
ក្រមក្រតិរតតិ 
សក្ារ់គណៈរមមការនាយរ នៃសហព័ៃធខ្មមររមពុជាក្ក្កាម 

 

ក្សចរតខី្ៃនា ាំ 

ក្រមក្រតរិតតនិ េះ ដារ់នេញរនងុនេេរតរីពឹំងយ៉ា ងមំទំ េនំ េះគណៈរមមការនាយរ ន េហព័ ធ 

ខ្មមររមពុជានក្កាម  ិងពិពណ៌នាអំពីមក្តដាា  ន របួ េារ់អាររបររិរិយនដាយេងឃឹមន ើ 

េមជរិ គណៈរមមការនាយរមន រ់ៗក្រកា ់យរនរៀងៗមលួ  ។ វាម ិេំនៅេនំ េះរា ់ស្ថា  ភាព 

ខ្ែ អាេនរើតន ើងជាយថានហតនុនាេះនេ នហើយរ៏ម ិខ្ម េក្មរ់ឲ្យេមជរិគណៈរមមការ 

នាយរមន រ់ៗនក្រើជ ំេួេុភវ ិិេឆយ័  ិងភាពឈ្លល េនវររេ់មលួននាេះខ្ែរ ។ 

េមជរិគណៈរមមការនាយរណាមន រ់ម េមង ់េនំ េះស្ថា  ភាពពិនេេណាមយួ ខ្ែ ខ្េង 

ម ិេាេ់រនងុក្រមក្រតរិតតនិ េះ គរួខ្តដារ់េំ រួេនំ េះនោរអធរិតនី គណៈរមមការនាយរ 

ខ្ែ អាេជយួពិភារាជាមយួេមជរិគណៈរមមការនាយរនសេងនេៀត ឬ ក្រុមក្ររឹាក្េរ 

េារ់នសេងនេៀត នែើមបបីា េេ ួេនមលើយែេ៏មក្េរ ។ 

េមជរិគណៈរមមការនាយរទំងអេ់ក្តូវខ្តេេុះហតាន ខាភាល មៗ នែើមបនីោរពេនំ េះក្រម   

ក្រតរិតតនិ េះ នក្កាយនព ខ្ែ បា ជារ់ននន ត ឬក្តវូបា ចាត់តំង នែើមបីចារ់នសតើមការេេ ួ 

ក្រកា ់យរ ។ ក្រមក្រតរិតតនិ េះ ក្តូវខ្តខ្រេក្ម ួស្ថរជាថ្ម ី នៅនរៀងរា ់េ និបាតែណំាេ់នន  ំ

នហើយក្តវូេេុះហតាន ខានដាយេមជរិគណរមការនាយរ ទំងអេ់ក្រេិ នរើម ការតក្មូវ 

តមេមយ័កា  ។ 

គណៈរមមការនាយរេេ ួមុេក្តវូរនងុការោំ រ ិងអ វុតតក្រមក្រតរិតតនិ េះ ។ េមជរិគណៈ 

រមមការនាយរខ្ែ  ម ិបា នោរពតមក្រមក្រតរិតតនិ េះខ្េងតក្មូវអាេក្តូវែរនេញពីគណៈ 

រមមការនាយរ ។ 

រិចចក្ពមក្ក្ពៀងច ាំក្ ោះមុមចារ់ រទរញ្ជា  ៃយិតរមម ៃងិក្ោលៃក្ោបាយ 



េមជរិគណៈរមមការនាយរក្តវូខ្តក្ពមនក្ពៀងេនំ េះេារ់ដារ់ឲ្យអ វុតត  ិយតរមម  ិងរេ 

រញ្ជា ទំងឡាយ នហើយជាពិនេេរសំតុ  រខ តិរ: ។ 

គណៈរមមការនាយរក្តូវខ្តយ ់  ិងរំនពញភាររេិចែេូខ្ែ ម ខ្េងនៅរនងុកាងារខ្ែ ក្តវូ 

រំនពញ ។ ក្រេិ នរើេមជរិគណៈរមមការនាយរណាមន រ់ោម  េរមមភាព ( ែេូជាម ិបា  

េ ូរមួក្រជុ ំ ឬ រំនពញការងារក្រចាំនន ំ ) នក្េើ ជាងក្បាំមយួខ្ម រេិចក្រជុមំយួក្តូវខ្តនរៀរេនំ ើង 

នដាយការនកាេះនៅពីនោរអធរិត ី នែើមបីរញ្ជា រ់ឲ្យែងឹថា នតើេមជរិគណរមមការននាេះនៅ 

េងរ់ តការងារររេ់មលួ ខ្ែរឬនេ ។ ការមរខា ម ិបា រំនពញការងារចាបំាេ់ន េះ េមជរិ 

ននាេះ  ឹងក្តូវរញ្ចរ់តនួាេីជាេមជរិគណៈរមមការនាយរ ។ 

គណៈរមមការនាយរក្តូវខ្តរងាា ញមលួ នៅរនងុអងគក្រជុ ំ តមរយ:េរូេ និបាត (េរូេពទ នេៃរ៍ ឬ 

តមក្រុមធ្លល រ់ជរួជុ)ំ ការក្រជុកំ្រចានំន ំ ឬតមការពិភារាោន  ។ ក្រេិ នរើេមជរិគណៈរមម 

ការនាយរណាមន រ់ម ិអាេេ ូរមួក្រជុ ំ នគក្តូវខ្តជ ូជាែំណឹងតមរយ:ការនសញើស្ថរ យ៉ា ងតេិរ៏ 

២៤ នម៉ា ងម ុ នហើយនសញើរបាយការណ៍ជ ូគណៈរមមការនាយរ េក្មរ់រេិចក្រជុនំនាេះ ។ រនុងតនួា 

េីជាេមជគិណៈរមមការនាយរមន រ់ ក្រេិ នរើមរខា ពំុបា េ ូរមួនដាយផ្ទទ  ់ រនងុរេិចក្រជុំ 

គណៈ រមមការនាយរនក្េើ ជាងរីែងជារ់ៗោន  រេិចក្រជុកំ្រចានំន ំេ ំ ួពីរែង ឬ េរូេ និបាតន  

គណៈរមមការនាយរពីរែងជារ់ោន  អធរិតនី េហព័ ធ ឹងនធវើការនកាេះក្រជុ ំ នែើមបីេួររញ្ជា រ់ 

េមជរិ គណៈរមមការនាយរររូននាេះថា នតើេងន់ៅរំនរ ើការរនងុគណៈរមមការនាយរតនៅ 

នេៀតខ្ែរឬនេ នែើមបីអាេែរនឈ្លម េះនេញ ។ េមជរិគណៈរមមការនាយរក្តូវខ្តនជៀេវាង ៖ 

 នធវើការនោេនានដាយេមង ត់ នែើមបបីា េេ ួតនួាេីមយួនៅរនងុរដាា ភបិា  ។ 

 នធវើនេេរតខី្ថ្លងការណ៍រនុងស្ថរព័តម៌ ោំក្េគណររេ នយបាយណាមយួនៅរនុង 

ក្រនេេរមពុជា ។ 

 នធវើនេេរតខី្ថ្លងការរេិះគ ់ េនំ េះថាន រ់ែរឹនាំគណររេ នយបាយណាមយួ ន ើរ 

ខ្ ងខ្តម ទរ់េងែ ់ររណីរនំោភេិេធិម េុេ ។ 

 ម េំនារ់េំ ងនដាយស្ថង ត់រមាងំ ជាមយួថាន រ់ែរឹនាំគណររេ  នយបាយនៅ 

ក្រនេេរមពុជា នដាយោម  ការយ ់ក្ពមពីគណៈរមមការនាយរ  ិង 



 េ ូរមួរនងុការក្រជុនំោេនា ន គណររេ នយបាយណាមយួរនងុក្រនេេរមពុជា 

នដាយោម  ការយ ់ក្ពមពីគណៈរមមការនាយរ ។ 

ក្រេិ នរើគណៈរមមការនាយរម ិយ ់ក្ពមឲ្យេ ូរមួ នហើយស្ថមជី នៅខ្ត     

េនក្មេថា នៅេ ូរមួនដាយម ូនហតណុាមយួ ននាេះក្តវូខ្តេំុរញ្ចរ់តនួាេី 

ររេ់មលួ  នដាយម ការេេ ួយ ់ក្ពមពីគណៈរមមការនាយរ មយួនថ្ងម ុ ឹង 

អាេេ ូរមួបា  ។ 

ទ ាំនាស់ផលក្រក្ោជៃ ៍

េមជរិគណៈរមមការនាយរក្តវូខ្តោតក្តដាងរងាា ញែ ់នោរអធរិតី  វូស្ថា  ភាពររេ់ 

មលួ  ខ្ែ ម ជារ់ទរ់េង ឬ រ៏អាេ ឹងទរ់េងនៅអនាគត អពីំេំនាេ់ស ក្រនយជ ៍នសេងៗ ។ 

រនុងស្ថា  ភាពខ្ែ ក្រមក្រតរិតតនិ េះ ម ិម រណំងពិពណ៌នាអពីំេំនាេ់ស ក្រនយជ ៍ទំង 

អេ់ខ្ែ អាេ ឹងនរើតម ននាេះ ។ ខាងនក្កាមន េះ គជឺាេំនាេ់ស ក្រនយជ ៍មលេះៗ ខ្ែ េម 

ជរិគណៈរមមការក្តូវខ្តនជៀេវាង ៖ 

 អ ញុ្ជា តឲ្យេមជរិរនងុក្គួស្ថរផ្ទទ  ់ (ឪពុរមត យ ស្ថេ់នថ្ល ស្ថេ់ស្ថរ នោហិត 

ញាត ិ េនាត  ខាងស្ថេ់នថ្ល) េេ ួស ក្រនយជ ៍ម ិក្តមឹក្តវូ (ែេូជាម តនួាេី 

រនុងេហព័ ធខ្មមររមពុជានក្កាម នដាយម ិបា ឆ្លងកាត់ការនបាេះននន តតមវធិខី្ែ  

េហព័ ធខ្តងអ វុតតេេ ួបា  វូរមចី ឬេេ ួយរ វូជ ំ ូជាក្បារ់កាេពី 

េំណារ់ េមជរិ ែនេ នេៀត ឬ អងគការែនេនេៀត) នែើមបបីា ស ជាការេេ ួ  

 វូតនួាេី រនងុគណៈរមមការ នាយរ ន េហព័ ធខ្មមររមពុជានក្កាម ។ 

  េេ ួបា  វូក្បារ់រមច ី ឬធ្លនាថាឲ្យមចីជាថ្នូរ ឹងការបា េេ ួតនួាេីជាគណៈរមម 

ការ នាយរ ។ 

 េេ ួេំណូរ ឬការរងន់ថ្លម ិក្តមឹក្តូវ រនងុនេវា៉ា ទរ់េងជាមយួរេិចក្រតរិតតកិារ 

ន េហព័ ធ  ិង 

 េេ ួយរ ឬម ក្រុមក្គសួ្ថរផ្ទទ  ់ន មជរិគណៈរមមការនាយរេេ ួយរ ជ ំ ូ 

ពីរគុគ  ឬអងគភាពខ្ែ ម េំនារ់េំ ងជាមយួេហព័ ធខ្មមររមពុជានក្កាម 



រនុងររណីខ្ែ ជ ំ ូននាេះ ចាត់ថាឋិតនៅរនុងស្ថា  ភាពេាេ់ក្រខ្ តទំងក្េុង 

ម នហតរុេចយ័រនងុ្េធិព េនំ េះ េរមមភាព ន គណៈរមមការនាយរ ។ 

ការក្ក្រើអាជាា     

គណរមមការក្តវូខ្តក្រក្ពឹតតតមការពិពណ៌នា រនុងមមុងារែេូម ខ្េងនៅរនងុ រខ តិរ: ររេ់ 

េហព័ ធខ្មមរ រមពុជានក្កាម ។ ការរនំោភអណំាេឯណា ិមយួ គរួខ្តបា រាយការណ៍ជ ូេនំ េះ 

នោរអធរិតនី េហព័ ធ ។  

រនុងមណ:ខ្ែ ក្រមក្រតរិតតនិ េះម ិអាេពិពណ៌នាឲ្យបា អេ់ េនំ េះររណីរនំោភអំណាេ 

ខ្ែ អាេ ឹនរើតម ខាងនក្កាមន េះ គជឺាការរនំោភអំណាេមលេះៗ ខ្ែ គណៈរមមការនាយរ 

ក្តូវខ្តនជៀេវាង ៖ 

 នក្ជៀតខ្ក្ជរេ ូរនងុរេិចការររេ់េមជរិគណៈរមមការនាយរែនេនេៀត នដាយ 

ោម  ការអ ញុ្ជា ត ពីគណមមការនាយរ ។ 

 អ ញុ្ជា តឲ្យភរយិ ឬស្ថវ ម ីនក្ជៀតខ្ក្ជរេ ូរនងុរេិចការររេ់េមជរិគណៈ រមម 

ការនាយរនសេងនេៀត ឬនធវើនេេរតេីនក្មេនដាយេំអាងថា មលួ ជាភរយិ ឬ ស្ថវ ម ី

ន េមជរិគណៈរមមការនាយរ ។ 

 ទរ់េងជាមយួគណរមមការស្ថខា នែើមបបីា  ុយការ់េក្មរ់នធវើេរមមភាព 

នដាយោម  ការអ ញុ្ជា តពីគណៈរមមការនាយរ ។ 

 នធវើនេេរតេីនក្មេេនំ េះេរមមភាព ខ្ែ ម ិទរ់េងែ ់អវខី្ែ ម ខ្េងរនងុ 

ភាររេិច ។ 

 នរងក្រវញ័្ចស ក្រនយជ ៍ពីេមជរិែនេនេៀត នែើមបីបា ស េនំណញមលួ ឯង ។ 

 នក្ជៀតខ្ក្ជរេ ូរនងុនេេរតេីនក្មេទំងឡាយ ន ថាន រ់ែរឹនាំស្ថខាម ូដាា   ។ 

 ចាត់តំងេមជរិណាមន រ់រនុងតនួាេីអវីមយួ នដាយោម  ការនបាេះននន ត ឬពិនក្ោេះ 

ជាមយួ ឹងគណរមមការស្ថខាម ូដាា   ។ 

 រងៃឲ្យម ជាជនមល េះ រនងុេនំណាមេមជរិន គណរមមការស្ថខាម ូដាា    ិង 



 នក្ជើេនរ ើេេមជរិគណៈរមមការនសេងនេៀត រនងុ ័យនធវើការនោេនាក្រនងំ 

ជាមយួ ឹងេមជរិ គណរមមការែនេនេៀត នែើមបីស ក្រនយជ ៍មលួ ឯង ។ 

ការសាា ត់ 

គណៈរមមការនាយរក្តូវខ្ថ្ររាការេមង ត់រនុងមក្តដាា  មយួែម៏ពេ់រសំតុ េនំ េះព័តម៌ ខ្ែ  

េេ ួបា  នដាយេនំ េះ ឬ នដាយក្រនយ  រនងុការេ ូរមួររេ់មលួ  ជាមយួ ឹងេហព័ ធ 

ខ្មមររមពុជានក្កាម ។ ននាេះរារ់រញ្ច ូទំងព័តម៌ អពីំអនរនធវើការនដាយេម័ក្គេតិត េមជរិគណៈ 

រមមការនាយរ អនរសត ់ថ្វកិា អនរនធវើវភិាគទ  េមជរិអងគភាព នែគរូុគគ ិរ រុគគ ិររខ្ណត ត 

 ិងអនរដារ់ រយេំុ ។ គណៈរមមការនាយររ៏ក្តូវខ្តនជៀេវាងខ្ែរ ៖ 

 អ ញុ្ជា តឲ្យភរយិ ឬ ស្ថវ ម ីអា ព័តម៌ េមង ត់ ែេូជាការនសញើស្ថរ ឬឯរស្ថរ 

េមង ត់ខ្ែ េក្មរ់ខ្តគណៈរមមការនាយរ ។   

 ខ្េររខំ្ រេនំ េះភរយិឬស្ថវ ម ីឬេមជរិក្រុមក្គសួ្ថរផ្ទទ  ់  វូឯរស្ថរេមង ត់ 

េតីពីេរមមភាព ររេ់េហព័ ធខ្មមររមពុជានក្កាម ខ្ែ េរុេក្មរ់ខ្ត គណៈរមម 

ការនាយរ ។ 

 អ ញុ្ជា តឲ្យភរយិឬស្ថវ ម ីស្ថត រ់េរូេ និបាតន េមជរិគណៈរមមការ នាយរេហ 

ព័ ធរមពជុានក្កាម ។ 

 រងាា ញព័តម៌ េមង ត់យ៉ា ងនធវេក្រខ្ហេ នដាយោរ់ជ ួ ឬតមរយ:ការេ ទនា 

ជាស្ថធរណ: ខ្ែ អាេនាំឲ្យឮមចរខាច យ ឬនាឲំ្យម ការររក្ស្ថយមុេ ។   

ការងារត ាំណាងឲ្យគណៈរមមការនាយរ ៃងិឲ្យសហព័ៃធខ្មមររមពុជាក្ក្កាម 

គណៈរមមការនាយរក្តូវខ្តម ការេេ ួមុេក្តូវ រនុងរេិចការ រនមេ ភាពន  េមជរិគណៈ 

រមមការនាយរ  ិង រតិតេិពទររេ់េហព័ ធខ្មមររមពជុានក្កាម ។ ការររក្ស្ថយមុេេនំ េះគណៈ 

រមមការនាយរ  ិង េហព័ ធ អាេនាំឲ្យម ការមូេខាតេនំ េះរតិតេិពទ នហើយក្រឈម ឹងការ 

រតឹងសត ់នសេងៗ ។ េមជរិគណៈរមមការនាយររ៏ក្តូវខ្តនជៀេវាងខ្ែរ ៖ 



 នធវើេេេ រេិចនៅស្ថខាម ូដាា  នានា ឬអងគការែនេនេៀត នដាយម ិបា សត ់ជា 

ព័តម៌  ឬខ្េវងររការយ ់ក្ពមជាម ុ ពីគណៈរមមការនាយរ ។ 

 នែើរតតួណំាងគណៈរមមការនាយរ ឬតណំាងេហព័ ធខ្មមររមពុជានក្កាម េ ូរមួរនុង 

េរមមភាព ែេូជាការនធវើបាតរុមម ការក្រជុ ំេ និបាត េរមមភាពនរអងាគ េក្បារ់ 

នដាយោម  ការអ ញុ្ជា ត ពីគណរមមការនាយរ ។ 

 នធវើែនំណើ រនៅក្រនេេែនេ ែេូជាក្រនេេរមពុជា ឬ រមពុជានក្កាម នដាយោម  ការ 

អ ញុ្ជា តពីគណៈរមមការនាយរ ។ ក្រេិ នរើជាការនធវើែនំណើ ររារ់រញ្ចូ  វូ 

វេិេមកា នៅនព ក្ត រ់មរវញិ គរួខ្តរាយការណ៍ជ ូគណៈរមមការនាយរ 

អំពីអវីខ្ែ បា េនងៃតពិ ិតយ  ិងខ្ែ នរៀ េូក្តបា  មរពីការនធវើែនំណើ រននាេះ 

 ិង 

 នធវើរេេមា េ ៍ជាមយួស្ថរព័តម៌  នដាយម ិបា ពិនក្ោេះពិភារា ឬេេ ួបា  

ការអ ញុ្ជា ត ពីគណៈរមមការនាយរ ។ 

របាយការណ៍អ ាំពកីាររ ាំក្ោភរ ាំ ៃ 

គណៈរមមការនាយរក្តូវខ្តរាយការណ៍ អំពីការេងេ័យម ររណីរនំោភរ ំ ទំងឡាយនៅ 

ន ើក្រមក្រតរិតតនិ េះ េនំ េះនោរអធរិតនី គណៈរមមការនាយរតមរយ:ការនសញើស្ថរ ឬ តម 

 ិមិតជាសលូវការ ។ រនងុនថ្រនវោក្បាពីំរនថ្ងន ការរនំោភរ ំ អធរិត ឹីងនធវើការនេុើរអនងៃត 

នហើយររជ ំយួពីគណៈរមមការនាយរនែើមបរីណំត់េណំាត់ការេមក្េរណាមយួ ឧទហរណ៍ 

ែេូជា េីមយួនេេរតកី្ពម  ។ 

ក្រេិ នរើការរនំោភម ិក្តូវបា នដាេះក្ស្ថយរនងុនថ្រនវោរណំត់ របាយការណ៍គរួខ្តក្តវូ 

រញ្ាូ នៅេមជរិ គណៈរមមការនាយរទំងអេ់ ន ើរខ្ ងខ្តេមជរិគណៈរមមការនាយរ 

រពុំងក្តវូបា នេុើរអនងៃត  ិង ឬ អធរិតមី ិបា នធវើេរមមភាពណាមយួ ឬ ម ិម នេេរតី       

ព យ ់ណាមយួឲ្យេមនហតេុមស  ។ ក្រេិ នរើការរនំោភក្តូវបា រញ្ជា រ់ថា នរើតម  

ពិតខ្ម េមជរិគណៈរមមការនាយរខ្ែ បា រនំោភ  ឹងក្តវូេេ ួការក្ពម ជាោយ រខ 



អរេរនហើយេខំ្ណរនោរអធរិតរ៏ី ឹងក្តូវេេ ួការក្ពម សងខ្ែរ ពីរេបា ោរ់ បាំងេនំ េះ 

ការរនំោភរំ  ន ើក្រមក្រតរិតត ិ។ 

ការក្លើរខ្លង 

ការន ើរខ្ ងេនំ េះអវីខ្ែ ម ខ្េងនៅរនងុក្រមក្រតរិតតនិ េះ  អាេក្រក្ពឹតតនៅបា  ខ្តនដាយ 

គណៈរមមការនាយររ៉ានុណាណ េះ នហើយរ៏អាេនធវើនៅបា  ខ្តរនងុកា :នេេ:ែពិ៏នេេរសំតុ 

រ៉ាុនណាណ េះ ។ េហព័ ធខ្មមររមពុជានក្កាមក្តូវខ្តររក្ស្ថយរងាា ញឲ្យេាេ់ោេ់ពីការន ើរ 

ខ្ ងន េះ  ិងម ូនហតនុ ការន ើរន ងនដាយេនងវើេមក្េរជាមយួេារ់តក្មូវ  ិងរេរញ្ជា  

ែេ៏មក្េរ ។ េមជរិគណរមមការណាមន រ់ខ្ែ បា ែងឹ អពីំររណីខ្ែ  ទមទរឲ្យម ការ 

ន ើរខ្ ងក្តូវខ្តន ើរយរររណីននាេះ នៅរងាា ញជ ូគណៈរមមការនាយរឲ្យបា នរ់រហ័េ 

រំសតុ។ 

រិចចសច្ចច ក្រណិធាៃ 
 

រនុងនាមជាេមជរិគណៈរមមការនាយរន េហព័ ធខ្មមររមពុជានក្កាម នយើងមញុំេូមនធវើេចាច  

ក្រណិធ្ល ថា  ឹងនោរពតមក្រមក្រតរិតតនិ េះ នៅនថ្ងេី ២៩ ខ្មឧេភា នន  ំ២០១៦ នៅេីក្រងុ 

San Jose រែា California េហរែាអានមររិ ។ 

 

ខាងនក្កាមន េះជា នឈ្លម េះ  ិងតនួាេី ន គណៈរមមការនាយរទំង ១៣ ររូន េហព័ ធខ្មមររមពជុា 

នក្កាម ខ្ែ បា េេុះនហតាន ខាន ើក្រមក្រតរិតត ិេក្មរ់គណៈរមមការនាយរន េហព័ ធខ្មមរ 

រមពុជានក្កាម ៖  

 

ឈ ម្ ោះ តួនាទី ហតថឈេខា 

 ថាេ់ ង៉ារុ ថាេ់ ក្រធ្ល ក្រតរិតត ិ   

 េឺង ធ ី ិត ក្រធ្ល ស្តេតី   



 នៅ នរៀរ ក្រធ្ល េភាក្ពឹទធ ចារយ   

នរៀង េុធ ី ក្រធ្ល យុវជ   

ក្តងឹ ម៉ា  ់ រ ិ ក្រធ្ល ខ្ស ការ  

ក្បារ់ នេរវីធុ អ កុ្រធ្ល េី ១  

ថាេ់ នវៀ  អធរិត ី  

ថាេ់ នេ ក្រធ្ល េភាតណំាង  

ក្តងឹ យ៉ា រ ក្រធ្ល រែាបា   

េឺង យឹុង រតនា ក្រធ្ល នាយរដាា  ព័តម៌   

េឺង ហួរ អគគន ខាធកិារ  

ធធី ីធនមម  ក្រធ្ល ស្ថេនាអ តរជាត ិ  

នៅ នេរ ី អ កុ្រធ្ល េី ២  

  

  

 

 


