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xi

ដូចខងេលី

xii

េ្របាន ្រគីស�ុបហ�(២០០៩) “ករេចញផ្សោយសេង�ប ៖ ឥរិេបាះេឆាែផ�កេលីស�នភេសដ�កិច�សង�ម”។

xiii

អុខ
ី លែមន េដល ែអហ� (២០១៧) “កសិក្សោនេយាបាយ នេសដ�កិច�សង�ម ក�ុងមជ្ឈិបូព៌ និអសុ” ទំព័រ ៨៥

http://bit.ly/2nCJr1g.
xiv

បាបូវីកមា៉រីច នវូកូវីក ដនីឡូ(២០១៦) “្របេទកម�ុជា៖កអេង�តេលយ
ី ុទ�ស�ស្រទ្រទជីវិភា និងករំពង
ឹ ទុកស្រមាអនាគ”

(មូលនិធអ
ិ សុ) http://bit.ly/2ncjmpV.

