
 

 

The Community-Based 
Childcare Centers Project 

  ENGLISH VERSION 
 
The Community-Based Childcare Centers (CBCC) Project is a 4 years project starting in 2020 until 
2024. Funded by Japan Social Development Fund (JSDF) managed by the World Bank for the 
account of the Government of Japan, the CBCC Project will be implemented by Planète Enfants & 
Développement (PE&D), a French NGO specializing in early childhood areas. 
 
The Project intends to experiment new models to provide sustainable, affordable, safe and quality 
childcare services for very young children of garment factory workers, partly financed by their 
employers in accordance with the Cambodian Labor Law. The Project will help the garment factory 
workers to strive for a better balance between their private and professional lives, while improving 
child development. It will also allow family members who are traditionally taking care of young children 
to save time for other personal or economic activities. 
 
In this view, 22 Childcare Centers will be built in communities, closed to garment factory 
workers and their families’ homeplace. These Community-Based Childcare Centers will provide a 
safe, healthy and stimulating environment to welcome very young children (06-36 months) during 
garment workdays, and ensuring their right physical, psychological and cognitive development. 
Centers will be managed by trained professional staff, under the supervision of PE&D Project Team. 
Centers will be economically sustainable, thanks to funding from garment factories which are 
partnering with the Project, and fees payed each month by the parents. 
 
Whereas the Childcare services will be accessible only to employees of garment factories partnering 
with the Project, all community members will benefit from the establishment in their commune, as 
parenting education training and sensitization programs will be delivered in the CBCCs and fully 
accessible for all.  

Why implementing the CBCC project? 

The CBCC project will aim at filling the gap for affordable and quality childcare services in Cambodia, 
especially in rural areas and for low-income workers. 
 
In Cambodia, there are no public daycare services and very few functional factory daycare centers. 
Private daycare services are available and growing in urban areas but are not financially accessible 
for most garment factory workers. Garment factory workers frequently quit their jobs for lack of 
childcare support, electing to stay home with their children instead.  
 
The Cambodian Labor Law (1997), Article 186, requires enterprises employing more than 100 women 
to either establish a daycare center on-premises for children 18-36 months of age, or to pay for 
employee’s childcare costs elsewhere. However, most of the factories are non-compliant and there 
are almost no operating on-site daycares. 



  

 

CBCC design and construction. What will they imply 
for the communities and their environment? 

Each CBCC will be built, following the same construction design and equipment prescriptions 
established by PE&D specialists and international consultants.  
 
CBCC design will ensure the highest safety, health, stimulating and warming environment to welcome 
young children, with security provisions (security fences, smoke detector, safe place to store materials 
that might injure the children, locked doors) and health / hygiene equipment (fans in all rooms, 
unlimited drinkable water, proper sanitation, first aid kit). CBCC design will also provide dedicated 
areas for day-to-day children activities, such as activity rooms, nap rooms, outdoor playground. 
 
Centers will be located on public land, with full of the agreement of the Commune Councils and 
Village Chiefs. Lands will be selected after a systematic Social & Environmental Assessment, to 
ensure that the location will be safe from any environmental risks or hazards (flooding, pollution, 
dangerous flora and fauna, dangerous neighboring activities, water pounds). The existence of cultural 
heritage or structures to be preserved, and the lack of UneXploded Ordnance or land users will also 
be systematically checked. 
 
During the Construction, all project stakeholders will strictly follow an Environmental & Social 
Management Plan to ensure that all risks (workers and population safety, protection of the 
environment and cultural heritage) or nuisance (noise, dust) for the local environment and 
communities will be addressed and mitigation measures will be undertaken.  
 
Once opened, the CBCCs will be equipped with septic tank to avoid any water discharge in the 
environment. CBCC locations will also be chosen to avoid any noise nuisance generated by children 
activities, as much as possible.  
 
Due to the limited scale of each Centers, the impacts on the environment and communities should be 
limited.  

Community Consultation. How could you share your 
feedbacks? 

Community engagement is key for the success of the project. The Project Team has already 
conducted several rounds of consultation with national and local authorities, and a panel of garment 
factory workers and their families. 
 
Prior to any site selection, the Team Project will organize a consultation process in the communities to 
present the project, the design of the CBCC and welcome any feedbacks or concerns. This process 
will make sure that the CBCC design is adapted to the specific situation of this community and of its 
members.  
 
During the whole construction stage, a register will be made available at the Commune Hall for 
anyone who would like to share comments about any aspects of the Project. Consultation sessions 
will be pursued, and on-site visits might be organized for the community members, once safety if 
guaranteed. 
 
Once opened, the consultation process will continue. A CBCC Advisory Committee will be established 
for each CBCC and will involve the village chief, the preschool teacher if any, elected/voluntary 
parents, the CBCC Manager, representatives of the Commune Committee for Women and Children 
(CCWC), district education and health officers, and representatives of factory management. PE&D 
project staff will support the facilitation of the meetings. Besides, once a year, a community meeting 
will be organized to conduct a Community Scorecard of the CBCC to assess the quality of services. 



  

 

About PE&D and The World Bank Group 

Planète Enfants & Développement (PE&D) is a French NGO expert in Early Childhood Care and 
Développement. PE&D was created in 1984 as “SOS Children of Cambodia” in order to help the child 
victims of the war. Since, our team has been operating to provide early childhood development (0-6 
years), family and parenting support, as well as maternal and infant health. 
 

The World Bank is an international financial institution, established in 1944, to provide loans, 
grants, policy advice and technical support to developing countries. The World Bank is part of The 
World Bank Group which has set two goals for the World to achieve by 2030: 
 
► End extreme poverty by decreasing the percentage of people living on less than $1.90 a day 

to no more than 3% 

► Promote shared prosperity by fostering the income growth of the bottom 40% for every country 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/17/ending_extreme_poverty_and_promoting_shared_prosperity


  

 

 

គម្រោងការបម្ងកើតទារកដ្ឋា នតាមសហគមន ៍
 

  KHMER VERSION 
 

គម្រោងទារកដ្ឋា នរបចាំសហគមន ៍(CBCC) គឺោនរយៈម្េល ០៤ឆ្ន ាំ នឹងរតូវបានចបម់្្តើមម្ៅឆ្ន ាំ ២០២០ រហូតដល់ 
ឆ្ន ាំ ២០២៤។ គម្រោងម្នេះ្តល់ថិកាគាំររម្ដ្ឋយមូលនិធិអភវិឌ្ឍនស៍ងគមជប ៉ុន (JSDF)  និងរគបរ់គងម្ដ្ឋយធនាគរ
េិភេម្ោក សរោបរ់រួលខ៉ុសរតូវជាមយួរដ្ឋា ភបិាលជប ៉ុន គម្រោងទារកដ្ឋា នរបចាំសហគមនន៍ឹងរតូវបានអន៉ុវតតន៍
ម្ដ្ឋយ អងគការ េិភេក៉ុោរ និងអភវិឌ្ឍន ៍(PE&D) ដដលជាអនកជាំនាញខាងការងារក៉ុោរតូច។  
 

គម្រោងោនម្គលបាំណងម្ដើមបសីាកលបងគាំរូថមីម្លើការ្តល់នូវម្សវាដថទាាំក៉ុោររបកបម្ដ្ឋយនិរនតរភាេ តម្មៃសមរមយ ោន
ស៉ុវតថិភាេ និងគ៉ុណភាេសរោបក់៉ុោរតូច ដដលរតូវជាកូនរបស់កមមករម្ោងចរកកាតម់្ដរ ម្ហើយមយួដ្នកម្នហិរញ្ញបបទាន
រតូវបាន្តល់ម្ដ្ឋយនិម្ោជករបស់េួកម្គដដលរសបម្ៅតាមចាបក់ារងារម្ៅកមព៉ុជា។ គម្រោងម្នេះនឹងជួយ ដល់កមមករ
ម្ោងចរកកាតម់្ដរ ម្ដើមបឱី្យោនត៉ុលយភាេរវាងជីវតិឯកជន និងម៉ុខរបររបស់េួកម្គ កន៉ុងខណៈម្េលដដលកាំេ៉ុង្តល់ការ
អភវិឌ្ឍក៉ុោរ។ គម្រោងម្នេះនឹង្តល់ម្ោយសោជិករគួសារដដលោនរាំោបដ់ថរទាាំក៉ុោរតូច ោចោនម្េលម្វោ
សរោបស់កមមភាេផ្ទា ល់ខៃួន ឬសកមមភាេម្សដាកិចចម្្េងម្រៀត។  
 

ម្ៅកន៉ុងគម្រោងម្នេះ ទារកដ្ឋា នចាំនួន ២២កដនៃង នឹងរតូវសាងសងក់ន៉ុងសហគមនដ៍ដលម្ៅជិត្ាេះរបស់កមមករម្ោងចរក
កាតម់្ដរ និងរគួសាររបស់េួកម្គ។ ទារកដ្ឋា នរបចាំសហគមនន៍ឹង្តល់នូវបរោិកាសរបកបម្ដ្ឋយស៉ុវតថិភាេ ស៉ុខភាេ 
និងរ ាំម្ោចម្ដើមបសីាា គមនក៍៉ុោរតូចៗ (ោយ៉ុ០៦-៣៦ដខ) កន៉ុងកាំឡ៉ុងម្េលម្ថៃម្ធាើការ និងធានាការអភវិឌ្ឍខាងោងកាយ ្ៃូវ
ចិតត និងការយល់ដឹងរបស់េួកម្គ។ ទារកដ្ឋា ននឹងរតូវរគបរ់គងម្ដ្ឋយប៉ុគគលិកដដលោនជាំនាញដដលររួលការបណត៉ុ េះប
ណ្តត លរតឹមរតូវ ម្រកាមការរតួតេិនិតយេីរកុមការងារគម្រោង PE&D ។  
 

ទារកដ្ឋា ននឹងោននិរនតរភាេដ្នកម្សដាកិចច ម្ដ្ឋយសារនឹងោនការ្តល់ថវកិាេីភាគីខាងម្ោងចរកកាតម់្ដរដដលបានចប់
ម្ដគូជាមយួគម្រោង និងម្ថៃឈ្នួលដដលឪេ៉ុកោត យបានបងជ់ាម្រៀងោល់ដខ។ 
 

ចាំដណកឯម្សវាទារកដ្ឋា ននងឹោច្តល់បានដតចាំម្ េះនិម្ោជិកម្នម្ោងចរកកាតម់្ដរដដលចបម់្ដគូជាមយួគម្រោងដត
ប ៉ុម្ណ្តណ េះ សោជិកសហគមនទ៍ាាំងអស់នឹងររួលបានអតថរបម្ោជនេ៍ីការបម្ងកើតម្ៅកន៉ុងឃ៉ុាំរបស់េួកម្គ ដដលោនដូចជា 
កមមវធិីបណត៉ុ េះបណ្តត លការអបរ់ ាំោតាបិតា និងកមមវធិីរ ាំម្ោចោរមមណ៍ដដលនឹងរតូវបាន្តល់ជូនម្ៅកន៉ុង CBCCs និងោច
្តល់ជូនសរោបអ់នកទាាំងអស់គន ។ 



  

 

ហេតអុ្វីបានជាអ្នតុតនគ៍ហរោងទារកដ្ឋា នររចាំសេគមន?៍ 
CBCC នឹងោនម្គលបាំណងបាំម្េញគាំោតសរោប់្ តល់ម្ោយោនតាំម្លសមរមយ និងោនគ៉ុណភាេសរោបម់្សវា
ទារកដ្ឋា នម្ៅកន៉ុងរបម្រសកមព៉ុជា ជាេិម្សសម្ៅតាមរីជនបរ និងសរោបក់មមករដដលោនរបាកច់ាំណូលទាប។ 
 

ម្ៅរបម្រសកមព៉ុជាេ៉ុាំោនម្សវាទារដ្ឋា នម្ៅតាមរីសាធារណៈម្រ ម្ហើយទារកដ្ឋា នម្ៅតាមម្ោងចរកោនដាំម្ណើ រការតិច
តួចណ្តស់។ ម្សវាទារកដ្ឋា នឯកជនោចរកបាន និងរកីចម្រមើនម្ៅតាមតាំបនរ់ីរកុងដតប ៉ុម្ណ្តណ េះ ម្ហើយកមមករម្ោងចរក
កាតម់្ដរភាគម្រចើនមនិោចោនថវកិាម្ដើមបមី្ៅរកម្សវាម្នេះបានម្រ។ កមមករម្ោងចរកកាតម់្ដរដតងដតឈ្បម់្ធាើការ
ម្ដ្ឋយសារម្ហត៉ុ្ល ខាេះអនកម្មើលដថកូន រចួម្រជើសម្រ ើសការម្ៅ្ាេះជាមយួកូនជាំនួសវញិ។ 
 

ចាបក់ារងារម្ៅកមព៉ុជា (ឆ្ន ាំ ១៩៩៧) ោរតា ១៨៦ តរមូវឲ្យ សហរគសដដលជួលស្តសតីម្រចើនជាង ១០០ នាកឱ់្យបម្ងកើត
ទារកដ្ឋា នម្ៅកដនៃងម្ធាើការសរោបម់្កមងោយ៉ុ ១៨-៣៦ ដខ ឬបងម់្ថៃដថទាាំក៉ុោររបស់និម្ោជិកម្ៅកដនៃងម្្េង។ ម្ទាេះជា
ោ ងណ្តម្ោងចរកភាគម្រចើនមនិម្គរេតាមម្រ ម្ហើយម្សាើរដតមនិោនដាំម្ណើ រការទារកដ្ឋា នម្ៅនឹងកដនៃង្ង។ 

ការសាងសង នងិរចនារលងរ់បស់ CBCC ។ ហតើពកួហគនឹងបញ្ជា កអ់្វី
សរោបស់េគមន ៍និងបរិសាា នរបស់ពកួហគ? 
CBCC នីមយួៗនឹងរតូវបានសាងសងត់ាមរចនាបៃង ់ និងម្រគឿងបរកិាា រដូចៗគន  ដដលបានបម្ងកើតម្ឡើងម្ដ្ឋយអនកជាំនាញ 
PE&D និងអនកេិម្រគេះម្ោបល់អនតរជាតិ។ 
 

ការរចនាបៃង ់CBCC នឹងធានាបាននូវបរោិកាសរបកបម្ដ្ឋយស៉ុវតថិភាេ រ ាំម្ោច និងកកម់្តត ខពស់បាំ ៉្ុត ម្ដើមបសីាា គមន៍
ក៉ុោរតូចៗ ម្ដ្ឋយោនបរបបញ្ញតតិស៉ុវតថិភាេដដលោនដូចជា របងស៉ុវតថិភាេ ឧបករណ៍រសូបដ្េង កដនៃងស៉ុវតថិភាេកន៉ុង
ការ្ា៉ុកសាំភារៈដដលោចបងកររបសួដល់ក៉ុោរ ទាា រោនម្សាចករ់តឹមរតូវ និងឧបករណ៍ដដលោនស៉ុខភាេ / អនាមយ័ 
(កងាា រម្ៅរគបប់នាបទ់ាាំងអស់ ោនរឹកោ៉ុ ាំរគបរ់គន ់ អនាមយ័រតឹមរតូវ និងឧបករណ៍សម្ស្តងាគ េះបឋម) ។ ការរចនាបៃង ់
CBCC នឹងោនកដនៃងសរោបស់កមមភាេរបចាំម្ថៃរបស់ក៉ុោរ្ងដដរ ដូចជាបនាបស់រោបម់្ធាើសកមមភាេ បនាបម់្គង និង
កដនៃងដលងខាងម្រត្ងដដរ។  
 

ទាករដ្ឋា ននឹងសាងសងម្លើដីសាធារណៈរបស់រដា ម្ដ្ឋយោនការរេមម្រេៀងេីរកុមរបឹកាឃ៉ុាំ និងម្មឃ៉ុាំ។ ដីនឹងរតូវបាន
ម្រជើសម្រ ើសបនាា បេ់ីការវាយតាំម្លសងគម និងបរសិាថ នជារបេន័ធរចួ ម្ដើមបធីានាថារីតាាំងនឹងោនស៉ុវតថិភាេេីហានិភយ័ ឬ
ម្រគេះថាន កប់រសិាថ ន ដដលោនដូចជា រឹកជាំនន ់ការបាំេ៉ុលបរសិាថ ន ម្រគេះថាន កដ់ដលបងករម្ដ្ឋយ រ៉ុកាជាតិ និងេេួកសតា និង
ម្រគេះថាន កដ់ដលបងករម្ដ្ឋយសកមមភាេអនកជិតខាងម្្េងៗ។ ការរស់ម្ៅ ឬរចនាសមពន័ធតាមដបបម្បតិកភណឌ វបបធម ៌ នឹង
រតូវបានអភរិកេ និងកងាេះខាតរគបម់និទាន់្ ា៉ុេះ ឬអនកម្របើរបាស់ដីធៃី នឹងរតូវបានរតួតេិនិតយជារបេន័ធ្ងដដរ។ 
កន៉ុងអាំឡ៉ុងម្េលសាងសង ់ អនក កេ់ន័ធរបស់គម្រោងទាាំងអស់នឹងអន៉ុវតតោ ងតឹងរងឹនូវដ្នការរគបរ់គងបរសិាថ ន និង
សងគមម្ដើមបធីានាថា ហានិភយ័ទាាំងអស់ (កមមករ និងស៉ុវតថិភាេរបជាជន ការការ របរសិាថ ន និងម្បតិកភណឌ វបបធម ៌ ឬ
ការរ ាំខាន (សាំម្លង ធូលី) សរោបប់រសិាថ ន និងសហគមនម៍ូលដ្ឋា ន នឹងរតូវបានម្ដ្ឋេះរសាយ និងវធិានការកាតប់នថយនឹង
រតូវបានអន៉ុវតត។ 
ម្ៅម្េលម្បើកម្សវាទារកដ្ឋា នរបចាំសហគមនន៍ឹងរតូវបានបាំ កម់្ដ្ឋយោងរបរេឹតតកមមរឹកសាំសាំអ៉ុយម្ដើមបបីម្ញ្ច ៀសការ
ហូររឹកកងាកម់្ៅកន៉ុងបរសិាថ ន។ រីតាាំង CBCC កន៏ឹងរតូវបានម្រជើសម្រ ើស្ងដដរម្ដើមបមី្ចៀសវាងសាំម្លងរ ាំខានម្្េងៗ 
ដដលប េះ ល់ដល់សកមមភាេក៉ុោរ តាមដដលោចម្ធាើម្ៅបាន។ 



  

 

ម្ដ្ឋយសាររាំហាំម្នទារកដ្ឋា ននីមយួៗោនករមតិ ្លប េះ ល់ម្លើបរសិាថ ន និងសហគមនគ៍ួរដតរតូវបានកាំណត។់ 

ពិហររោះហោបលត់ាមសេគមន.៍ ហតើអ្នកអាចចចករំចលកមតិរបសអ់្នក
បានោ៉ា ងដចូ ហមតច? 
ការចូលរមួរបស់សហគមនគ៍ឺជាគនៃឹេះសរោបភ់ាេម្ជាគជយ័ម្នគម្រោង។ រកុមការងារគម្រោងបានម្ធាើការេិម្រគេះ
ម្ោបល់ជាម្រចើនម្លើករចួមកម្ហើយជាមយួោជាា ធរជាតិ និង  ោជាា ធរមូលដ្ឋា ន និងរកុមកមមករម្ោងចរកកាតម់្ដរ និង
រកុមរគួសាររបស់េួកម្គ។ 
 

ម៉ុនម្េលម្រជើសម្រ ើសរីតាាំងណ្តមយួ រកុមការងារគម្រោងនឹងម្រៀបចាំដាំម្ណើ រការេិម្រគេះម្ោបល់ម្ៅតាមសហគមនម៍្ដើមបី
បងាា ញ គម្រោង រចនាបៃងរ់បស់ CBCC និងសាា គមនោ៍ល់មតិម្ោបល់ ឬកងាល់នានា។ ដាំម្ណើ រការម្នេះនឹងម្ធាើឱ្យរបាកដ
ថាការរចនាបៃងរ់បស់ CBCC រតូវបានសរមបម្ៅនឹងសាថ នភាេជាកោ់កម់្នសហគមន ៍និងសោជិករបស់សហគមន។៍  
កន៉ុងដាំណ្តកក់ាលសាងសងទ់ាាំងមូល ការកតរ់តានឹងរតូវបានម្ធាើម្ៅសាលរបជ៉ុាំសាោឃ៉ុាំសរោបអ់នកដដលចងដ់ចករ ាំដលក
ម្ោបល់អាំេីដ្នកណ្តមយួម្នគម្រោង។ វគគេិម្រគេះម្ោបល់នឹងរតូវបានអន៉ុវតតបនតរ ម្ហើយការច៉ុេះេិនិតយម្មើលម្ៅនឹង
កដនៃងសាងសងោចរតូវបានម្រៀបចាំម្ឡើងសរោបស់ោជិកសហគមន ៍ ម្ៅម្េលរតូវបានធានាថាោនស៉ុវតថិភាេរគបរ់គ
ន។់ 
 

ម្ៅម្េលដដលបានម្បើកដាំម្ណើ រការេិម្រគេះម្ោបល់នឹងបនត។ គណៈកោម ធិការរបឹកា CBCC នឹងរតូវបានបម្ងកើតម្ឡើង
សរោប ់CBCC នីមយួៗ ម្ហើយនឹងោនការចូលរមួេីម្មភូម ិ រគូបម្រងៀនសាោមម្តតយយរបសិនម្បើោន ឪេ៉ុកោត យដដល
ជាបម់្ឆ្ន ត/សម័រគចិតត របធានCBCC តាំណ្តងគណៈកមមការឃ៉ុាំររួលបនា៉ុកការងារស្តសតី និងក៉ុោរ (CCWC) មស្តនតីអបរ់ ាំ 
និងស៉ុខភាេរសុក និងតាំណ្តងគណៈរគបរ់គងម្ោងចរក។ ប៉ុគគលិកគម្រោង PE&D នឹងជួយ ដល់ការសរមបសរមួលម្ន
កិចចរបជ៉ុាំម្្េងៗ។ ម្រតេីម្នេះកន៉ុងមយួឆ្ន ាំការរបជ៉ុាំសហគមនន៍ឹងរតូវម្រៀបចាំម្ឡើងម្ដើមបមី្ធាើបណ័ណ េិនា៉ុសហគមនរ៍បស់ 
CBCC ម្ដើមបវីាយតម្មៃគ៉ុណភាេម្សវាកមម។ 

អ្ាំពី PE&D នងិរកមុធនាររពភិពហោក 
អងគការ PE&D ជាអងគការម្រតរដ្ឋា ភបិាលបាោាំងដដលោនរាំនាញ ម្លើដ្នកគាំ រ និងអភវិឌ្ឍនក៍៉ុោរតូច។ PE&D រតូវ
បានបម្ងកើតម្ឡើងកន៉ុងឆ្ន ាំ ១៩៨៤ ជា“ ម្អស អូណម្អស ក៉ុោរកមព៉ុជា” កន៉ុងម្គលបាំណងជួយ ក៉ុោររងម្រគេះម្ដ្ឋយសារស
ស្តងាគ ម។ ចបត់ាាំងេីម្េលម្នាេះមករកុមការងាររបស់ម្យើងបានរបតិបតតិការម្ដើមបី្ តល់ការអភវិឌ្ឍក៉ុោរតូច (០-៦ ឆ្ន ាំ) ការ
គាំររដល់រកុមរគួសារនិងឪេ៉ុកោត យ កដូ៏ចជា ស៉ុខភាេោតា និងទារក។ 
ធនាគរេិភេម្ោកគឺជាសាថ បន័ហិរញ្ញ វតថ៉ុអនតរជាតិមយួដដលរតូវបានបម្ងកើតម្ឡើងកន៉ុងឆ្ន ាំ ១៩៤៤ ម្ដើមបី្ តល់របាកក់មច ី
ជាំនួយ ការរបឹកាម្គលនម្ោបាយ និងការគាំររដ្នកបម្ចចកម្រសដល់របម្រសកាំេ៉ុងអភវិឌ្ឍន។៍ ធនាគរេិភេម្ោកគឺជា
ដ្នកមយួម្នរកុមធនាគរេិភេម្ោកដដលបានកាំណតម់្គលម្ៅេីរសរោបេ់ិភេម្ោកឱ្យសម្រមចបានម្ៅឆ្ន ាំ ២០៣០៖ 
 

► បញ្ចបភ់ាេរកីរកម្ដ្ឋយបនថយភាគរយម្នរបជាជនដដលរស់ម្ៅម្រកាមចាំណូលតិចជាង ១.៩០ ដ៉ុោៃ រ កន៉ុងមយួម្ថៃ
ម្ោយមនិម្លើសេី ៣% 

► ម្លើកកមពស់វបិ៉ុលភាេរមួគន  ម្ដ្ឋយជាំរ៉ុញឱ្យោនកាំម្ណើ នរបាកច់ាំណូលម្ៅកន៉ុងកាំរតិទាប ៤០% សរោបរ់បម្រស
ទាាំងអស់


