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សខុភព និងករេឆលយតបចំេពះជំងឺកវីូដ ១៩ 

ឯកសរព័ត៌មនទី ១៤ 

ៃថងទី ១៣ ែខតុល ឆន  ំ២០២១ 

 
កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ េនរបេទសកមពុជ បនបងកកររខំនដល់រគប់ទិដឋភពទងំអស់ៃនសងគម រប់

បញចូ លទងំសុខមលភពផលូវកយ ផលូវចិតត និងសងគមរបស់សហគមន៍ផងែដរ។ កនលងមក មនកររយករណ៍ពីករឆលងជំងឺេនះ
ជង ១១៥.៣៣៥ ករណី និងមនករបត់បង់ជីវតិចំនួន ២.៥៤៤ ករណី។ បញហ របឈមកនុងករេឆលីយតបចំេពះកររតតបត

ជសកលេកីតមនរសេដៀងៗគន េនតមរបេទសនន ដូចជ ករេលចេឡងីនូវពពួកវរុីសបំែបលងថមី ែដលកន់ែតងយឆលងជមុន 
ករឆលងកនុងចំេណមមនុសសេពញវយ័ និងវយ័េកមង ែដលមនសុខភពមមួំន និងែដលែតងែតចល័តពីទីកែនលងមួយ េទទីកែនលង
មួយេទៀត ែដលេធវីឱយេគពិបករកេឃញី និងទប់សក ត់វរុីសេនះ ករលំបកកនុងករេគរពឱយបនេពញេលញតមវធិនករសុខ
ភពសធរណៈ និងវធិនករសងគម ែដលមនជធរមន ភពេនឿយណយនឹងកររតតបតជសកល ករមនគំនិត
សុទិដឋិនិយមចំេពះវ៉ក់សងំករពរជំងឺេនះ។ េទះជយ៉ងេនះកតី បញហ របឈមទងំេនះក៏នមំកនូវកលនុវតតភព សរមប់
របព័នធសុខភិបលេនកមពុជ និងរបព័នធេផសងេទៀតផងែដរ។ ករវនិិេយគេលីកលនុវតតភពទងំេនះនឹងផតល់នូវផលសយ
ភយរប់ឆន េំទមុខេទៀត។ 
 

រជរដឋ ភិបលកមពុជកំពុងចបមយកឱកសេនះ េដីមបេីរតៀមខលួន សរមប់សថ នភពនេពលអនគត តមរយៈករ     
វនិិេយគេលីរបព័នធធនសនតិសុខែផនកសុខភព េដីមបឱីយករេឆលីយតបកន់ែតរងឹម ំនិងកសងរបព័នធែដលកន់ែតេរតៀមខលួនបន
កន់ែតរបេសីរ និងកន់ែតមនភពធន់។ អងគករសហរបជជតិសូមវយតៃមលខពស់ដល់ករេបតជញ ចិតតរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ
កនុងករេលីកកមពស់សុខភពសធរណៈ និងបនគរំទដល់រជរដឋ ភិបលកមពុជ កនុងអំឡុងេពលែដលមនកររតតបតជ   
សកលេកីតមនេឡងី តមរយៈករផតល់ជដំបូនម នែផនកេគលនេយបយ កិចចសហរបតិបតតិករបេចចកេទស រសបតមេគល
ករណ៍ែណនបំេចចកេទសរបស់អងគករសុខភពពិភពេលក ករសរមបសរមួលៃដគូ និងទីភន ក់ងរនន ករបណតុ ះបណត ល 
និងករអនុវតតកិចចលទធកមមជេដីម។ ខងេរកមេនះគឺជឧទហរណ៍មួយចំនួន។ 
 

េដីមបអីចរកេឃញីវរុីស SARS-CoV-2 ែដលជវរុីសបងកជំងឺកូវដី ១៩ ឱយកន់ែតទន់េពលេវល កនុងនមជៃដគូសហ
ករអនុវតតករងរផទ ល់ អងគករសហរបជជតិបនគរំទដល់រកសួងសុខភិបល កនុងករបេងកីនសមតថភពេធវីេរគវនិិចឆ័យកនុង
មនទីរពិេសធន៍ តមរយៈករផតល់ជដំបូនម នបេចចកេទស យុទធសរសតសតីពីករេធវីេតសត ករបណតុ ះបណត ល និងករអនុវតតកិចច   
លទធកមម (កនុងថវកិជង ២ លនដុលល រ)។ គិតរតឹមែខកញញ  ឆន  ំ២០២១ មនទីរពិេសធន៍ចំនួន ១២ អចេធវីេតសតចំនួន ១២.000 
សំណកកនុងមួយៃថង េបីេធៀបនឹងសថ នភពកលពីែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២០ ែដលមនមនទីរពិេសធន៍ែតមួយ និងអចេធវីេតសតបន
រតឹមែត ៥០០ សំណកកនុងមួយៃថង។ បចចុបបននេនះ បែនថមេលីវទិយសថ នប៉សទ័រកមពុជ វទិយសថ នជតិសុខភពសធរណៈអចេធវី
េតសតកំណត់លំដប់ែហសន (genome sequencing) ទងំរសុង េលីវរុីស SARS-CoV-2។ ករវនិិេយគទងំេនះនឹងបេងកីន
សមតថភពរបស់របេទសកមពុជកនុងករកំណត់រកពពួកវរុីសបំែបលងថមីៃនវរុីស SARS-CoV-2 រពមទងំេមេរគថមីៗដៃទេទៀតែដល
អចេលចេចញជបនតបនទ ប់។ 
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អងគករសហរបជជតិ រមួជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍នន បនគរំទដល់រកសួងសុខភិបល កនុងករពរងឹងសមតថភពកនុង

រសុកកនុងករកំណត់រកករណីឆលងជំងឺកូវដី១៩ េនតមភូមិរសុក េធវីករវយតៃមលហនិភ័យ និងេឆលីយតបចំេពះករណីផទុះជំងឺ។ 
រកុមេឆលីយតបរហ័ស (RRT) ែដលមនសមជិករបមណ ៣.000 នក់ បនទទួលករបណតុ ះបណត លអំពីជំងឺកូវដី ១៩ កលពី
ឆន  ំ ២០២០ កនុងេនះជិត ២០ នក់បនផល ស់ពីតមេខតតមកជួយបំេពញករងរដល់រកុមតមរកអនកប៉ះពល់េនថន ក់ជតិ 
ចេនល ះពីែខកុមភៈ ដល់ែខកកកដ ឆន  ំ២០២១ េដីមបជួីយផតល់ករគរំទដល់ករេឆលីយតបចំេពះកររតតបតជសកលេនះ។ ពួកេគ
បនចូលរមួេនកនុងវគគបណតុ ះបណត លផទ ល់ កនុងអំឡុងេពលអនុវតតករងររយៈេពល ៤ ដល់ ៦ សបត ហ៍េននយកដឋ នរតួតពិនិ
តយជំងឺឆលង (ៃនរកសួងសុខភិបល)។ បចចុបបនន សមជិករកុមេឆលីយតបរហ័ស ែដលបនទទួលករបណតុ ះបណត លទងំេនះ 
បំេពញតួនទីជរបធនរកុមតមដនរកអនកប៉ះពល់ និងឃល េំមីលករណីជំងឺ េនតមេខតតេរៀងខលួនៗរបស់ពួកេគ។ 
 

ខណៈេពលែដលរជរដឋ ភិបលកមពុជបនបេងកីនចំនួនមណឌ លពយបលជំងឺយ៉ងឆប់រហ័សេនទូទងំរបេទស ែដល
កនុងេនះមនទងំមណឌ លពយបលធំៗ តមតំបន់ផងែដរ អងគករសហរបជជតិេនកមពុជបនអនុវតតកិចចលទធកមម េដីមបទិីញ
សមភ រផគត់ផគង់សំខន់ៗ ដូចជសមភ រករពរខលួន (កនុងថវកិ ១,៨ លនដុលល រ) រពមទងំឱសថជសរវន័ត និងបរកិខ ផគត់ផគង់អុក
សីុែសន (ថវកិ ៨២0.000 ដុលល រ) សរមប់ផតល់ជូនមណឌ លពយបលទងំេនះ។ េលីសពីេនះ អងគករសហរបជជតិបនជួយ
ដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងកសងសមតថភពភន ក់ងរែថទសុំខភពជួរមុខ រប់បញចូ លទងំអនកផតល់េសវសេរងគ ះបនទ ន់ផងែដរ អំពី
វធិនកររគប់រគងគលីនិក និងករបងក រនិងរតួតពិនិតយករឆលងេរគ (IPC)។ អងគករសហរបជជតិសហករជមួយនឹងរកសួង           
សុខភិបល បនរបមូលផតុ ំអនកជំនញគលីនិកកនុងរបេទសមកជួបរបជំុគន ជេទៀងទត់ តមរយៈកិចចរបជំុតមរបព័នធអនឡញ 

េដីមបឱីយពួកេគែចករែំលកបទពិេសធន៍ដល់គន េទវញិេទមក ែដលជួយឱយអនកជំនញគលីនិក ែដលបនទទួលបទពិេសធន៍កនុង
កររគប់រគងករណីជំងឺកូវដី ១៩ េពលែដលមនករផទុះជំងឺេនះដំបូងៗ អចជួយផតល់ករបំពក់បំប៉នដល់អនកែដលពំុទន់មន
បទពិេសធន៍ែបបេនះេនេឡយី។ 
 

អងគករសហរបជជតិ បនចូលរមួជមួយនឹងរជរដឋ ភិបលកមពុជ កនុងករជំរុញេកៀរគរចលនសហគមន៍ ែដលេនះ
ជវធីិសរសតមួយដ៏សំខន់ និងចបំច់ េដីមបទីប់ទល់នឹងជំងឺកូវដី ១៩។ កលពីែខឧសភ និងែខមិថុន ឆន  ំ២០២១ េបសកកមម
រមួគន មួយរវងរកសួងសុខភិបល និងអងគករសុខភពពិភពេលក បនសរមបសរមួលកិចចរបជំុពិេរគះេយបល់ ជមួយនឹង
របធនមនទីរសុខភិបលេខតត និងអភិបលេខតត េដីមបេីឈវងយល់ពីបទពិេសធន៍របស់អនកពក់ព័នធទងំេនះ កនុងកររបយុទធ
របឆងំនឹងជំងឺកូវដី ១៩ កំណត់ពីបទពិេសធន៍េជគជ័យ និងែកសរមួលែផនករេឆលីយតប។ របកគំេហញីទងំេនះនឱំយមន
ករែកសរមួលអនតរគមន៍មិនពក់ព័នធនឹងករេរបីរបស់ឱសថ (NPIs) និងករេរៀបចំយុទធនករថន ក់ជតិ េដីមបេីលីកទឹកចិតត
ឱយរគួសរ និងសហគមន៍េធវីករសេរមចចិតត ែដលករពរអយុជីវតិ និងជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ។ អងគករសហរបជជតិក៏
បនបណតុ ះបណត ល និងជួយដល់សមជិកសហគមន៍ រកុមរទរទង់សុខភពភូមិ និងអនកដឹកនតំមភូមិ តមសហគមន៍ជនបទ 
និងសហគមន៍ជនចំណករសុក ែដលងយរងផលប៉ះពល់ផងែដរ េដីមបបីេងកីនចំេណះដឹងអំពីវធិនករករពរជំងឺកូវដី ១៩ 
េនតមសហគមន៍របស់ពួកេគ ក៏ដូចជេលីកទឹកចិតតពួកេគេទចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី ១៩ ែដលជកតត រមួចំែណកដល់
ករកត់បនថយហនិភ័យៃនករចមលងេនកនុងសហគមន៍។ 
 

េបីេទះជកិចចខិតខំរបឹងែរបងទងំេនះ េផត តេលីជំងឺកូវដី ១៩ ក៏េដយ អងគករសហរបជជតិ ក៏បនសហករជមួយ
នឹងៃដគូ និងសហគមន៍កនុងរបេទស េដីមបធីនមិនឱយមនករអក់ខនករផតល់េសវែថទសុំខភពជសរវន័ត ែដលជតរមូវករ
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របចៃំថងរបស់របជពលរដឋផងែដរ ដូចជ  ករគរំទដល់មជឈមណឌ លជតិរបយុទធរបឆងំនឹងជំងឺេអដស៍ េសីែសបក និងកមេរគ 
កនុងករអនុម័ត និងពរងីកករអនុវតតអភិរកមែដលលកខណៈនវនុវតតន៍ និងរបសិទធភព េដីមបកីត់បនថយកររខំនដល់េសវែដល
ជតរមូវករចបំច់របស់អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៍ និងសហគមន៍ែដលជរកុមរបឈម ជេដីម។ ករអក់ខនករផតល់
េសវពយបលដល់អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៍ េនបនតសថិតេរកម ១០% េធៀបនឹងេពលមុនមនកររតតបតជសកលៃន
ជំងឺកូវដី ១៩។ អរតរគបដណត ប់ករចក់វ៉ក់សងំដល់កុមរេនទូទងំរបេទស សរមប់វ៉ក់សងំេផសងេរកពីវ៉ក់សងំករពរ
ជំងឺកូវដី ១៩ េនបនតសថិតតមែផនករែដលបនេរគងទុក បុ៉ែនតមនតំបន់ែដលពិបកេទដល់ និងសហគមន៍របឈមនឹងហនិ
ភ័យខពស់មួយចំនួន ែដលេនបនតមនកររគបដណត ប់កនុងករមិតទប ែដលទមទរឱយមនករពិនិតយតមដន និងករគរំទឱយ
បនជិតសនិទធេដយផទ ល់េនកនុងមូលដឋ ន។ អងគករសហរបជជតិ នឹងសហករជមួយនឹងៃដគូវស័ិយសុខភិបល េដីមបបីនត    
ពិនិតយតមដន និងវភិគេលីនិរនតរភពៃនេសវសុខភពជសរវន័តនន រមួទងំកររគបដណត ប់ ក៏ដូចជនឹងសហករជមួយ
នឹងអជញ ធរមូលដឋ ន និងសហគមន៍ េដីមបេីឆលីយតបចំេពះឧបសគគទងំេនះ។ 
 

េដីមបទីប់សក ត់ករណីនចូំល និងផតល់ករឧបតថមភគរំទពលករេទសនតរបេវសក៍ែដលេធវីមតុភូមិនិវតតន៍ កមមវធីិសរមប់
ឆន  ំ២០២០ របស់អងគករសហរបជជតិបនជួយឱយពលករេទសនតររបេវសក៍ែដលេធវីមតុភូមិនិវតតន៍ កន់ែតងយរសួលចូលរមួ
អនុវតតវធិនករករពរជំងឺកូវដី ១៩ និងទទួលបនករពិនិតយរកេមេរគេនះេនតមរចកចូល និងមណឌ លចតត ឡស័ីក។ កមមវធីិ
េនះបនគរំទដល់ករផតល់េសវសុខភព និងសងគមជសរវន័តដូចជ េសវែថទសុំខភពមត និងទរកេទីបេកីត ករគរំទដល់
ជនរងេរគះេដយសរអំេពីហងិសទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងករផតល់េសវសុខភពផលូវចិតត និងករគរំទែផនកចិតតសងគម។ កមមវធីិ
េនះក៏បនផតល់ព័ត៌មនអំពីវធិនករករពរជំងឺកូវដី ១៩ និងវធិនករសុខភពសធរណៈនន ដល់ពលករេទសនតររបេវសក៍ 

ែដលបនេធវីមតុភូមិនិវតតន៍ ក៏ដូចជផតល់ករែណនអំំពីរេបៀបទទួលបនេសវ សុខភព និងសងគមជសរវន័តផងែដរ។ អងគករ
សហរបជជតិក៏បនសហករជមួយនឹងអគគនយកដឋ នអេនត របេវសន៍ េដីមបផីតល់ករបណតុ ះបណត លដល់មរនតីេនតម
បេណត យរពំែដនអំពីនិតិវធីិរគប់រគងរពំែដន ែដលេគរពតមវធិនករករពរសុខភព និងអំពីរេបៀបកត់បនថយហនិភ័យៃន
ករឆលងជំងឺឱយេនតិចបំផុតេពលែដលមរនតីទងំេនះកំពុងបំេពញភរកិចចរបស់ខលួន។ 
 

គិតរហូតមកដល់េពលបចចុបបននេនះ របេទសកមពុជបនចក់វ៉ក់សងំយ៉ងេហចណស់មួយដូសដល់ពលរដឋែដល
មនអយុចប់ពី ១៨ ឆន េំឡងីេទបនជង ៩៨% ែដលេធវីឱយរបេទសេនះកល យជរបេទសែដលរបជពលរដឋបនចក់វ៉ក់សងំ
េរចីនជងេគមួយេនទូទងំសកលេលក។ ករគរំទរបស់អងគករសហរបជជតិដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងេនះ រតូវបនេរៀបរប់
លមអិត េនកនុងឯកសរព័ត៌មនអងគករសហរបជជតិទី ១១ ចុះៃថងទី ៣ ែខសីហ ឆន  ំ២០២១។ េទះជយ៉ងណក៏េដយេនះ
មិនែមនជេពលែដលេយងីរតូវបែណត តបេណត យេនះេឡយី។ វរុីសបំែបលងថមីែដលត ឆលងេលឿនជងពពួកវរុីសបំែបលងថមីមុនៗ និង
នឱំយមនករផទុះករឆលងជំងឺ និងដក់សមព ធយ៉ងេរចីនេលីសលប់ដល់មនទីរេពទយននេនកនុងរបេទសេផសងេទៀត។ ករបនតឆលង
ជំងឺនេពលេនះអចនឱំយមនករេលចេចញនូវពពួកវរុីសបំែបលងថមី ែដលអចបងកករគរមមកំែហងេនរគប់េពលេវលទងំអ
ស់។ អងគករសហរបជជតិជំរុញឱយមនករបនតវនិិេយគេលីរបព័នធឃល េំមីល និងេឆលីយតបេនថន ក់េខតត េដីមបផីតល់លទធភពឱយ
េខតតរកេឃញីករណីននបនកន់ែតឆប់រហ័ស និងេឆលីយតបចំេពះចេងក មករណី េដយេរបីរបស់វធិនករេផត តចំេគលេដ 
ផទ ល់េននឹងកែនលងែដលមនករណីផទុះ ែដលនឹងជួយកត់បនថយកររខំនែផនកេសដឋកិចច និងសងគមឱយេនតិចជអបបរម។ ករវ ិ
និេយគេនះគួរបញចូ លករបេងកីនភពអចរកបនៃនទិននន័យ និងករែកកមអកររគប់រគងទិននន័យេនតមេខតត េដយមនករ
ែបងែចកទិននន័យតមរបេភទលមអិត េដីមបវីយតៃមលពិវសិលភពរគបដណត ប់ៃនេសវសុខភពជសរវន័ត ជពិេសសសរមប់
បុគគលែដលរបឈមនឹងហនិភ័យងយរងេរគះ និងមនឱកសតិចតួច។ អងគករសហរបជជតិេលីកទឹកចិតតឱយមនករផតល់
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អទិភពដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងនន េដីមបធីនយ៉ងណឱយរកុមពលរដឋែដលងយរងេរគះ ចស់ជរ និងអនកែដលមនបញហ
សុខភពរបចកំយ ១00% បនទទួលករចក់វ៉ក់សងំេពញេលញ េដីមបសីេរងគ ះអយុជីវតិែដលពំុអចជំនួសបន និងករពរ
របព័នធសុខភិបល និងមនទីរេពទយមិនឱយទទួលរងសមព ធខល ងំេពក។ អងគករសហរបជជតិជំរុញឱយមនករបនតផតល់ករគរំទ 
ដល់ករអប់រផំសពវផសយអំពីហនិភ័យ និងករបំផុសចលនសហគមន៍ េដីមបកីរពរផលចំេណញែដលទទួលបនតមរយៈករ
ផតល់ភពអង់អចឱយរគួសរ និងសហគមន៍េធវីករសេរមចចិតតែដលជួយសេរងគ ះអយុជីវតិ និងជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ។  
 

អងគករសហរបជជតិអំពវនវឱយមនករេគរពរគប់សិទធិមនុសសទងំអស់ េដីមបឱីយករេឆលីយតបែផនកសុខភព        
សធរណៈទទួលបនេជគជ័យ។ ខណៈែដលករេឆលីយតបពីវស័ិយសុខភិបល េដីមបកីត់បនថយហនិភ័យៃនករឆលងជំងឺកូវដី 
១៩ ចំេពះមុខ គឺជេរឿងែដលមនសរៈសំខន់ អងគករសហរបជជតិជំរុញឱយមនករអនុវតតយុទធសរសតែដលឈរេលីេគល
ករណ៍សិទធិមនុសស និងេយនឌ័រជែផនកមួយៃនករគរំទដល់ករេលីកកមពស់សុខភពសធរណៈ។ អងគករសហរបជជតិអំពវ
នវឱយអជញ ធរេលីកកមពស់សមភព និងករមិនេរសីេអីង ែដលមនដូចជករេឆលីយតបចំេពះឧបសគគែដលេកីតមនកនលងមក 
ែដលេធវីឱយប៉ះពល់ដល់ករទទួលបនេសវសុខភព និងេរៀបចំេសវពយបល និងេសវសុខភពននឱយបនដល់អនកែដលពំុ
មនមេធយបយសរមប់បង់ៃថលេសវទងំេនះ។ អងគករសហរបជជតិបនតអំពវនវឱយអជញ ធរកសងេគលនេយបយ        
សុខភពសធរណៈជថមី េដីមបឈីនេទពរងីករគបដណត ប់ៃនេសវសុខភពជសកល ែដលឈរមូលដឋ នេលីសិទធិមនុសស 
ែដលកនុងេនះមនុសសរគប់គន បនទទួលភពអង់អច ទទួលបនព័ត៌មនរតឹមរតូវ និងមនឱកសចូលរមួ។ 
 

សុខភពគឺជករវនិិេយគែដលេគមិនគួរចត់ទុកថជចំណយៃថលេដីមេនះេឡយី។ េយងីបនេរៀនពីកររតតបត

ជសកលៃនជំងឺកូវដី ១៩ ថសុខភពគឺជែផនកមួយដ៏សំខន់ និងពំុអចែញកេចញពីែផនកដៃទេទៀតេនកនុងសងគម េពលមិន
ែមនជេសវរបណិត ែដលទល់ែតអនកមនលទធភពេទីបអចទទួលបនេនះេឡយី។ របសិនេបីសុខភពរបឈមនឹងហនិភ័យ
អវីៗរគប់ែបបយ៉ងក៏របឈមនឹងហនិភ័យែដរ រដឋ ភិបលរតូវចត់ទុកករពរងឹងសុវតថិភពផតល់េសវែថទសុំខភព និងរបព័នធ 
សុខភិបលសធរណៈថជអទិភព និងរតូវវនិិេយគនេពលេនះ េដីមបអីនគតកន់ែតមនសុវតថិភព និងកន់ែតមនសុខ
ភពលអរបេសីរ។ េដីមបកីសងេឡងីវញិឱយរតឹែតរបេសីរជងមុន រដឋ ភិបលក៏រតូវចបមយកឱកសេនះ េដីមបអីនុវតតេគល
នេយបយបដិវតតកមម ដូចជករពរងីកកររគបដណត ប់េសវសុខភពជសកល និងករផតល់ហរិញញបបទនរបកបេដយចីរភព
ដល់េសវែថទសុំខភព េដីមបធីនឱយរបព័នធសុខភិបលមនភពធន់។ អងគករសហរបជជតិសូមវយតៃមលខពស់ចំេពះរជ      
រដឋ ភិបលែដលចត់ទុកចំណុចទងំេនះជអទិភព េហយីនឹងបនតផតល់ករគរំទដល់រដឋ ភិបលកនុងករសេរមចេគលេដេនះ។ 
 

### 
ឯកសរព័ត៌មនសតីពីករេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ របស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជ គឺជឯកសរផលូវករណ៍ 

របស់អងគករសហរបជជតិ ែដលមនេគលបំណងផសពវផសយជូនរបព័នធផសពវផសយ និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះរតូវ
បនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ 

 


