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គោលការណ៍ ឃែរ (CARE) 

សម្រាប់អភិបាលកិច្ចទិន្នន្័យ

ជន្ជាតិគ ើមភាគតិច្ 

ការរមួបញ្ចូ លគ្នា កាន់តែខ្ល ាំងឡ ើងននឡេដ្ឋា រចនាសមព័នធបឡចចកវទិ្យានិងការែភ្ជា ប់ឌីជីថលបានបឡងកើននូវគុណែនមលននទិ្យនាន័យឡៅ
ទូ្យទាំងពិភពឡោក។ 
មិនថាចាំឡណេះដឹងតដលមានស្រាប់ត្ែូវបានបតមលងឡៅជាទ្យត្មង់ឌីជីថល ឬទិ្យនាន័យថមីតដលមានត្បភពឡដើមជាទ្យត្មង់ឌីជីថលស្រាប់ (born digital) ក៏ឥទ្យធិពលរបស់វាតដលមានឡៅឡលើការ
ឡ វ្ើឡសចកតីសឡត្មច ការតបងតចក្នធាន និងការនចាត្បឌិែ គឺគួរឱ្យកែ់សាំគ្នល់។ ទិ្យនាន័យមានភ្ជពជាប់ពាក់ព័នធសាំខ្ន់ៗឡៅនឹងសមែថភ្ជពរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចកាុងការអនុវែត
សិទ្យធិបុគគល និងសិទ្យធិសមូេភ្ជពកាុងការឡ វ្ើឡសចកតីសឡត្មចឡដ្ឋយខ្លួនឯង។ ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចជាឡរឿយៗ មិនត្ែូវបានឡគរាប់បញ្ចូ លកាុងឡវទិ្យកាននការសឡត្មចចិែតឡនាេះឡទ្យ ឡេើយ
ចាំឡណេះដឹងរបស់ពួកឡគត្ែូវបានលុបបាំបាែ់ ឡៅឡពលតដលចាំឡណេះដឹងទាំងឡនាេះមានឡៅតែកាុងតនាកមួយននត្បនពណីត្បាប់ែគ្នា តែប ុឡ ណ្ េះ។ ឡសចកតីត្បកាសរបស់ 
អងគការសេត្បជាជាែិសតីអាំពីសិទ្យធិរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច (UNDRIP) បានបញ្ជា ក់ជាថមីអាំពីសិទ្យធិរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចកាុងការឡ វ្ើអភិបាលកិចចឡដ្ឋយខ្លួនឯង និងសិទ្យធិអាំ្ច
កាុងការត្គប់ត្គងឡបែិកភណឌ វបប្ម៍របស់ពួកឡគ តដលបានបងកប់ទុ្យកឡៅកាុងភ្ជា ចាំឡណេះដឹង ការអនុវែត បឡចចកវទិ្យា ្នធាន្មមជាែិ និងទឹ្យកដីរបស់ពួកឡគ (ឩ. ទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើម
ភ្ជគែិច)។ ទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច តដលរមួបញ្ចូ លទិ្យនាន័យតដលត្ែូវបានត្បមូលឡដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ត្ពមទាំងាថ ប័ននានាអាំពីជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច និង ទឹ្យកដីរបស់ពួកឡគ គឺ
ពិែជាមានភ្ជពចាំបាច់្ស់សត្មាប់សមែថភ្ជពរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចកាុងការយល់ដឹងអាំពីសិទ្យធិមនុសសរបស់ពួកឡគ ត្ពមទាំងទ្យាំនួលខុ្សត្ែូវឡៅឡលើរាល់ការបឡងកើែទាំងអស់។ 
អ្ិបឡែយយភ្ជពទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចពត្ងឹងសិទ្យធិកាុងការចូលរមួឡ្វើឡសចកតីសឡត្មចចិែតតដលស្រសបឡៅនឹងគុណែនមលរបស់
ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច និងនលត្បឡោជន៍ជាសមូេភ្ជព។
ចលនាឡ ព្ េះឡៅកាន់ទិ្យនាន័យឡបើកទូ្យោយ និងវទិ្យាាស្តសតឡបើកទូ្យោយនា
ឡពលបចចបបនាឡនេះ មិនមានការនារភ្ជា ប់ជាមួយសិទ្យធិ និងនល ត្បឡោជន៍របស់
ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចបានឡពញឡលញឡនាេះឡទ្យ។ ឡគ្នលការណ៍តដលមាន
ស្រាប់ឡៅកាុងចលនាទិ្យនាន័យឡបើកទូ្យោយ (ឩ. FAIR: អាចរកបាន, អាចចូល
ឡត្បើត្បាស់បាន, អនតរត្បែិបែតិការបាន, អាចឡត្បើត្បាស់ឡ ើងវញិបាន) ឡតត ែជា
ចមបងឡៅឡលើចរកិលកខណៈរបស់ទិ្យនាន័យតដលនឹងជួយសត្មួលដល់ការ
ឡកើនឡ ើងននការតចកចយទិ្យនាន័យកាុងចាំឡ្មអងគភ្ជពនានាឡដ្ឋយពុាំខ្វល់អាំពី
ភ្ជពខុ្សគ្នា ននឥទ្យធិពលអាំ្ច និងបរបិទ្យត្បវែតិាស្តសត។ ការសងកែ់ ង្ន់តែឡៅ
ឡលើការតចកចយកាន់តែឡត្ចើនននទិ្យនាន័យតែមួយមុខ្បឡងកើែឱ្យមានភ្ជព
តានែឹងដល់ត្កុម ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចតដលអេះអាងថានឹងបឡងកើនការ
ត្គប់ត្គងឡៅឡលើការអនុវែតនិងការឡត្បើត្បាស់ទិ្យនាន័យ និងចាំឡណេះដឹងនន
ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចសត្មាប់អែថត្បឡោជន៍ជាសមូេភ្ជព។  

ការណ៍ឡនេះរួមបញ្ចូ លទាំងសិទ្យធិកាុងការបឡងកើែគុណែនមលពីទិ្យនាន័យរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច តាមមឡ្ាបាយតដលមានមូលដ្ឋា នឡៅកាុងទ្យសសនៈពិភពឡោករបស់ជនជាែិឡដើម
ភ្ជគែិច និងតសវងយល់ពីឱ្កាសឡៅកាុងឡសដាកិចចចាំឡណេះដឹង (Knowledge economy)។ ឡគ្នលការណ៍ តែរ (CARE Principles) ចាំឡពាេះអភិបាលកិចចទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច គឺ
ឡតត ែឡលើមនុសស និងឡគ្នលបាំណង តដលឆលុេះបញ្ជច ាំងអាំពីែួនាទី្យសាំខ្ន់ននទិ្យនាន័យឡដើមបីឡ វ្ើឡអាយការនចាត្បឌិែ និងការឡបេជាា ចិែតរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចកាន់តែត្បឡសើរឡៅមុខ្។ 
ឡគ្នលការណ៍ទាំងឡនេះបាំឡពញបតនថមឡៅឡលើឡគ្នលការណ៍ តេវរ (FAIR Principles) តដលមានស្រាប់ (www.go-fair.org) តដលឡលើកទឹ្យកចិែតដល់ការឡបើកទូ្យោយ និងចលនាទិ្យនាន័យ ដ៏
នទ្យឡទ្យៀែឱ្យពិចរ្ទាំងមនុសស និងឡគ្នលបាំណង កាុងការែស ូមែិ និងការតាមតសវងរករបស់ពួកឡគ។ 

http://gida-global.org/
www.go-fair.org
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គោលការណ៍ CARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

អត្ថប្រគោជន៍សមូហភាព (C = Collective Benefit) 

ត្បព័នធឡអកូ ូសីុទិ្យនាន័យគួរតែត្ែូវបានឡរៀបចាំឡ ើង និងមានមុខ្ងារតាមអវីតដលអាចឱ្យត្កុមជនជាែិឡដើមភ្ជគទ្យទួ្យលបានអែថត្បឡោជន៍ពីទិ្យនាន័យ។ 

សត្មាប់ការបឡងកើែថមី និងការអភិវឌឍត្បកបឡដ្ឋយបរោិប័នា  
 

រដ្ឋា ភិបាល និងាថ ប័ននានា ត្ែូវតែគ្នាំត្ទ្យោ ងសកមមដល់ការឡត្បើត្បាស់ និងឡត្បើត្បាស់ឡ ើងវញិនូវ ទិ្យនាន័យឡដ្ឋយសេគមន៍និង
ត្បជាជាែិននជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចនានា ឡដ្ឋយជួយសត្មួលដល់ការ បឡងកើែននមូលដ្ឋា នត្គឺេះសត្មាប់ការបឡងកើែថមីរបស់ជនជាែិឡដើម
ភ្ជគែិច ការឱ្យែនមល ត្ពមទាំងការឡលើក កាំពស់ដាំឡណើ រការអភិវឌឍន៍តដលបានកាំណែ់ឡដ្ឋយខ្លួនឯងកាុងមូលដ្ឋា ន។ 

 

 

សត្មាប់អភិបាលកិចចកាន់តែត្បឡសើរ និងការចូលរមួរបស់ពលរដា 
 

ទិ្យនាន័យជួយបឡងកើនការឡរៀបចាំតននការ ការអនុវែតន៍ និងការវាយែនមលឡៅឡលើដាំឡណើ រការតដលគ្នាំត្ទ្យដល់ែត្មូវការឡសវាកមមនិង
ឡគ្នលនឡោបាយរបស់សេគមន៍ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច។ ទិ្យនាន័យក៏អនុញ្ជា ែឱ្យមានការចូលរួមលអជាងមុនរវាងពលរដា 
ាថ ប័ន និងរដ្ឋា ភិបាល ឡដើមបី ឡ្វើឱ្យត្បឡសើរឡ ើងនូវការឡ្វើឡសចកតីសឡត្មចចិែត។  ការឡត្បើត្បាស់ទិ្យនាន័យឡបើកទូ្យោយ
ត្បកបឡដ្ឋយសីល្ម៌មានសមែថភ្ជពឡ្វើឱ្យត្បឡសើរឡ ើងនូវែមាល ភ្ជព និងការឡ្វើឡសចកតីសឡត្មចចិែតឡដ្ឋយនតល់ឱ្យសេគមន៍ 
និងត្បជាជាែិជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចនូវការយល់ដឹងកាន់តែចាស់អាំពីត្បជាជន ទឹ្យកដី និង្នធានរបស់ពួកឡគ។ វាក៏អាចនតល់នូវ
ការយល់ដឹងកាន់តែទូ្យលាំទូ្យោយឡៅឡលើឡគ្នលនឡោបាយ និងកមមវ ិ្ ីរបស់ភ្ជគីទី្យបីតដលជេះឥទ្យធិពលដល់ត្កុមជនជាែិឡដើម
ភ្ជគែិចនងតដរ។ 

 

សត្មាប់លិទ្យធនលត្បកបឡដ្ឋយសម្ម៌ 

 

ទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចត្ែូវបានតនអកឡលើមូលដ្ឋា នែនមលសេគមន៍តដលបនតពត្ងីកដល់សងគមជាទូ្យឡៅ។ រាល់ែនមលតដលបាន
បឡងកើែពីទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចគួរតែនតល់នលត្បឡោជន៍ដល់សេគមន៍ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចកាុងលកខណៈសម្ម៌ និង
ចូលរមួចាំតណកដល់ឡសចកតីត្បាថាា របស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចចាំឡពាេះសុខុ្មាលភ្ជព។    
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 សិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្ត្ួត្ពនិិត្យ (A = Authority to Control)  
សិទ្យធិរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច និងនលត្បឡោជន៍នានាកាុងទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចត្ែូវតែមានការទ្យទួ្យលាគ ល់ និងត្ែូវតែនតល់សិទ្យធិអាំ្ចឱ្យ
ពួកឡគអាចត្ែួែពិនិែយឡលើទិ្យនាន័យទាំងឡនាេះ។ អភិបាលកិចចទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច អនុញ្ជា ែឱ្យត្កុមជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច និងាថ ប័នត្គប់ត្គង
កាំណែ់រឡបៀបតដលជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច ក៏ដូចជា ដី្លី តដនដី ្នធាន ចាំឡណេះដឹង និងសូចនាករនានាននភូមិាស្តសតរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច ត្ែូវ
បានែាំ្ង និងកាំណែ់បងាា ញឡៅកាុងទិ្យនាន័យ។ 

    
ទ្យទួ្យលាគ ល់សិទ្យធិ និងនលត្បឡោជន៍  

 

ជនជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចមានសិទ្យធិ និងនលត្បឡោជន៍ទាំងចាំឡណេះដឹង និងទិ្យនាន័យជនជាែិ ឡដើមភ្ជគែិច។ ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច
មានសិទ្យធិសមូេភ្ជព និងសិទ្យធិបុគគលកាុងការទ្យទួ្យលបានការយល់ត្ពមឡដ្ឋយឡសរ ីជាមុន និងការជូនដាំណឹងឡៅកាុងការត្បមូលនិង
ឡត្បើត្បាស់ទិ្យនាន័យទាំងឡនាេះរមួមានទាំងការបឡងកើែឡគ្នលនឡោបាយទិ្យនាន័យ និងពិ្ីាររសត្មាប់ការត្បមូលនងតដរ។ 

                                                            ទិ្យនាន័យសត្មាប់អភិបាលកិចច 
 

ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចមានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទិ្យនាន័យតដលពាក់ព័នធឡៅនឹងទ្យសសនៈពិភពឡោករបស់ពួកឡគ និងនតល់ភ្ជពអង់អាចដល់
ការឡ្វើឡសចកតីសឡត្មចឡដ្ឋយខ្លួនឯង និងអភិបាលកិចចឡដ្ឋយខ្លួនឯងត្បកបឡដ្ឋយត្បសិទ្យធិភ្ជព។ ទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចត្ែូវតែ
នតល់ជូន និងអនុញ្ជា ែឡអាយត្បជាជាែិននជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចនិងសេគមន៍នានាអាចចូលឡៅដាំឡណើ រការបានឡដើមបីគ្នាំត្ទ្យដល់
អភិបាលកិចចជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច។ 

អភិបាលកិចចននទិ្យនាន័យ  
 

ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចមានសិទ្យធិកាុងការបឡងកើែពិ្ីារអភិបាលកិចចវបប្ម៌សត្មាប់ ទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច និងកាល យជា
អាកនាាំមុខ្ដ៏សកមមឡៅកាុងការយកចិែតទុ្យកដ្ឋក់ត្ែួែពិនិែយ និងការចូលឡត្បើត្បាស់ទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច ជាពិឡសសឡៅ
កាុងបរបិទ្យននចាំឡណេះដឹងជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច។ 
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ទ្ំនួលខុសប្ត្វូ (R = Responsibility) 

ចាំឡពាេះអាកតដលឡ្វើការជាមួយទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច គឺមានទ្យាំនួលខុ្សត្ែូវមួយកាុងការតចករ ាំតលកអាំពីរឡបៀបតដលទិ្យនាន័យទាំងឡនាេះត្ែូវបាន
ឡត្បើត្បាស់ឡដើមបីគ្នាំត្ទ្យដល់ការសវ័យសឡត្មចរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចនិងនលត្បឡោជន៍សមូេភ្ជពរបស់ពួកឡគ។ គណឡនយយភ្ជព ទមទរឱ្យមាន
ភ័សតុតាងតដលមានអែថន័យនិងឡដ្ឋយចាំេននការខិ្ែខ្ាំត្បឹងតត្បងទាំងឡនេះ និងអែថត្បឡោជន៍បតនថមនានាដល់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច។ 

 
 

 

សត្មាប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងតដលវជិាមាន 

ការឡត្បើត្បាស់ទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចនឹងមិនអាចសឡត្មចឡៅបានឡនាេះឡទ្យ លុេះ្តែការឡត្បើត្បាស់ឡនាេះភ្ជា ប់ឡៅនឹង
ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងតដលមានមូលដ្ឋា នឡលើការឡគ្នរព បដិភ្ជព ការឡជឿទុ្យកចិែត និងការយល់ននគ្នា និងគ្នា  ដូចតដលបានកាំណែ់ឡដ្ឋយត្កុម
ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចថានរ្តដលទិ្យនាន័យទាំងឡនាេះពាក់ព័នធ។ ចាំឡពាេះអាកតដលឡ្វើការជាមួយទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចមាន
ទ្យាំនួលខុ្សត្ែូវកាុងការធានាថា ការបឡងកើែ ការបកតត្ប និងការឡត្បើត្បាស់ននទិ្យនាន័យទាំងឡនាេះ មានការឡគ្នរពចាំឡពាេះឡសចកតីនថលថាូររបស់
ត្បជាជាែិ និងសេគមន៍ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច។ 

 

                                                            សត្មាប់ការពត្ងីកសមែថភ្ជពនិងលទ្យធភ្ជព  
ការឡត្បើត្បាស់ទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចទក់ទ្យងនឹងការទ្យទួ្យលខុ្សត្ែូវរវាងគ្នា ឡដើមបីបឡងកើនអកខរកមមទិ្យនាន័យឡៅកាុងសេគមន៍
ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច និងឡដើមបីគ្នាំត្ទ្យដល់ការអភិវឌឍកមាល ាំងពងកមមតនាកទិ្យនាន័យជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច និងឡេដ្ឋា រចនាសមព័នធឌីជីថល
ឡដើមបីជួយដល់ការបឡងកើែ ការត្បមូល ការត្គប់ត្គង សនតិសុខ្ អភិបាលកិចច និងការអនុវែតននទិ្យនាន័យ។  

                                                  សត្មាប់ភ្ជា និងទ្យសសនៈពិភពឡោករបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច 

្នធានត្ែូវតែនតល់ឡដើមបីបឡងកើែទិ្យនាន័យតដលមានមូលដ្ឋា នឡលើភ្ជា ទ្យសសនៈពិភពឡោក និងបទ្យពិឡា្ន៍រស់ឡៅ (រាប់បញ្ាូ ល
ទាំងគុណែនមល និងឡគ្នលការណ៍) របស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច។ 
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សីលធម៌ (E= Ethics)

សិទ្យធិនិងសុខុ្មាលភ្ជពរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចគួរតែជាកតីបារមភចមបងឡៅត្គប់ដាំ្ក់កាលននវដេជីវែិទិ្យនាន័យ និងត្បព័នធឡអកូ ូសីុទិ្យនាន័យ។

ឡដើមបកីាែ់បនថយឡត្គ្នេះថាា ក់ និងទ្យទួ្យលបានអែថត្បឡោជន៍ជាអែិបរមា
ទិ្យនាន័យតដលត្ែឹមត្ែូវតាមសីល្ម៌ គឺជាទិ្យនាន័យតដលមិនឡ្វើឱ្យមានភ្ជពអាមា ស់ ឬបងាា ញជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច ឬវបប្ម៌ ឬ
ចាំឡណេះដឹងរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច កាុងន័យតដលឡ្វើឱ្យមានឱ្នភ្ជពឡនាេះឡទ្យ។ ទិ្យនាន័យតដលត្ែឹមត្ែូវតាមសីល្ម៌ ត្ែូវបាន
ត្បមូល និងឡត្បើ ត្បាស់តាមវ ិ្ ីតដលស្រសបជាមួយនឹងត្កបខ័្ណឌ សីល្ម៌ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច និងជាមួយសិទ្យធិតដលបានបញ្ជា ក់
ឡដ្ឋយអងគការសេត្បជាជាែិសតីអាំពីសិទ្យធិរបស់ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច (UNDRIP)។  ការវាយែាំនលឡៅឡលើនលត្បឡោជន៍  និង
ឡត្គ្នេះថាា ក់តដលត្បកបឡដ្ឋយសីល្ម៌ គួរតែត្ែូវបានឡ្វើឡដ្ឋយទ្យសសនៈននត្បជាជន ត្បជាជាែិ ឬសេគមន៍ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច
ឡៅកាន់បុគគល្តដលទិ្យនាន័យទាំងឡនាេះពាក់ព័នធ។ 

ឡដើមបយីុែថិ្ម៌
ដាំឡណើ រការតដលត្ែឹមត្ែូវតាមសីល្ម៌ឡដ្ឋេះស្រាយអែុលយភ្ជពននអាំ្ច ្នធាន និងរឡបៀបតដលកតាត ទាំងឡនេះជេះឥទ្យធិពលដល់
ការបឡញ្ចញមែិននសិទ្យធិជនជាែិឡដើមភ្ជគែិច និងសិទ្យធិមនុសស។ ដាំឡណើ រការតដលត្ែឹមត្ែូវតាមសីល្ម៌ត្ែូវតែរាប់បញ្ចូ លអាកែាំ្ង
មកពីសេគមន៍ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចតដលពាក់ព័នធ។

 ឡដើមបកីារឡត្បើត្បាស់នាឡពលអនាគែ 

អភិបាលកិចចទិ្យនាន័យគួរតែពិចរ្អាំពីសកាត នុភ្ជពននការឡត្បើត្បាស់ និងឡត្គ្នេះថាា ក់តដលអាចឡកើែមាននាឡពលអនាគែ ឡដ្ឋយ
តនអកឡលើត្កបខ្ណឌ សីល្ម៌តដលមានមូលដ្ឋា នឡលើគុណែនមល និងឡគ្នលការណ៍នានារបស់សេគមន៍ជនជាែិឡដើមភ្ជគែិចតដល
ពាក់ព័នធ។ ទិ្យនាន័យឡម (Metadata) គួរតែត្បាប់ឱ្យដឹងនូវត្បភពឡដើមនិងឡគ្នលបាំណង ត្ពមទាំងតដនកាំណែ់ឡនសងៗ ឬកាែពវកិចច
នានាកាុងការឡត្បើត្បាស់កាុងលកខណៈបនាា ប់បនសាំឡដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាំងបញ្ជា ននការយល់ត្ពមនានានងតដរ។
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http://gida-global.org/



