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អង្គការ អភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏ជនបទ និង្ បរិស្ថាន(អា-សស-ដូ)
Rural Community and Environment Development Organization (RCEDO)
Contract Address: Road 1,1/2; Kampong Svay Commune, Serei Sophorn Town, Banteay
Meanchey Province, Tel: 054 958 942 / 054 710 446 / 012 284 345

របាយការណ៍វឌ្ឍនះភាពគម្រោង
ររច ាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ររស់អងគការ អាម្សដូ
រយៈម្ពលននរបាយការណ៍
០១ មិនា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ដល់ ២៥ កុមភះ ឆ្ន ាំ ២០១៨
ម្្មះគម្រោង

គ ាំររថវិកា
អងគការអនុវត្តន៍

ការកាត់បន្ថយហាន្ិភយ
័ គ្រោះមហន្តរាយតាមសហគមន្៍ ន្ិង
ព្ងឹងសមតថភាពសងគមសុ៊ី វល
ិ ក្នុង គេតតឧតតរមាន្ជ័យ
អងគការការតាស្បគេសស្
៊ី
ុ៊ី ស (CARITAS-Switzerland)
និ ង ADDA/ Denmark.

អងគការអភវិ ឌ្ឍន្៍សហគមន្៍ជន្បេ ន្ិង បរស្ថ
ិ ថ ន្ (អាគសដូ)
Rural Community and Environment Development Org (RCEDO).

ថវិកាសរ ុររ ួម

US$៦៣,៣៣៦.០០

រយៈម្ពលននគម្រោង

០១ មនា
ាំ ០១៨
ិ ឆ្ន ាំ ២០១៧ ដល់ ៣០ គមស្ថ ឆ្ន២

នថៃម្រៀរចាំរបាយការណ៍

២៥ ក្ុមភោះ ឆ្ន២
ាំ ០១៨

១-ររវត្តិគម្រោង

១-១ គគ្មាង កាត់បន្ថយហាន្ភ
័ នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្៏ (CBDRR)
ិ យ

គាំគរាង CBDRR គឺជាគ្មាងរួមរនមួយរវាងអងគការ ការតាសស្
៊ី
៊ី ស ដដលអន្ុវតតគយយ អងគការ

អាគសដូ បាន្បញ្ច ប់ជាំហា៊ាន្១ កាលព៊ី ដេ មថ
ិ ុនា ២០១៧ ន្ង
ិ បន្តពន្ាគពលគគ្មាងបន្ត រយោះគពល

០៩ ដេ គដើមបគ៊ី ្តៀមគរៀបចាំគគ្មាងបន្ត ជាំហា៊ាន្ ២ សាំ រាប់ ឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២០ ។ គគ្មាងដែន្ការថម៊ី
គន្ោះន្ឹងបន្ត ព្ងឹង សមតថភាពសហគមន្៌មូលយាន្ ន្ិងអនក្ពាក្់ពន្
័ នា
ា នា គលើការងារកាត់បន្ថយហាន្ិ
ភ័យនន្គ្រោះមហន្តរាយធមមជាតិ ការគ្តៀមបងាការរ ន្ិងការ្គប់្គងធន្ានន្េក្
ឹ សហគមន្៏ ។
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គយយដលក្ក្នុងរយោះគពលពន្ាគពលគន្ោះ អងគការក្ាំពង់សិក្ា ន្ិង ពិគ្រោះគោបល់ គលើតាំបន្់

គរលគៅ ត្មូវការអាេិភាព រួមទាំងយុេស្ថ
ា ស្រសត ក្នុងការអន្ុវតតដែន្ការ ក្៌បាន្រួមបពាចលការបណុ ត ោះ

បណ្ត
ត លសមតថភាពសិសសស្ថលាបឋមសិក្ា ន្ិង ស្ថលាគរៀន្ ។ គគ្មាងបន្តគន្ោះមាន្ការរាំ្េថវកា
ិ
អន្ុវតត សាំ រាប់រយោះគពល៣ ឆ្នព
ាំ អ
៊ី ងគការ ការតាសស្
៊ី
៊ី ស។

គគ្មាងគន្ោះ គឺ គតតតគលើការងារគធ្ើបចចុបបន្នភាពគលើការសិក្ាបា៉ាន្់្ពមាណព៊ីហាន្ិយភ័យនន្

គ្រោះធមមជាតិ ភាពងាយរងគ្រោះ ន្ិង សមតថភាព (HVCA) ក្នុងចាំគណ្តម ២០ ភូមិ ០៣ ឃុាំ (តាែូ

ទន្កាាំ ន្ង
ិ េឹក្គជារ) ០២ ្សុក្ គ្ឺ សុក្ ស្ថ្យគចក្ ន្ង
ិ ្ពោះគន្តយ្ពោះ នន្ គេតតបនាាយមាន្ជ័យ ។

ការសិក្ាគន្ោះន្ឹងគធ្គើ េបង
ិ ៊ី គឺគតតតគលើតាំរូវការជាក្់លាក្់ ន្ិង សក្មម
ើ គអាយមាន្ភាពជាក្់លាក្់នន្ក្មមវធ

ភាពអាេភា
ើ បគ៊ី យោះ្ស្ថយបញ្ហារបស់ សហគមន្៍មូលយាន្។ គគ្មាងដែន្ការសក្មមភាពសហគមន្៍
ិ ពគដម
(Community Action plan (CAP) គឺ ជាការក្ស្ថងដែន្ការគ្លើយតប គដើមបកា
៊ី ត់បន្ថយភាពងាយរង
គ្រោះ នន្ គ្រោះមហន្តរាយធមមជាតិ ន្ិង ការក្ស្ថងសមតថភាពរបស់ សហគមន្៍ ន្ិង អនក្ពាក្់ពន្
័ ្ធ គប់
ស្ថថប័ន្នាគពលបចចុបបន្ន តាមរយោះការក្ាំណត់សក្មមភាពគ្តៀមបងាការរ ន្ិង គ្លយ
ើ តបជាក្់លាក្់នានា។

១-២ គគ្មាងព្ងង
ឹ សមតថភាពសងគមសុ៊ី វល
ិ ក្នុង គេតតឧតតរមាន្ជ័យ (CISOM)

គគ្មាង សុ៊ី គស្ថម ជាគគ្មាងមួយដដលែតល់ឪកាសគអាយអងគការក្នុង្សុក្៥ គឺ អងគការ KBA,

RCEDO, CIDO, READA ន្ិង ADDA បាន្អន្ុវតតគគ្មាងរួមរន ក្នុងគេតតឧតតរមាន្ជ័យ ដដលមាន្ការ
ាំ ៊ា ន្េ៊ី២(២០១៧-២០១៩)
រាំ្េថវកាព
្៊ី បគេស Denmark ។ គគ្មាងគន្ោះ គឺ ជាគគ្មាងឆ្នេ
ាំ ៊ី ២ ជហា
ិ
។ អងគការ RCEDO បាន្ន្ឹងក្ាំពង់អន្ុវតតគគ្មាងគន្ោះគៅគលើ ២៧ ភូមិ ៦ឃុ ាំ ន្ិង ២ ្សុក្( គឺ ្សុក្ចុង
កាល់ ន្ង
ិ សាំ គរាង) នន្ គេតតឧតតរមាន្ជ័យ ។

គរលបាំណងសាំ ខាន្់ នន្ គគ្មាង គឺ គដើមបកា
៊ី ត់បន្ថយភាព្ក្្៊ី ក្ ន្ង
ិ ភាពអត់ឃ្លលន្របស់ ្បជា

ជន្្ក្៊ី្ក្ក្នុងគេតតឧតតរមាន្ជ័យ តាមរយោះការបគងការើន្ការហូប /ឬ្បាក្់ចាំណូលោ៉ាងគហាចណ្តស់ ៣០%
ពកា
៊ី រលក្់បដន្ល ចញ្
ិ ច ឹ មសត្ខានតតូច ន្ិង អាជវ៊ី ក្មមខានតតូចរបស់ សហគមន្៏ក្សិក្មម ។ គគ្មាងគន្ោះ ន្ង
ឹ

ជួយដល់ ្បជាជន្្ក្៊ី្ក្េេួលែលតាល់ចាំន្ន្
ួ ១០០០្គួស្ថរ តាមរយោះការចូលរួមគរៀន្សូ ្តព៊ីស្ថលា

ដ្សក្សិក្រ ៣ស្ថលា(ការយាំបដន្ល ន្ិង ចិញ្ចឹមសត្), ការបគងការើត្ក្ុមជួយេលួន្ឯងចាំន្ន្
ួ ថម៊ី៩ រួមទាំងព្ងឹង
្ក្ុមចាស់២៧ ន្ង
ួ ៣ ។ អនក្េេួលែល្បគោលព៊ីគគ្មាង
ើ សហគមន្៏ក្សិក្មមចាំន្ន្
ិ គរៀបចាំបគងការត
ចាំន្ន្
ួ ៦០០០្គួស្ថរ ។

២-ភានក់ងារអនុវត្តគម្រោងៈ
គគ្មាងគន្ោះគឺអន្ុវតតគយយអងគការ អាគសដូ (RCEDO) ្បចាាំគេតតបនាាយមាន្ជ័យ ន្ិង ស្ថខា
ឧតតរមាន្ជ័យ។
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៣- ត្ាំរន់ម្គលម្ៅគម្រោង
ល.រ.

១

២

្សុក្. ្ក្ុង

ឃុ.ាំ សងាការត់

ចាំន្ន្
ួ ភូមិ

ចាំន្ន្
ួ ្បជាពលរដាសរុប
្បុស

្ក្ុង សាំ គរាង

ចុងកាល់

សរុបគេតតឧតតរមាន្ជ័យ
៣

ស្ថ្យគចក្

៤

្ពោះគន្តយ្ពោះ
សរុបបនាាយមាន្ជ័យ

សរុបរួមទាំងពរ៊ី គេតត

សរុបរួម

្ស៊ី

សាំ គរាង

០១

៥១៣

៥១៦

១០២៩

ក្ូន្គ្គៀល

១២

៤៦៩៧

៤៤០៣

៩១០០

ព្ង

០៣

១២០៣

១១៧៣

២៣៧៦

ចុងកាល់

០១

២៧៣

២៨២

៥៥៥

គជង
ើ ទន្

០៤

១១៨៤

១១៦២

២៣៤៦

្ក្ស្ថាំង

០៤

៣៦៨៤

៣៥៤៣

៧២២៧

៦ ឃុាំ

២៥

១១៥៥៤

១១០៧៩

២២៦៣៣

តាែូ

៦

១៤២៥

១៩២៧

២៨៥៣

ទន្កាាំ

៦

១៨៧៩

១២៦៦

២៦៤២

េក្
ឹ គជារ

៨

១៣៧៤

១៤២២

៣៨០៦

៣ ឃុាំ

២០

៤៦៧៨

៤៦១៥

៩៣០១

៩ ឃុាំ

៤៥ ភូមិ

១៦២៣២

១៥៦៩៤

៣១៩៣៤

RCEDO

SEADO

RCEDO

SEADO
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៤- សកមមភាព និង លរឋផល សាំម្រចបានឆ្ន ាំ២០១៧ តាមគម្រោងនិមួយៗ
១-១ គម្រោង កាត់បនថយហានិភយ
័ ននម្ររោះេហនតរាយសហគេន៏ (CBDRR)
១- គរៀបចាំបា៉ាន្់្បមាណ ន្ង
ិ គធ្ប
ើ ចចុបបន្នភាពគៅគលើមុេសញ្ហាគ្រោះថ្ននក្់ ភាពងាយរងគ្រោះ សមតថភាព
ន្ង
ួ ១៩ ភូមគិ រលគៅ នន្ ឃុ ាំ តាែូ ទន្កាាំ ន្ង
ិ គធ្ដើ ែន្ការរបស់សហគមន្៌បាន្ចាំន្ន្
ិ េក្
ឹ គជារ របស់
្សុក្ ស្ថ្យគចក្ ន្ិង ្ពោះគន្តយ្ពោះ គេតត បនាាយមាន្ជ័យ ។

២- បាន្គរៀបចាំដែន្េហា
័ គ្រោះមហន្តរាយ ន្ិង មុេសញ្ហាគ្រោះថ្ននក្់បាន្ ៣ ឃុ ាំគរលគៅ គតា
៊ី ន្ភ
ិ យ
ឺ ែូ
ទន្កាាំ ន្ិង េឹក្គជារ ក្នុងគេតតបនាាយមាន្ជ័យ ។

៣- គរៀបចាំបគងការើតគណៈក្មមការ្គប់្គងគ្រោះមហន្តរាយ ១៩ ភូមិ មាន្ ៩៥ នាក្់ មាន្្ស៊ី ៣៨នាក្់ ។

៤- ព្ងឹងសមតថភាព ន្ង
ួ ៨្ក្ុម មាន្
ិ ចុោះតាមយន្្ក្ុមជួយេលួន្ឯង ន្ិង សន្សាំ្បាក្់របស់សមជិក្បាន្ចាំន្ន្
សមាជិក្សរុប ១៧០ នាក្់ (្ស៊ី ១៤៨) ដដលមាន្គដើមេុ ន្ចរាចរក្នុងមូលយាន្សរុប ៦៣,០៩០
,៩០០គរៀល (១៧,៧២៥ដុលាល)។
៥-

គរៀបចាំសិក្ាបា៉ាន្់្បមាណពល
៊ី េាភាព

ន្ិង

ត្មូវការអភវិ ឌ្ឍស្ថលាធមមជាតិ

(

Blue

School

Approach) ក្នុង ៧ស្ថលាបឋមសិក្ាក្នុង៣ឃុ ាំ គឺ ឃុាំ តាែូ, ទន្កាាំ ន្ិង េឹក្គជារ នន្ ្សុក្ស្ថ្យគចក្
៦-

ន្ង
ាំ ០១៨ ។
ើ បយ
ិ ្ពោះគន្តយ្ពោះ គេតតបនាាយមាន្ជ័យ គដម
៊ី ក្់បញ្ចូ លក្នុងដែន្ការរាំ្េ ឆ្ន២
បាន្សិក្ាបា៉ាន្់្បមាណព៊ីលេាភាព

ន្ិង

សហគមន្៏ក្សិក្រគ្បើ្បាស់េក្
ួ ៣ គឺ
ឹ ចាំន្ន្

ត្មូវការ

គលើគគ្មាងព្ងឹងសមតថភាពគណ៖ក្មមការ

អាងេក្
ន
ាំតាែូ, អាងេក្
ឹ ្បាស្ថេ្បាាំក្ុ ងឃុ
ឹ ពនន្ល ក្នុងឃុ ាំ

ពនន្ល ន្ង
ិ អាងេក្
ឹ ស្ថាន្ដ្សង ឃុ ាំ ស្ថាន្ដ្សង ។

៧- ចូលរួមរាំ្េការគរៀបចាំដែន្ការវន្
ួ ៣ឃុ ាំ គលើ២្សុក្
ិ ិគោគភូមឃ
ិ ុាំ ន្ិង ្សុក្ ក្នុងតាំបន្់គរលគៅចាំន្ន្

៨- សហការជាមួយអាជាាធរភូមិ ន្ិង គណៈក្មមការគ្រោះមហន្តរាយភូមស្ថ
ិ ថ រ្សោះេក្
ឹ សហគមន្៍ ន្ង
ិ

ជួសជុលរបង្សោះបាន្ ២ ្សោះ ចាំណ្តយថវកាសរុ
បចាំន្ន្
ួ ៤,៦០០ដុលាលរ គៅភូមឃ
ិ
ិ ុ ាំទន្កាាំ ន្ិង
េឹក្គជារ ្សុក្្ពោះគន្តយ្ពោះ គេតតបនាាយមាន្ជ័យ ។

៩- បាន្ចុោះពិន្ត
ួ ៣ភូមិ គលើ០២ឃុាំ
ឹ សមតថភាពដល់គណ៖ក្មមការធនាររ្សូវចាំន្ន្
ិ យតាមយន្ ន្ង
ិ ព្ងង
គឺ តាែូ ន្ិង េឹក្គជារ គលើការក្ត់្តាបញ្ជ ៊ី ការ្គប់្គងេុន្ ន្ិង ្បមូលេុ ន្្សូវព៊ីសមាជិក្ ។

ាំ្បចាាំដេរបស់ គណៈក្មមការគ្រោះមហន្តរាយភូមិ ន្ិង អនក្ពាក្់ពន្
១០- បាន្រាំ្េថវកា្បជុ
័ ធ បាន្ ៣៦ ដង
ិ
មាន្អនក្ចូលរួមសរុប ៤៣២នាក្់ ្ស៊ី ៣៦៧ នាក្់។

័
១-២ គម្រោងពរងឹងសេតថភាពសងគេសុវិ
៊ី ល ក្នង
(CISOM)
ុ ម្េតតឧតតរោនជយ

១- បាន្ស្ថលាដ្សក្សិក្រចាំន្ន្
ួ ២ មាន្ក្សិក្រចូ លរួម ៥៥ នាក្់ (្ស៊ី៤៧នាក្់) ក្នុង២ភូមិ ន្ិង ២ឃុាំ គឺ
ព្ង ន្ង
ិ គជើងគេៀន្ ្សុក្ចុងកាល់ គេតតឧតតរមាន្ជ័យ ។

២- បាន្គរៀបចាំេិវាស្ថលាដ្ស ២ ក្សិក្រចូលរួម ៩៩ នាក្់(្ស៊ី៦៤នាក្់) ុុ។
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៣- ចង្ក្ង SHG ៩ ្ក្ុមសមាជក្
ិ (១៨៣ន្/១៥៩ស្រសត៊ី) គលើ ៧ ភូមិ ឃុ ាំ ៣ គឺ ព្ង គជង
ើ គេៀន្ ្ក្ស្ថាំ ង

៤- បាន្សហគមន្៏ក្សិក្មមចាំន្ន្
ួ ៣ ក្សិក្រចូលរួម ២៥០ នាក្់(្ស៊ី១៩៨នាក្់) ក្នុង ៣ឃុាំ គឺ ក្ូ ន្គ្គៀល,

ចុងកាល់ ន្ិង ្ក្ស្ថាំ ង ក្នុងគេតតឧតតរមាន្ជ័យ ដដលមាន្គដើមេុន្សរុប ៩៦,០០០,០០០គរៀល គដើមប ៊ី
គធ្ើអាជវ៊ី ក្មមឥណទន្ក្សិក្មម (ស្ថច់្បាក្់) ន្ិង េិញលក្់សាំភារោះក្សិក្មម (ឥណទន្ជ)៊ី ។

៥- បាន្ព្ងឹងសមតថភាព ន្ិងចុោះតាមយន្្ក្ុមជួយេលួន្ឯង ន្ិង សន្សាំ្បាក្់របស់សមជិក្បាន្ចាំន្ួន្ ៣៦
្ក្ុម មាន្សមាជក្
ិ សរុប ៨០៨នាក្់ (្ស៊ី ៦៨២នាក្់) ដដលមាន្គដម
ើ េុន្ចរាចរក្នុងមូលយាន្មាន្គដម
ើ
េុន្សរុប២៨០,៩៦៤.៩០០គរៀល ន្ិងបាន្ែតល់សមាជិក្ក្ាំច៊ីអស់១៩៥,៦៣១,៣០០គរៀល(៨០%) ។

៦- បណុ ត ោះបណ្ត
ត លវគគេ៊ីៗ
ល សត៊ីព៊ីការយាំបដន្ល ដាំឡូងម៊ី ន្ិង ភាពជាដឹក្នាាំ្ក្ុម ន្ិង ការក្ស្ថងដែន្ការ
វន្
ួ ២២ភូមិ គលើ២ឃុាំ គឺ ឃុ ាំចុងកាល់ ន្ង
ិ គិ ោគថ្ននក្់ភូមឃ
ិ ុ ាំ បាន្ចាំន្ន្
ិ សាំ គរាង គេតត ឧតតរមាន្ជ័យ ។

៥- របាយការណ៏ថវិកាចាំណាយឆ្ន ាំ២០១៧
(គមល
ើ របាយការណ៏ភាជប់ខាងគ្កាម)

៦-រញ្ហ
ា ររឈម

 ការចូលរួម្បជុាំរបស់សមាជិក្្ក្ុមថយចុោះ គយយស្ថរចាំណ្តក្្សុក្គៅនថ ន្ិងគៅគធ្ើចាំការឆ្ាយព៊ីែោះា
 ពបា
ត ល
ិ ក្ក្នុងការ្បមូល្បជាពលរដាឲ្យចូលរូម្បជុាំវគគបណុ ត ោះបណ្ត

 អាជាាធរភូមឃ
ួ មន្
ិ ុាំមូយចាំន្ន្
ិ សូ វចូលរូមបាន្លអ គ្ពាោះជាប់រវល់ ការកាងារគបាោះគឆ្នតឃុាំ
 ការយល់ដឹងរបស់ ្បជាពលរដាគៅមាន្ក្ាំរត
ិ

 ជួបគ្រោះធមមជាតក្
ន
ាំគរលគៅ ដូចជារាាំងសាួត ន្ិង េក្
ិ ុ ងឃុ
ឹ ជាំន្ន្់ ២០១៧

៧-ឱកាស:
 មាន្ការរាំ្េពអា
៍ មមវធ
ិ ៊ី ន្ង
៊ី ជាាធរមូលយាន្គៅគពលអន្ុវតតន្ក្
ិ ជួយស្មបស្មូលដល់ បុគគលិក្អងគការ
 ្បជាពលរដាមាន្ការចូលរួម ន្ិង រាំ្េគគ្មាងអងគការទាំងព៊ីរ

 គគ្មាងមាន្គរលគៅ្សប ន្ង
ា ស្រសតរបស់ រយាភបា
ឹ គរលន្គោបាយ ន្ង
ិ យុេស្ថ
ិ ល

 មាន្ការរាំ្េមូលន្ិធិព៊ីអងគការការតាសស្
ាំ ន្ត)
៊ី
៊ីុ ស ន្ិងព៊ី Denmark រយោះគពលដវង (៣ឆ្នប

៨- ផផនការអនុវត្តឆ្ន ាំ ២០១៨




ចាប់ែល
ត ់អន្ុវតតគគ្មាងថម៊ី គឺ គគ្មាងបដន្លដែលគ
ចាប់ព៊ីដេ ក្ុមោះភ ដល់ ធនូ ២០១៨ ។

ក្
ើ មាុជា គលើ២៩ ្ក្ុមក្សិក្រក្នុងគេតតឧតតរមាន្ជ័យ

ចាប់ែល
ត ់អន្ុវតតគគ្មាងគឺ កាត់បន្ថយហាន្ិភយ
័ នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្៏ ជាំហា៊ាន្ ២, ២០១៨២០២១ (ក្ាំពង់ដាំគណើរការចចារ ចាប់អន្ុវតតព៊ី ដេ គមស្ថ២០១៨ដល់ ដេ មនា
ិ ២០១៩) ។

6






ព្ងង
ឹ សមតថភាពគណៈក្មមការសហគមន្៏(ការ្គប់្គងបញ្ជ ៊ី ស្ថនម,ការ្គប់្គងសហគមន្៏
ការដស្ងរក្មតិរ្ាំ េតាមែលូវចាប់)

វគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត លសត៊ីព៊ីការដឹក្នាាំ្ក្ុម,ការ្គប់្់ គងេុន្,ជាំន្ញ
ួ ខានតតូច, ន្ិង បគចចក្គេសក្សិក្មម។
គធ្ម
ើ ហាសន្នបា
ិ តសហគមន្៏ក្សិក្មម ៣ ។

គធ្គើ ៅបនាាយមាន្ជ័យនថាេ៊ី ២៥ ដេ ក្ុមោះភ ឆ្ន២
ាំ ០១៨
គរៀបចាំគយយ្ក្ុមការងារអងគការ អាគសដូ
ហតថម្លខាររធាន

______________________________
ម្ោក្ សាំ ម្សរីវឌ្ឍនា ររធានអងគការ
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Annex 2: Photos of CISOM Project Activities in Oddar Meanchey Province.
១). សក្េមភាពម្រៀនស ូរតរបស់ក្សិក្រព៊ី សាោស្រសក្សិក្រម្ល៊ីបស្នែ និង ការចិញ្ខេ
ឹ ោន់

២). ការអនុវតតសាោស្រសក្សិក្រនិងទិវាសាោស្រសក្សិក្រ
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៣). សក្េមភាពចងរក្ង និង អនុវតតសហគេន៏ក្សិក្េម

៤). សក្េមភាពចងរក្ងរក្ុេជ ួយេែនឯងថ្ម
ច
ី ន
ាំ ួន ៣រក្ុេ
ួ
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