនធានជីវៈច្រម�ះ ជាេដីម។  

ករប��� បករែ្រប្រប�លអកសធាតុេទក�ុង្រគប់វសិ័យទងំេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិពិតជាមានសរៈ

សំខន់ណាស់។ ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុទមទរករស្រមបស្រម�ល និង 

កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល ជាក់លក់េដយ្រគបបណ� ប់េលី្រគប់ក្រមិតនិង្រគប់វសិ័យពក់ព័ន�។ េសៀវេភែណនា ំ

ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ្រត�វបានចង្រកងស្រមាប់សិស្សក្រមិតអនុវទិ្យោល័យ និងវទិ្យោល័យ េហយី្រត�វបាន 

ប��� បេទក�ុងកម�វធីិសិក្សោថា� ក់ជាតិផងែដរ។ េលីសពីេនះ ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ្រត�វបានដក់ប��ូ លេទ

ក�ុងកម�វធីិសិក្សោស្រមាប់ក្រមិតឧត�មសិក្សោ ដូចជា៖ សកលវទិ្យោល័យភូមិន�កសិកម� សកលវទិ្យោល័យប��

ស�ស� និងសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ ជាេដីម។ ឯកសរផ្សព�ផ្សោយជាេ្រចីនស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

មានដូចជា៖ វេីដអូអប់រខំ�ីៗ អត�បទផ្សព�ផ្សោយ ករណីសិក្សោនានា្រត�វបានផលិតេឡងី និងបានែចកចយេទ

ដល់្រក�មេគាលេដ តមរយៈ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ្រគប់រូបភាព។ បែន�មេលីសពីេនះ ករសិក្សោពីចំេណះដឹង 

ឥរយិាបថ និងករអនុវត�ទក់ទងនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុេនកម�ុជា (KAP – KAP3 បានេបាះពុម�ផ្សោយ

ក�ុងឆា� ២ំ០២០) ្រត�វបានេរៀបចំេឡងី េដីម្បវីយតៃម�ករយល់ដឹងរបស់សធារណជនកម�ុជាចំេពះករែ្រប្រប�ល 

អកសធាតុ និងករចូលរមួរបស់យុវជន និងសហគមន៍ងយរងេ្រគាះ សំេដេលីកកម�ស់សមត�ភាពេឆ�ីយតប

តមរយៈករអភិវឌ្ឍែផនករ យុទ�ស�ស�េលីកកម�ស់ចំេណះដឹង។ 

េដីម្បេីលីកកម�ស់សមត�ភាពនិងករយល់ដឹងទក់ទងេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ  និងបេង�ីនករចូលរមួ

បែន�មេទៀតពី្រគប់ភាគីែដលបាននិងកំពុងអនុវត�សកម�ភាពេឆ�ីយតបករែ្រប្រប�លអកសធាតុ នាយកដ� ន

ែ្រប្រប�លអកសធាតុ ៃនអគ�នាយកដ� នេគាលនេយាបាយនិងយុទ�ស�ស� ្រកសួងបរសិ� ន េដយមានករគាំ

្រទពីកម�វធីិសម�័ន�ភាពែ្រប្រប�លអកសធាតុកម�ុជា ដំណាក់កលទី៣ នឹងេរៀបចំករ្របកួត្របែជងករ្របកួតគូរ

គំនូរនិងថតរូប ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ស្រមាប់កុមារ ចប់ពីអយុ ៨ដល់១៧ឆា�  ំ និងស្រមាប់ យុវជន

ែដលមានអយុចប់ពី ១៨ ដល់៣៥ឆា�  ំសំេដកសងភាពធន់េទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងករចូលរមួ

ទងំអស់គា� េដីម្បកីម�ុជាេឆា� ះេទរកករបេ��ញកបូនតិច។  

២. េគាលបំណង 

េគាលបំណងសំខន់ៃនករ្របកួត្របែជងេនះគឺេដីម្ប្ីរបមូលទស្សនៈៃនករយល់េឃញីរបស់កុមារ និងយុវជន

ទក់ទងនឹង ប�� ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងផ្សព�ផ្សោយសរបែន�មរបស់ពួកេគ អំពីករេឆ�ីយតបេទនឹងករ

ែ្រប្រប�លអកសធាតុ ជូនេទដល់សធារណជនេដីម្បកីសងសង�មមួយ ែដលមានភាពធន់នឹងករែ្រប្រប�ល

អកសធាតុ។ េគាលបំណងជារមួៃនករ្របកួត្របែជងេនះមានដូចខងេ្រកម៖ 
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- េកៀរគរករចូលរួមរបស់កុមារ និងយុវជនទូទងំ្របេទសឱ្យគិតគូរអំពីប�� ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

និងចប់េផ�ីម អនុវត�សកម�ភាពេឆ�ីយតបងយៗ តមរយៈគំនិតៃច�្របឌិតេលីស� ៃដសិល្បះគូរគំនូរ និង

ករថតរូប 

- េលីកកម�ស់ករយល់ដឹង អំពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុេទដល់្រក�មងយរងេ្រគាះ និងសធារណជនទូេទ

តមរយៈករផ្សព�ផ្សោយសកម�ភាព្របកួត្របែជងរបស់កុមារ និងយុវជន 

- េលីកទឹកចិត�អ�កចូលរួមែដលជាកុមារ និងយុវជន េដីម្បីផ្សោរភា� ប់ប�� ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ      

រមួជាមួយនឹងប�� បរសិ� នេផ្សងៗ េដីម្បកី� យជាអ�កេឆ�ីយតបយ៉ាងសកម�នាៃថ�អនាគត។ 

៣. លក�ខណ� ក�ុងករចូលរមួ 

ក.ករ្របកតួគូរគំនូរ 

- អ�កចូលរមួ្រត�វែតជាជនជាតិកម�ុជាមានអយុចប់ពី ៨ ដល់១៧ឆា�  ំ

- អ�កចូលរមួមា� ក់ អចដក់ពក្យចូលរមួគូរគំនូរបានែតមួយបុ៉េណា� ះ ករចូលរមួែដលតំណាងឱ្យភាគី/

បុគ�លេផ្សងេទៀត ឬសហភាគី គឺមិន្រត�វបានអនុ�� តេឡយី 

- ផា� ងំគំនូរែដលចូលរមួ្របកួត្របែជង គឺត្រម�វឱ្យគូរេដយផា� ល់ៃដរបស់េបក�ជនែដលបានដក់ពក្យចូលរមួ 

(េដយគា� នជំនួយពីបុគ�លដៃទេឡយី) ជាមួយនឹងករពិពណ៌នាអំពីអត�ន័យខ�ីៃនរូបគំនូរេនាះជាភាស

ែខ�រផងែដរ 

- ផា� ងំគំនូរ្រត�វគូរេដយេ្របី្របាស់សមា� រគំនូរ មានដូចជា៖ េខ� ៃដ ឬជក់ទឹក េលីផា� ងំ្រកដស (េដយមិន

កំណត់្របេភទ និងទំហ្ំរកដស)  

- អ�កចូលរមួទងំអស់ អចចូលរមួក�ុងករ្របកួត្របែជងបាន េដយ្រគាន់ែតេផ�ីពក្យសុំចូលរមួភា� ប់ជាមួយ

ផា� ងំគំនូរែដលបានគូរេហយី មកកន់នាយកដ� នែ្រប្រប�លអកសធាតុ ែដលមានទីតងំេនជាន់ទី៣ ទីស�ី

ករ្រកសួងបរសិ� ន។ ្រគប់អ�កចូលរមួទងំអស់ ្រត�វរ៉ប់រងករចំណាយេដយខ�ួនឯង ស្រមាប់ករេផ�ីពក្យ

ចូលរមួ និងផា� ងំគំនូរមកកន់នាយកដ� នែ្រប្រប�លអកសធាតុ។  

- ករដក់ពក្យសុំចូលរមួ្របកួត្របែជង ត្រម�វឱ្យេបក�ជនផ�ល់ េឈ� ះ អយុ អសយដ� ន រមួជាមួយនឹង 

េឈ� ះ និងេលខទូរសព�ឪពុកមា� យ ឬអណាព្យោបាល។ រល់ព័ត៌មានទងំអស់េនះ្រត�វបានេ្របី្របាស់ែត

ក�ុងករ្របកួតេនះែតបុ៉េណា� ះ េហយីនឹង្រត�វបានរក្សោករសមា� ត់។ 

- រូបភាពនិងខ�ឹមសរផា� ងំគំនូរ ្រត�វែតេផា� តេទេលី្របធានបទទក់ទងេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុែដល

រមួប��ូ លទងំ ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុេទេលីជីវភាពរស់េន ឬផលប៉ះពល់េទេលីវស័ិយ 

នានា មានដូចជា៖ វស័ិយធនធានទឹក វស័ិយសុខភិបាល វស័ិយកសិកម� សមុ្រទនិងតំបន់េឆ�រ ករេ្របី្របាស់ 

ថាមពលកេកីតេឡងីវញិ វស័ិយអប់រ ំេហដ� រចនាសម�ន�័ វស័ិយេទសចរណ៍ ឬក៏ឋន្របព័ន�។ ករេឆ�ីយតប 
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េទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ អចរមួប��ូ លទងំករ្រគប់្រគងហនិភ័យេ្រគាះមហន�រយ ករបន្ុសោ ំ

ករកត់បន�យ ឬក៏ករេឆ�ីយតបរបស់សហគមន៍ (ឧទហរណ៍ ករដេំដីមេឈ ី និងករ្រគប់្រគងកក

សំណល់ ជាេដីម)។ 

- អ�កចូលរមួ្រត�វែតយល់្រពម និងផ�ល់សិទ�ិឱ្យ នាយកដ� នែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងកម�វធីិសម�័ន�ភាព  

ែ្រប្រប�លអកសធាតុកម�ុជា ដំណាក់កលទី៣ ក៏ដូចជាអ�កពក់ព័ន� អចេ្របី្របាស់ផា� ងំគំនូរែដលបាន

េ្រជីសេរសីក�ុងេគាលបំណងករអប់រ ំនិងផ្សព�ផ្សោយនានា 

- កលបរេិច�ទឈប់ទទួលផា� ងំគំនូរ្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខតុល ឆា� ២ំ០២២ េដយេផ�ីជា hard and soft copies  

មកកន់៖ 

         * Soft copies: admin@camclimate.org.kh  

         * Hard copies: នាយកដ� នែ្រប្រប�លអកសធាតុ ្រកសួងបរសិ� ន រជធានីភ�ំេពញ  

ខ. ករ្របកួត្របែជងករថតរូប 

- អ�កចូលរមួ្រត�វែតជា ជនជាតិកម�ុជាមានអយុចប់ពី ១៨ ដល់ ៣៥ឆា�  ំ

- ្រគប់រូបភាពែដលយកមក្របកួត្របែជង្រត�វែតមានករពិពណ៌នាយ៉ាងខ�ី ជាភាសែខ�រ ែដលក�ុងេនាះ រមួមាន៖ 

ចំណងេជីង ករេរៀបរប់ពីរូបភាព ទីកែន�ងថត ឆា�  ំនិងវសិ័យពក់ព័ន� 

- រូបភាព្រត�វែតថតេដយផា� ល់ៃដរបស់អ�កែដលដក់ពក្យចូលរមួករ្របកួត្របែជង។ រូបភាព្រត�វមានគុណ

ភាពខ�ស់ ច្បោស់ល� និងេផា� តេទេលី្របធានបទទក់ទងេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ែដលរមួប��ូ ល

ទងំ ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុេទេលជីីវភាពរស់េន ឬផលប៉ះពល់េទេលីវស័ិយនានា 

មានដូចជា៖ វស័ិយធនធានទឹក វស័ិយសុខភិបាល វស័ិយកសិកម� សមុ្រទនិងតំបន់េឆ�រ ករេ្របី្របាស់

ថាមពលកេកីតេឡងីវញិ វស័ិយអប់រ ំេហដ� រចនាសម�ន�័ វស័ិយេទសចរណ៍ ឬក៏ឋន្របព័ន�។ ករេឆ�ីយ

តបេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុអចរមួប��ូ លទងំករ្រគប់្រគងហនិភ័យេ្រគាះមហន�រយ ករបន្ុសោ ំ

ករកត់បន�យ ឬក៏ករេឆ�ីយតបរបស់សហគមន៍ (ឧទហរណ៍ ករដេំដីមេឈ ី និងករ្រគប់្រគងកក

សំណល់ ជាេដីម)។ 

- រូបភាពអចថតេដយេ្របីទូរសព�ៃដ ឬម៉ាសុីនថត  

- អ�កចូលរមួមា� ក់អចដក់ជូនរូបថតេ្រចីនបំផុត ៤សន�ឹក និងភា� ប់ជាមួយពក្យសុំចូលរមួ 

- អ�កចូលរួម្រត�វែតយល់្រពម និងផ�ល់សិទ�ិឱ្យ នាយកដ� នែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងកម�វធីិសម�័ន�ភាព

ែ្រប្រប�លអកសធាតុកម�ុជា ដំណាក់កលទី៣ ក៏ដូចជាអ�កពក់ព័ន� អចេ្របី្របាស់រូបភាព ែដលបាន

េ្រជីសេរសីក�ុងេគាលបំណងករអប់រ ំនិងផ្សព�ផ្សោយនានា 

mailto:admin@camclimate.org.kh
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- កលបរេិច�ទឈប់ទទួលរូបថត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខតុល ឆា� ២ំ០២២ េដយេផ�ីជា hard and soft copies     

មកកន់៖ 

         * Soft copies: admin@camclimate.org.kh  

          *Hard copies: នាយកដ� នែ្រប្រប�លអកសធាតុ ្រកសួងបរសិ� ន រជធានីភ�ំេពញ  

៤. ករដក់ពិន�ុ និងគណៈកម�ករ 

- ដំេណីរករវនិិច�័យ ស្រមាប់ករេ្រជីសេរសី ផា� ងំគំនូរ និងរូបថត គឺ្រត�វបានេផា� តេទេលីមាតិក ែដល 

ទក់ទងេទនឹងេគាលបំណងៃនករ្របកួត្របែជង ករបក្រសយរមួជាមួយនឹងធាតុផ្សដំៃទេទៀត ែដល 

មានេនក�ុងផា� ងំគំនូរ និងរូបថត (៨០ ពិន�ុ)  

- រូបភាព និងផា� ងំគំនូរ ែដលទទួលបានករគា្ំរទតមរយៈបណា� ញសង�ម ចំនួន ២០ ពិន�ុ (ចំនួនអ�កចូលចិត� 

េ្រចីនបំផុត ១០ ពិន�ុ ចំនួនអ�កែចកចយបន�េ្រចីនបំផុត ១០ពិន�ុ)  

- សមាសភាពគណៈកម�កររមួមាន៖ អ�កជំនាញតំណាងពី្រកសួងបរសិ� ន និងកម�វធីិសម�័ន�ភាពែ្រប្រប�ល

អកសធាតុកម�ុជា ដំណាក់កលទី៣ 

៥. រង� ន់  

ពិធី្របកស និង្របគល់ជ័យលភីដល់រូបគំនូរនិងផា� ងំរូបភាពែដលបានេ្រជីសេរសី នឹង្រត�វ្របារព�េនចុង ែខវចិ�ិក 

ឆា� ២ំ០២២ េនទីស�ីករ្រកសួងបរសិ� ន។  ផា� ងំគំនូរ និងរូបភាពែដល្រត�វបានេ្រជីសេរសីនឹង្រត�វបានដក់តងំ

បង� ញ េន្រកសួងបរសិ� នអំឡុងេពល្របកសជ័យលភី។  

រង� ន់ស្រមាប់ស� ៃដផា� ងំគំនូរ និងរូបថត្រត�វបានកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ 

ស� ៃដផា� ងំគំនូរ  

- ជ័យលភីេលខ ១ ទទួលបានទឹក្របាក់សរុប ១លនេរៀល រមួជាមួយលិខិតសរេសីរ 

- ជ័យលភីេលខ ២ ទទួលបានទឹក្របាក់សរុប ៨០មឺុនេរៀល រមួជាមួយលិខិតសរេសីរ 

- ជ័យលភីេលខ ៣ ទទួលបានទឹក្របាក់សរុប ៦០មឺុនេរៀល រមួជាមួយលិខិតសរេសីរ 

ស� ៃដរូបថត   

- ជ័យលភីេលខ ១ ទទួលបានទឹក្របាក់សរុប ១លនេរៀល រមួជាមួយលិខិតសរេសីរ 

- ជ័យលភីេលខ ២ ទទួលបានទឹក្របាក់សរុប ៨០មឺុនេរៀល រមួជាមួយលិខិតសរេសីរ 

- ជ័យលភីេលខ ៣ ទទួលបានទឹក្របាក់សរុប ៦០មឺុនេរៀល រមួជាមួយលិខិតសរេសីរ 
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៦. ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបែន�ម 

• េលក សុីម ទូច ្របធានករយិាល័យ ៃននាយកដ� នែ្រប្រប�លអកសធាតុ ទំនាក់ទំនងទូរស័ព�         

០១២ ៤២៥ ៣៤៦    អីុែម៉ល simtouch@gmail.com  

• េលក ែសម សវុធ ម�ន�ី្រគប់្រគងចំេណះដឹង ៃនកម�វធីិសម�័ន�ភាពែ្រប្រប�លអកសធាតុកម�ុជា 

ដំណាក់កលទី៣ ទំនាក់ទំនងទូរស័ព� ០១០ ៧២៣ ២៥០                                    

អីុែម៉ល savuth.sem@camclimate.org.kh   

• េលក ្រសី សុខរស�ី ម�ន�ីរដ�បាល ៃនកម�វធីិសម�័ន�ភាពែ្រប្រប�លអកសធាតុកម�ុជា ដំណាក់កល

ទី៣ ទំនាក់ទំនងទូរស័ព� ០៩៧ ២ ៨០៩ ០៦៦ អីុែម៉ល  sokh.raksmey21@gmail.com  
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