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នៅថ្ងៃទី២១ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្តីក្កសួងកសិកមម 
រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ បា្អន ជ្ ើញជាអធិរត្ីកនុងពិធី រ ាំលឹកែួរអ្ុសាវរយីថ្្ក្ខរ
រនងកើត្សមព័្ ធកសិកមមអភរិកស ្ិងក្រពលវរបកមម្ិរ្តរភាពកមពុជា (CASIC) រយ:នពល 
៣ឆ្ន ាំ ្ិងបា្រាំពាក់នក្រឿងឥសសរយិយសជូ្ថ្ដ្រូសហក្ខរ ខដ្លកមមវធិីន្េះក្រក្ពឹត្ត
នៅនៅទីសតីក្ខរក្កសួងកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ ្ិងមា្វត្តមា្អន ជ្ ើញ
ចូលរមួពីសាា រ័្  អងគភាពពាកព់័្ធ ថ្នន កដ់្ឹកនាាំក្កសួងកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិង
ន្សាទ ្ិងថ្នន កដ់្ឹកនាាំអងគភាពជាំនាញពាកព់័្ ធ ក្កុមក្ខរងារថ្្សមព័្ ធ នភញៀវជាត្ិ អ្តរ
ជាត្ិ ថ្ដ្រូអភវិឌ្ឍ្៍ ្ ិងវស័ិយឯកជ្សរុរក្រមាណ៦០នាក់ ន្តសតី១៥នាក។់ ន្លៀត្កនុង
ឱក្ខសន្េះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្តី បា្ខងលងអាំណររុណយ៉ា ងក្ជាលនក្ៅជូ្ចាំនពាេះក្កសួង 
សាា រ័្ ពាកព់័្ ធ អងគក្ខរជាត្ិ អ្តរជាត្ិ ថ្ដ្រូ ្ិងក្កុមក្ខរងារសមព័្ ធខដ្លបា្រមួសហ
ក្ខរអ្ុវត្តក្ខរងាររហូត្ទទួលបា្លទធផលលអក្រនសើរ ្ិងបា្គាំក្ទឱយរ្តក្ខរងារ
កសិកមមអភរិកស ្ិងក្រពលវរបកមម្ិរ្តរភាព ្ិងកសិកមមនអកូឡូសីុ ឱយក្ខ្់ខត្លអ
ក្រនសើរឈា្នឆ្ព េះនៅក្ខ្់មាគ៌ា ងមីមយួសក្មារ់ផលិត្កមមកសិកមម ្ិងក្ខរក្ររ់ក្រងដ្ី
ធលី ជីវចក្មុេះ ្ិងក្ខររកាក្ខរូ្កនុងដ្ីក្រករនោយ្ិរ្តរភាព ្ិងជាពិនសសចូលរមួ
រនងកើ្សមត្ាភាពថ្ចនក្រឌ្ិត្ ្ិងនទពយនក្ខសលយ ខដ្លនាាំឱយជីវភាពរស់នៅររស់ក្រជា
កសិករ ្ិងសហរម្៍ក្ខ្់ខត្ក្រនសើរនឡើង កនុងរររិទថ្្ក្ខរខក្រក្រួលអាក្ខសធាតុ្ 
្ិងវរិត្តិនសដ្ឋកិចចសកល។ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ព្រឹត្ តបព្ត្រ័ត្ម៌ានព្រចាំព្ត្មីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២២    ខែកញ្ញា  ២០២២ 

ពិធីរ ាំលឹកែួរអ្ុសាវរយី ក្ខររនងកើត្ CASIC រយ:
នពល ៣ឆ្ន ាំ ្ិងពិធីរាំពាក់នក្រឿងឥសសរយិយសជូ្
ថ្ដ្រូសហក្ខរ នៅរាជធា្ីភនាំនពញ 

សម្ពន័ធកសកិម្មអភិរកស នងិប្រពលេរបកម្មនរិនតភាពកម្ពជុា 

Conservation Agriculture and Sustainable Intensification 

Consortium (CASIC) 

ប្ពឹត្តការណ៍សខំាន់ៗ 

ទសស្ៈកិចចដ្ាំណាំរក្មរដ្ី ្ិងកិចចក្រជុាំរណៈកមមក្ខរ
ត្ក្មងទ់ិស ថ្្ CASIC នៅនែត្តត្បូងឃមុ ាំ ្ិង  
នែត្តមណឌ លរិរ ី

ពធិរី ាំលឹកែរួអ្ុសាវរយីថ្  ្CASIC រយៈនពល ៣ឆ្ន ាំ ្ ងិរាំពាកន់ក្រឿងឥសសរយិយស 

CASIC ត្ាំណងឱយក្រនទសកមពុជាចូលរមួកនុងសមព័្ ធ
កសិកមមនអកូឡូសីុសកល (Global Agroecological 
Coalition) 

កិចចស្ទនានគល្នយបាយថ្នន ក់ជាត្ិសតីពី “ក្ខរជាំរុញ
យ្តូរ្ីយកមម ទីផារ ក្ខរអរ់រ ាំ ្ិងរណតុ េះរណត ល
នដ្ើមបនីលើកកមពស់ក្ខរអ្ុវត្តកសិកមមអភរិកស  
ក្រពលវរបកមម្ិរ្ តរភាព ្ ិងកសិកមមនអកូឡូសីុ”  
នៅរាជធា្ីភនាំនពញ 

កិចចក្រជុាំសតីពីភាពជាថ្ដ្រូជាមយួមជឈមណឌ ល
ក្សាវក្ជាវកសិកមមបារាាំងសក្មារក់្ខរអភវិឌ្ឍអ្តរជាត្ិ 
(CIRAD) នៅសាធារណរដ្ឋបារាាំង 

សិក្ខា សាលាផសពវផាយ សតីពីកសិកមមអភរិកស ្ិង  
ក្រពលវរបកមម្ិរ្តរភាព (CA/SI) សក្មារ់ក្កុហ ុ្  
ចាំក្ខរនៅស ូ  ្ិងដ្ីសមបទា្នសដ្ឋកិចចនៅកមពុជា  
នៅរាជធា្ីភនាំនពញ 
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នៅថ្ងៃទី២៤ ដ្ល់ ថ្ងៃទី២៦ ខែកកតោ ឆ្ន ាំ២០២២ CASIC បា្នរៀរចាំកមមវធិីទសស្កិចចសិកាអាំពីដ្ាំណាំរក្មរដ្ីនៅនែត្តត្បូងឃមុ ាំ ្ ិងកិចចក្រជុាំក្រចាំ
្មាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់ CASIC នៅនែត្តមណឌ លរិរ។ី ដ្ាំនណើ រទសស្ កិចចសិកា ្ិងជួរសាំនណេះសាំណលន្េះ នធវើនឡើងនក្ក្ខមអធិរត្ីភាព 
ឯកឧត្តម ឱម្ គឹម្សា៊ា  រដ្ឋនលខាធិក្ខរក្កសួងកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ ្ិងជាក្រធា្រណៈកមមក្ខរត្ក្មងទ់ិសថ្  ្CASIC ឯកឧត្តម
រណឌិ ត្ ចាន់ សារទុ្ធ អ្ុរដ្ឋនលខាធិក្ខរក្កសួងកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ ្ិងជាក្រធា្រណៈកមមក្ខរក្រត្ិរត្តិថ្  ្CASIC នោយមា្ក្ខរ
ចូលរមួពីសមាជិក សមាជិក្ខរថ្្រណៈកមមក្ខរត្ក្មងទ់ិស ្ ិងរណៈកមមក្ខរក្រត្ិរត្តិថ្  ្CASIC ម្ទីរកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ ិងន្សាទនែត្តបាត្ដ់្ាំរង 
មណឌ លរិរ ីក្កនចេះ ត្បូងឃមុ ាំ កាំពង់ចម កាំពងធ់ាំ ្ិងថ្ដ្រូអភវិឌ្ឍ្ ៍  សរុរក្រមាណ ៣៥នាក់ ន្តសតី ៥នាក។់ កមមវធិីន្េះនរៀរចាំនឡើងកនុងនគលរាំណង៖ 
១).ពិ្ិត្យ ្ិងសិកាខសវងយល់នលើសកមមភាពោាំដ្ាំណាំរក្មរដ្ីររស់ក្កុមហ ុ្ចាំក្ខរនៅស ូ នមមត្ ់នែត្តត្បូងឃមុ ាំ ២).ពិ្ិត្យ តាមោ្ ្ិងវាយ
ត្ថ្មលក្ខរអ្ុវត្តររស់រណៈកមមក្ខរក្រត្ិរត្តិថ្្សមព័្ ធកសិកមមអភរិកស ្ិងក្រពលវរបកមម្ិរ្តរភាពកមពុជា កនុងរយៈនពល៦ខែ នដ្ើមឆ្ន ាំ២០២២ 
៣). កិចចក្រជុាំពិភាកា ្ិងអ្ុមត័្នលើសាំនណើ សុាំរខ្ាមសមាជិករណៈកមមក្ខរត្ក្មងទ់ិស
្ិងសមាជិក រណៈកមមក្ខរក្រត្ិរត្តិ ្ិង ៤). កិចចក្រជុាំពិភាកា ្ិងអ្ុមត័្សាំនណើ សុាំោក់
សមាសភាពចូលរមួកនុងក្កុមក្ខរងាររនចចកនទសថ្្សមព័្ ធកសិកមមនអកូឡូសីុ សក្មារក់្ខរ
ផ្លល ស់រតូរក្រព័្ ធនសបៀងអាហារតាមរយៈក្ខរនធវើកសិកមមនអកូឡូសីុ។ 

 

 

 

នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ CASIC បា្ចុេះហត្ានលខានលើលិែិត្រញ្ញជ កចូ់លរមួជាសមាជិកថ្្សមព័្ ធកសិកមមនអកូឡូសីុសកលខដ្លសមព័្ ធ
ន្េះក្ត្ូវបា្រនងកើត្នឡើងកនុងរររិទថ្្ក្រព័្ ធនសបៀងអាហារររស់អងគក្ខរសហក្រជាជាត្ិ (UN Food Systems Summit)។ នដ្ើមបចូីលរមួនលើក
កមពស់ក្រព័្ធនសបៀងអាហារ ្ិងអ្ុវត្តក្ខរងារខដ្លពាក់ព័្ធ្ឹងសមព័្ធកសិកមមនអកូឡូសីុសកលន្េះ CASIC បា្នសនើសុាំនគលក្ខរណ៍ពី 
ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្តីក្កសួងកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ នដ្ើមបរីខ្ាម្ូវសមាសភាពក្កុមក្ខរងារអ្ុវត្តចាំ្ួ្៥ខផនករមួមា្៖ 
១).ខផនកក្សាវក្ជាវ សហក្ខរថ្ចនក្រឌ្ិត្ ្ិងក្ខរអភវិឌ្ឍសមត្ាភាព ២).ខផនកនគល្នយបាយ ៣).ខផនកវ ិ្ ិនយរ ្ិងមូល្ិធិ ៤). ខផនកទាំនាកទ់ាំ្ង 
្ិងក្ខរត្ស ូមត្ិ ្ិង ៥). ខផនកអ្ុវត្តកមមវធិីថ្្សមព័្ ធកសិកមមនអកូឡូសីុ។ 
 
 
 

 

 

ថ្ងៃទី២៧ ខែមងុិនា ដ្ល់ ថ្ងៃទី០៨ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តមរណឌិ ត្ ចាន់ សារទុ្ធ អ្ុរដ្ឋនលខាធិក្ខរក្កសួងកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ ិងន្សាទ ្ ិង
ជាក្រធា្រណៈកមមក្ខរក្រត្ិរត្តិថ្  ្CASIC បា្អន ជ្ ើញចូលរមួកិចចក្រជុាំសតីពី “ភាពជាថ្ដ្រូជាមយួមជឈមណឌ លក្សាវក្ជាវកសិកមមបារាាំងសក្មារ់
ក្ខរអភវិឌ្ឍអ្តរជាត្ិ (CIRAD) ” នៅទីក្កុងម៉ាុងនពើលីនយ៉ា សាធារណរដ្ឋបារាាំង។  

ទសស្ៈកចិចសិកាអាំពដី្ាំណាំរក្មរដ្ ី្ ងិកចិចក្រជុាំក្រចា្ំ មាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់ CASIC 

កចិចក្រជុាំសតីពភីាពជាថ្ដ្រូជាមយួមជឈមណឌ លក្សាវក្ជាវកសិកមមបារាាំងសក្មារក់្ខរអភវិឌ្ឍអ្តរជាត្ ិ(CIRAD) 

CASIC ត្ាំណងឱយក្រនទសកមពុជាចូលរមួកនុងសមព័្ ធកសិកមមនអកូឡូសីុសកល (Global Agroecological Coalition) 
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កិចចក្រជុាំន្េះមា ន្គលរាំណងពិភាកា ្ិងសនក្មចចិត្តនលើរញ្ញា សាំខា្់ៗ  ខដ្លពាកព់័្ ធភាពជាថ្ដ្រូរវាងមជឈមណឌ លក្សាវក្ជាវកសិកមមបារាាំងសក្មារ់
ក្ខរអភវិឌ្ឍអ្តរជាត្ិជាមយួរណត ក្រនទស ខដ្លបា្សហក្រត្រិត្តិក្ខរ នដ្ើមបរីមួគន ន្លើយត្រក្ខរខក្រក្រួលអាក្ខសធាតុ្រ៉ាេះពាល់ដ្ល់ក្ខរងារកសិកមម្ិងស្តិ
សុែនសបៀង ្ិងទសស្ កិចចសិកាខសវងយល់ពីសកមមភាពអ្ុវត្តភាពជាថ្ដ្រូរវាងសាកលវទិាល័យម៉ាុងនពើលីនយ៉ាជាមយួវទិាសាា ក្្សាវក្ជាវអ្តរជាត្ិ
្ិងវស័ិយឯកជ្ ្ ិងសិកាខសវងយល់ពីក្ខរខកលមអរុណភាពដ្ីនៅត្ាំរ្ ់ក្ខមា៉ា ក (Camargue) ខដ្លទទួលរងផលរ៉ាេះពាល់ពីទឹកថ្ក្រ។ 
 

 

 
ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ កិចចស្ទនានគល្នយបាយថ្នន ក់ជាត្ិ សតីពី "ក្ខរជាំរុញយ្តូរ្ីយកមម ទីផារ ក្ខរអររ់ ាំ ្ិងរណតុ េះរណត លនដ្ើមបី
នលើកកមពស់ក្ខរអ្ុវត្ត CA / SI ក្ត្ូវបា្នរៀរចាំនឡើងនក្ក្ខមអធិរត្ីភាពនលាកជាំទាវរណឌិ ត្ វ ុ៉ើ អាសុ៊ីគ៊ីន អ្ុរដ្ឋនលខាធិក្ខរថ្្ក្កសួងកសិកមម 
រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ ្ិងជាអ្ុក្រធា្រណៈកមមក្ខរត្ក្មងទ់ិសថ្្សមព័្ ធកសិកមមអភរិកស ្ិងក្រពលវរបកមម្ិរ្តរភាពកមពុជា(CASIC) 
ឯកឧត្តមរណឌិ ត្ ចាន់ សារទុ្ធ អ្ុរដ្ឋនលខាធិក្ខរ ្ិងជាក្រធា្ក្រត្ិរត្តិថ្្សមព័្ ធ ក្ពមទាាំងវត្តមា្ចូលរមួពីឯកឧត្តម អស់នលាក នលាកក្សី 
ជាថ្នន កដ់្ឹកនាាំ ្ិងត្ាំណងអងគភាពនក្ក្ខមឱវាទក្កសួង ម្ទីរកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ ថ្ដ្រូអភវិឌ្ឍ្ ៍ វស័ិយឯកជ្ ្ិងអនកពាកព់័្ ធ 
សរុរក្រមាណ ៤៥នាក់ ក្សី ១៣នាក។់ កិចចស្ទនាន្េះ មា្នគលរាំណងរងាា ញអាំពីលទធផលថ្្កិចចស្ទនានគល្នយបាយថ្នន កន់ក្ក្ខម
ជាត្ិ អភវិឌ្ឍនសចកតីក្ពាងឯកសារសនងារនគល្នយបាយ (Policy Brief) ររស់ CASIC តាមរយៈកិចចពិភាកាកនុងចាំនណមភារីពាកព់័្ ធ
នោយខផអកនលើរញ្ញា ក្រឈម ដ្ាំនណេះក្សាយ អ្ុសាស្ខ៍ដ្លបា្កាំណត្់ នោយសនក្មចកាំណត្ន់ឡើងវញិ្ូវអាទិភាពនលើអ្ុសាស្ច៍ាំ្ួ្
៣ ខដ្លមា្លកាណៈសមក្សរអាចយកនៅអ្ុវត្តបា្ ក្ពមទាាំង្លុេះរញ្ញច ាំងពីសកមមភាពក្ខរងារររស់ CASIC ខដ្លក្ត្ូវអ្ុវត្តរ្ត នោយ
ជាំរុញឱយមា្ក្ខរគាំក្ទដ្ល់កសិកមមអភរិកស  តាមរយៈក្ខររន្តញ្ញជ រនគលរាំ្ិត្ ្ិងរនចចកនទសនៅកនុងនគល្នយបាយជាត្ិ កមមវធិី ្ិង
រនក្មាងគាំក្ទនានាពីថ្ដ្រូអភវិឌ្ឍ្។៍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

កចិចស្ទនានគល្នយបាយថ្នន កជ់ាត្សិតីព ី“ក្ខរជាំរុញយ្តូរ្យីកមម ទផីារ ក្ខរអររ់ ាំ ្ងិរណតុ េះរណត លនដ្ើមបនីលើកកមពស់កសិកមមអភរិកស  
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ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ សិក្ខា សាលាផសពវផាយ សតីពីកសិកមមអភរិកស ្ិងក្រពលវរបកមម្ិរ្តរភាពកមពុជាសក្មារ់ក្កុមហ ុ្ចាំក្ខរនៅស ូ 
្ិងសមបទា្ដ្ីនសដ្ឋកិចចនៅកមពុជា ក្ត្ូវបា្នរៀរចាំនឡើងនោយ CASIC នោយមា្ក្ខរអន ជ្ ើញចូលរួមជាអធិរត្ីភាពដ្៏ែពង់ែពស់ពី 
ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្តីក្កសួងកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ ្ិងមា្ក្ខរអន ជ្ ើញចូលរមួពីឯកឧត្តម នលាកជាំទាវ រដ្ឋ
នលខាធិក្ខរ អ្ុរដ្ឋនលខាធិក្ខរថ្្ក្កសួងកសិកមម រុក្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ ឯកឧត្តមក្រត្ិភូរាជរោឋ ភបិាល នលាកឧកញ៉ា  នលាក នលាកក្សី
ក្រធា្អងគភាព ក្កុមហ ុ្ឯកជ្ នភញៀវកិត្តិយសជាត្ិ អ្តរជាត្ិ មន្ត្តីជាំនាញរនចចកនទស ្ិងអនកពាកព់័្ ធសរុរក្រមាណ ៧០នាក ់ន្តសតី៨នាក។់ 
សិក្ខា សាលាន្េះ នរៀរចាំនឡើងកនុងនគលរាំណងផសពវផាយ ្ិងជាំរុញវសិាលភាពអ្ុវត្តកសិកមមអភរិកស រនងកើ្ចាំនណេះដ្ឹងអាំពីរនចចកវទិា 
CA/SI ក្ខរខចករ ាំខលកនមនរៀ្អាំពីលកាែណឌ ោាំដុ្េះថ្្ដ្ាំណាំនៅស ូ  ្ ិងរទពិនសាធ្៍ថ្្ក្ខរអ្ុវត្ត CA / SI នលើដ្ាំណាំនៅស ូក្លងមក។ ជាមយួ
គន ន្េះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្តី ក៏បា្ផតល់្ូវអ្ុសាស្ដ៍្៏មា្អត្ា្័យជូ្អងគសិក្ខា សលាដូ្ចខាងនក្ក្ខម៖  
 
 

 

“អងគសិក្ខា សាលាទាាំងមូលររួពិ្ិត្យ ពិចរណ ្ ិងអ្ុវត្តរ ត្ដូ្ចត្នៅ៖  
ទី១). CASIC ររួសហក្ខរជាមយួអងគភាពពាកព់័្ ធនក្ក្ខមឱវាទ

ក្កសួងកសិកមម រកុ្ខា ក្រមាញ់ ្ិងន្សាទ ពិ្ិត្យលទធភាព
នរៀរចាំឱយមា្ក ច្រង់វកិ្ខពីកមមវធីិងវកិ្ខររស់ក្កសួងនៅតាម
លទធភាព នដ្ើមបីជួយ  ្ិងសក្មរសក្មួលជាមយួតួ្អងគពាកព់័្ ធ
នានាសាំនៅជាំរុញក្ខរអ្ុវត្តកសិកមមអភិរកស ្ ិងក្រពលវរបកមម 
្ិរ ត្រភាពនៅកមពុជាឱយក្ខ្ខ់ត្ទូលាំទូលាយ  

 

ទី២). រនក្មាងឬកមមវធីិអភិវឌ្ឍ្វ៍ស័ិយកសិកមមទាាំងអស់ខដ្លទទួល
បា្ហិរ ា្របទា្ពីរោឋ ភិបាល ្ិងពីក្ររថ់្ដ្រូអភិវឌ្ឍ្ន៍ានា
ក្ត្វូពិចរណអាំពីក្ខររន្តញ្ញជ រសកមមភាពក្ខរងារកសិកមមអភិ
រកស ្ិងក្រពលវរបកមម្ ិរ ត្រភាពនៅកនុងននាេះផងខដ្រ នដ្ើមបី
ចូលរមួចាំខណកដ្ល់ក្ខរនលើកកមពស់កសិកមមអភិរកស ក្រពល
វរបកមម្ ិរ ត្រភាព ្ិងកសិកមមនអកូឡូសីុក្សរតាមនគល
្នយបាយជាតិ្អភិវឌ្ឍវស័ិយកសិកមមឆ្ន ាំ ២០២២- ២០៣០ 

ទី៣). ម ទ្ីរកសិកមម រកុ្ខា ក្រមាញ់ ្ ិងន្សាទនែត្តទាាំងអស់ក្ត្វូជក្មុញ 
ឱយមា្ក្ខរអ្ុវត្តសាកលបងក្ខរងារកសិកមមអភិរកស ្ិងក្រពល 
វរបកមម្ ិរ ត្រភាពនៅកនុងនែត្ត្ ីមយួៗតាមរយៈរា្ំ ិត្ផដួ ចនផដើម
នោយសហក្ខរជាមយួថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍ្ក៍ដូ៏្ចជាក្កមុហ ុ្ឯកជ្
្ិងសហរម្ក៍សិកមម””” 

សិក្ខា សាលាផសពវផាយអាំពកីសិកមមអភរិកស ្ងិក្រពលវរបកមម្ រិ្តរភាពសក្មារក់្កមុហ ុ្ចាំក្ខរនៅស ូ ្ងិដ្សីមបទា្នសដ្ឋកចិចនៅកមពុជា  


