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សារ ឯ.ឧ វវជជបណ្ឌិ ត ម៉ម ប ៊ុនហេង       
រដ្ឋមន្រ ត្រីរសួងសុខាភិបាល 

     យុទ្ធសាន្រសតចតុវោណ្ដ្ំណារ់ោលទ្ី៣ របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
រមពុជា វរោមោរដ្ឹរនរំបរបវដ្ឋយគតិបណ្ឌិ ត របស់   សហមេច
អគ្គមហាហសនាបតី ហតហោ េ ៊ុន សសន នយររដ្ឋមន្រ្តី 
ន្ររះរាជាណាចរររមពុជា បា្រំណ្ត់ចាស់លាស់រវបៀបវារៈន្
វោល្វោបាយវសដ្ឋរិចចសងគមរិចច វដ្ីមបរីរងឹងោរអភិវឌ្ឍ
របវទ្សរមពុជារបរបវដ្ឋយចិរភារ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលជា្ិចចោល

បា្ចាត់ទុ្រោរវលីរសទួយសាថ ្ភារសុខភាររបជារលរដ្ឋរមពុជារគប់រូប ជាអាទ្ិភារខពស់មួយរនុងោរវ ិ្ ិវោគធ្ធា្រនុង     
វស័ិយសងគមរិចច។ ររសួងសុខាភិបាលបា្្ឹងរំរុងប្តររងឹងរបតិបតតិោរន្របរ័្ធសុខាភិបាលឲ្យោ្់តតមា្របសិទ្ធភារ ជា
រិវសសវតត តវលីោរផ្តល់វសវាតែទសុំខភារមា្គុណ្ភារ សុវតថិភារ សរតិសិទ្ធភារ ្ិងសមធម៌ ជូ្របជារលរដ្ឋ។  

សមិទ្ធផ្ល្ិងវឌ្ឍ្ភារជាវរចី្រនុងវស័ិយសុខាភិបាលរំរុងប្តវរីតមា្ រនុងោរផ្តល់វសវាសុខភារតាមរយៈអ្តរា 
គម្៍ន្រមមវធិីសុខភារប្ដរូជ សុខភារមាតា-ទររ រុមារ ្ិងអាហារូបតថមភវលីន្រសតី្ិងរុមារ រមមវធិីរបយុទ្ធ្ឹងជំងឺឆលង ជំងឺមិ្
ឆលងរុានំរ ៉ ្ិងបញ្ហា សុខភារសាធារណ្ៈ។ ោរររងីរោររគបដ្ណ្ត ប់ន្វសវាសុខភារ ្ិងអ្តរាគម្៍សុខភារសាធារណ្ៈ បា្
វដ្ីរទ្្ទឹមោន ្ឹងោរតរលមអគុណ្ភារវសវាបង្កា រ រិ្ិតយ រាបាល្ិងតែទឲំ្យោ្់តតរបវសីរវឡងី។ សមធម៌រនុងោរមរទ្ទ្ួល
បា្វសវាសុខភារ ្ិងរនុងហរិញ្ញបបទ្សុខាភិបាលរតូវបា្វលីរសទួយជាប្តបនទ ប់ តាមរយៈោររគបដ្ណ្ត ប់ន្មូល្ិធិសម
ធម៌វៅទូ្ទងំរបវទ្សតាងំរីដ្ំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៥ តដ្លផ្តល់មូល្ិធិវដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល្ិងនដ្គូអភិវឌ្ឍ្៍ រមួជាមួយវោល
្វោបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរនុងោរវលីរតលងោរបង់នែលវសវា បា្ដ្ររបាងំឧបស័គគភូមិសាន្រសតផ្ង្ិងរបាងំឧបស័គគហរិញ្ញ 
វតថុផ្ង វោលគផឺ្តល់ោរបង្កា រហា្ិភ័យហរិញ្ញវតថុដ្ល់រគួសារររីររ ឲ្យមរវរបីរបាស់វសវាសុខភារ វៅតាមមូលដ្ឋឋ ្សុខាភិបាល
សាធារណ្ៈវដ្ឋយោម ្បង់នែល វៅវរលមា្បញ្ហា សុខភារឬជំងឺ។ របោរវ្ះមិ្រតឹមតត ជួយវលីររមពស់សាថ ្ភារសុខភារ
របជារលរដ្ឋររីររឲ្យោ្់តតរបវសីរវឡងីបុ៉វណាណ ះវទ្ បុ៉ត្តតែមទងំបា្ោរោររបជារលរដ្ឋទងំវនះ រុំឲ្យធាល រ់ខលួ្វៅរនុងភារ
រររីរ វដ្ឋយសារោរចំណាយវលីោរតែទសុំខភារផ្ងតដ្រ។   

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបា្វ ិ្ ិវោគោ៉ងវរចី្វលីវហដ្ឋឋ រចនសមព័្ធសុខាភិបាលមា្ជាអាទ្ិ៍ ោរសាងសង់ែមី ររងីរ ្ិងជួស
ជុលបុ៉សតិសុខភារ មណ្ឌ លសុខភារ ្ិងម្ទីរវរទ្យបតងអរ ោរផ្គត់ផ្គង់ឱសែបរោិា រ្ិងឧបររណ៍្វរទ្យ បណាត ញទ្ំនរ់ទ្ំ្ង
រ័ត៌មា្វទិ្ា ទូ្រគមនគម្៍ ្ិងបវចចរវទិ្ា មវធាបាយដ្ឹរជញ្ជូ ្ ្ិងរែយ្តគិលា្សវន្រង្កគ ះ បណ្តុ ះបណាត លធ្ធា្ម្ុសស
អភិវឌ្ឍសមតថភារជំនញ ្ិងររងឹងសមតថភារវសវាោរំទ្ជាសារវ្័ត ដូ្ចជាវសវាម្ទីររិវសាធ្៍ វសវាផ្តល់ឈាម ។ល។ ោរវ ិ្ ិ
វោគទងំអស់វ្ះបា្រមួចំតណ្រោ៉ងធំវធង ដ្ល់ោរវលីររមពស់លទ្ធភារមរទ្ទ្ួល ្ិងវរបីរបាស់វសវាសុខភារវដ្ឋយរបជា
រលរដ្ឋ ររមទងំតរលមអគុណ្ភារន្ោរវសវាតែទសុំខភារ។  

របវទ្សរមពុជាបា្ខិតខំរបឹងតរបងោ៉ងខាល ងំោល រនុងោរោត់ប្ថយមរណ្ភារមាតាទររ ្ិងរុមារ តាមរយៈោរផ្តល់
វសវារ្ារំវណី្ត ឬតផ្្ោររគួសារ ោររលូំតវដ្ឋយសុវតថិភារ សុខភារប្តរូជយុវវយ័ ោរតែទមុំ្្ិងវរោយសរមាល តែទ ំ
ទររ បង្កា រោរចមលងវមវរាគវអដ្ស៍រីមាត យវៅរូ្ ោរផ្តល់វ៉ារ់សាងំបង្កា រជំងឺ ោររាបាលជំងឺផ្លូវដ្វងាីមរសួច ្ិងជំងឺរាគរូស
វលីរុមារ បំវៅរូ្វដ្ឋយទ្ឹរវដ្ឋះមាត យ ោរផ្តល់បត្ថមជីវជាតិអា ្ិងជីវជាតិតដ្រ (អាសីុតហវូលិរ)។ល។  
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ទ្្ទឹមោន វ្ះ របវទ្សរមពុជាសវរមចបា្វឌ្ឍ្ភារធំវធងរនុងោររគប់រគងជំងឺឆលង រិវសសវមវរាគវអដ្ស៍/ជំងឺវអដ្ស៍ 
រវបង ្ិងរគុ្ចាញ់។ គួររត់សមាគ ល់ថារបវទ្សរមពុជា សវរមចបា្វោលវៅអភិវឌ្ឍសហសវតសរទ៍រ់ទ្ងជំងឺឆលងរីរវៅបីឆ្ន ំ
មុ្ោលវភិាគរំណ្ត់។ វឌ្ឍ្ភាររតូវបា្រត់សមាគ ល់ផ្ងតដ្ររនុងោររគប់រគងជំងឺតំប្់រតូរិរ ដូ្ចជាជំងឺដ្ងាូវររូ្ ជំងឺវជីងដ្ំរ ី
ជាវដ្ីម។ ោរបវងាី្ោរវ ិ្ ិវោគធ្ធា្ រនុងោរវរតៀមបំរុងរនុងោរវឆលីយតប្ឹងោរផ្ទុះរាតតាតតាមតំប្់ន្ជំងឺឆលង បា្រមួ
ចំតណ្រដ្ល់ោរវលីររមពស់របរ័្ធអវងាតតាមដ្ឋ្ជំងឺ្ិងវឆលីយតបជំងឺ ររងឹងសមតថភារម្ទីររិវសាធ្៍ ោររិ្ិតយតាមដ្ឋ្ 
្ិងទ្ំនរ់ទ្ំ្ងសាធារណ្ៈ ោរអភិវឌ្ឍចាប់្ិង្ិតិររមតផ្នរជំងឺឆលង មគគុវទ្សរ៍របតិបតតិ ររងឹងយ្តោរសរមបសរមួលអ្តរ
ររសួង ្ិងសមតថភារបវចចរវទ្សននទរ់ទ្ង្ឹងោររគប់រគងជំងឺឆលង។  

អ្តរោលរបជាសាន្រសត ្ិងសុខភារ វៅរបវទ្សរមពុជា បា្បង្កា ញភសតុតាងចាស់រីស្ទុះវរី្វឡងីន្ស្ទសស្៍ជំងឺ
មិ្ឆលង ជារិវសសជំងឺទ្ឹរវនមតផ្អម  វឡងីសមាព ធឈាម ្ិងជំងឺមហាររី។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបា្បង្កា ញរីោរតាងំចិតតរបស់ខលួ្ 
រនុងោរវដ្ឋះរសាយស្ទុះន្ប្ទុរជំងឺមិ្ឆលងវៅរនុងតផ្្ោរសរមមភារសរមាប់បង្កា រ្ិងរគប់រគងជំងឺមិ្ឆលង២០១៦-២០២០ 

ចំណាយែវោិជាតិវលីសុខភាររតូវបា្បវងាី្ វហយីរបសិទ្ធភារន្ោរចំណាយរតូវបា្តរលមអ តាមរយៈររងឹងោរ
អ្ុវតតសរមមភារន្រំតណ្ទ្រមង់ោររគប់រគងហរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ ្ិងហរិញ្ញបបទ្តផ្អរតាមលទ្ធផ្លោរង្ករ វដ្ឋយផ្ាភាជ ប់
លទ្ធផ្លោរង្ករ វៅ្ឹងរបភរហរិញ្ញបបទ្។ វជាគជ័យន្ោរបវងាី្ោរបង្កា រហា្ិភ័យហរិញ្ញវតថុ ដ្ល់របជារលរដ្ឋររីររ      
ទូ្ទងំរបវទ្សគឺឯរសវមាធា្រមមវធិីមូល្ិធិសមធម៌ តដ្លជាោររបមូលផ្តុ ំមូល្ិធិដ៏្ធំជាងវគសរមាប់របរ័្ធសុខាភិបាល។ 

សមតថភារន្ោរបណ្តុ ះបណាត ល ន្រគឹះសាថ ្បណ្តុ ះបណាត ល បា្វរី្វឡងីវៅតាមវរលវវលា ទ្្ទឹមោន ្ឹងោរចាត់
វធិា្ោរនន វដ្ីមបវីលីររមពស់គុណ្ភារន្ោរបណ្តុ ះបណាត ល។ មា្តរមូវោរចាបំាច់រតូវវធវីសាថ ប័្ីយរមមរបរ័្ធទ្ទ្ួលសាគ ល់
រគឹះសាថ ្បណ្តុ ះបណាត លសុខាភិបាល ជារិវសសវៅរនុងោលៈវទ្សៈ តដ្លរគឹះសាថ ្បណ្តុ ះបណាត លសុខាភិបាលឯរជ្បា្
វរី្ ោ្់តតវរចី្។ 

ោររគប់រគងធ្ធា្ម្ុសស ដូ្ចជាោរតវមលីងរបារ់វបៀវតសរបចាឆំ្ន រំបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ោរវលីររមពស់គណ្វ្យយ 
ភារ ្ិងោររគប់រគងមា្ភារប្់តប្ន្ អងគភាររគឹះសាថ ្រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ ្ិង ទ្ីភាន រ់ង្កររបតិបតតិោររិវសស ោរផ្តល់
របារ់ឧបតថមភវលីរទ្ឹរចិតតឆមប ។ល។ បា្បវងាី្លទ្ធផ្លោរង្ករបុគគលិរឲ្យោ្់តតរបវសីរវឡងី។ 

អភិវឌ្ឍវោល្វោបាយ ចាប់បញ្ញតតិ ្ិង្ិតិររមសុខាភិបាល វៅរនុងបរសិាថ ្ឆលងវស័ិយ ទ្្ទឹមោន ្ឹងសមតថភារ
្ិយតរមមបា្វរី្វឡងី ដូ្ចជាោរររងឹងោរអ្ុវតតអណ្តតិ្ិយតរមមរបស់ររសួងសុខាភិបាល ្ិងអភិបាលរិចចវលីវស័ិយ     
សុខាភិបាលទងំមូល ជារិវសសវៅរនុងបរបិទ្ន្ោរវធវីរបតិភូរមមឬោរវផ្ទរមុខង្ករ្ិយតរមម វៅឲ្យរដ្ឋបាលថាន រ់វរោមជាតិ ។  

សមិទ្ធផ្ល ្ិងវឌ្ឍ្ភារតដ្លវស័ិយសុខាភិបាលសវរមចបា្វៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៦ រ៏ដូ្ចជាវៅរនុងរយៈវរលជាងរីរ
ទ្សវតសរ្លងមរវ្ះ គឺអារស័យវលីរតាដ គ្លឹះមួយចំ្ួ្ដូ្ចជា៖  
 ោរវបតជាា ចិតតតផ្នរ្វោបាយដ៏្វមាះមុត រនុងោរអ្ុវតតរមមវធិីរំតណ្ទ្រមង់វលីរគប់វស័ិយ វដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទងំវស័ិយសុខា

ភិបាល ្ិងោរោរំទ្ដ៏្បដូរតដ ច់រនុងោរសវរមចវោលវៅអភិវឌ្ឍ្៍សហសសវតសរមពុជា របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរមពុជា វរោមោរ
ដ្ឹរនដ៏ំ្ឈាល សនវ ្ិងរបរបវដ្ឋយគតិបណ្ឌិ តរបស់ សហមេចអគ្គមហាហសនាបតីហតហោ េ ៊ុន សសន នយររដ្ឋ
មន្រ្ដី ន្ររះរាជាណាចរររមពុជា។  

 ោរជួយឧបតថមភោរំទ្ោ៉ងសវិតសាវ ញ ្ិងវដ្ឋយទ្ឹរចិតដវសាម ះសរបំផុ្តរី សហមេចកិតេិព្រឹទ្ធបណ្ឌិ ត ប ៊ុន រ៉នី េ ៊ុន
សសន របធា្ោរបាទ្ររហមរមពុជា ឥសសរៈជ្វឆនីមថាន រ់ជាតិន្វវទ្ិោភារជាអនរដ្ឹរនតំំប្់អាសីុ -ប៉ាសីុហវរិ វឆលីយតប
វមវរាគវអដ្ស៍ ជំងឺវអដ្ស៍វៅរមពុជា ្ិងជាឥសសរៈជ្វឆនីមថាន រ់ជាតិន្តផ្្ោរសរមមភាររមួ របស់អគគវលខាធិោរអងគោរ
សហរបជាជាតិវដ្ីមបសុីខភារន្រសដី្ិងរុមារ។ 
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 តផ្្ោរយុទ្ធសាន្រសតអភិវឌ្ឍជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ បា្ផ្តល់មូលដ្ឋឋ ្រគឺះសរមាប់ប្តោរវ ិ្ ិវោគវលីសុខភាររបជា 
ជ្ ្ិងជាឧបររណ៍្សរមាប់អភិវឌ្ឍមូលធ្ម្ុសស ្ិងរសាងរមាល ងំរលរមមតដ្លមា្សមតថភារផ្លិតខពស់។  

 ចិរភារន្រំវណី្្វសដ្ឋរិចចបា្បវងាី្លំហសារវរីរ្ឋ ដូ្ចវ្ះរាជរដ្ឋឋ ភិបាលមា្លទ្ធភារបវងាី្ោរចំណាយែវោិជាតិ
វលីោរតែទសុំខភាររបជាជ្។ រំវណី្្ន្ោរចំណាយែវោិជាតិវលីោរតែទសុំខភារបា្ប្តផ្តល់ោលា្ុវតតភារ ដ្ល់ 
មូលដ្ឋឋ ្សុខាភិបាលលរនុងោរវលីររមពស់ោរផ្តល់វសវាសុខភារ មា្គុណ្ភារ សុវតថិភារ ្ិងរបសិទ្ធភារ ជូ្របជា
រលរដ្ឋ។   

 រំតណ្ទ្រមង់ោររគប់រគងហរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ ប្តររាភារវជឿទុ្រចិតតវលីែវោិ   តរលមអលំហូរចរ្តហរិញ្ញវតថុ បវងាី្
របសិទ្ធភារវភិាជ្៍ រគប់រគងចំណាយ ្ិងវរបីរបាស់ែវោិតដ្លមា្វដ្ីមបបីវងាី្ទ្ិ្នផ្លន្ោរផ្តល់វសវាសុខភារទងំ
បរមិាណ្ ្ិងគុណ្ភារ។  

 រំតណ្ទ្រមង់របារ់វបៀវតសរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល មា្សងគតិភារជាមួយវោល្វោបាយន្ោរផ្តល់វសវាសាធារណ្ៈ ។ 
រំវណី្្របារ់វបៀវតស ្ិងរបារ់លាភោរវផ្សងៗ មា្ជាអាទ្ិ៍ របារ់ឧបតថមភវលីរទ្ឹរចិតតឆមប សរមាប់ោរសរមាលមា្សុវតថិ
ភារទងំមាត យ្ិងទររ បា្ផ្តល់្ូវោរវលីរទ្ឹរចិតតតែមវទ្ៀតដ្ល់រគូវរទ្យ បុគគលិរ ឲ្យខិតខំរបឹងតរបង យរចិតតទុ្រដ្ឋរ់
ផ្តល់វសវាសុខភារមា្គុណ្ភារ សុវតថិភារ ្ិងរបសិទ្ធភារជូ្របជារលរដ្ឋ។  

 ោរខិតខំរបឹងតរបង តសូ៊ជំ្ះរាល់ឧបស័គគ របស់មន្រ្តី បុគគលិរសុខាភិបាល រគប់ជំនញ វៅរគប់លំដ្ឋប់ថាន រ់ រនុងោរ
បំវរញភារៈរិចចរបស់ខលួ្ រនុងតួនទ្ីជាមន្រ្តីសាធារណ្ៈ បំវរសុីខភាររបជារលរដ្ឋ ជារិវសស បុគគលិរមណ្ឌ លសុខភារ 
តដ្លបា្្ិងរំរុងបំវរោីរង្ករផ្តល់វសវាវៅតាមតំប្់ជ្បទ្។  

 ោរឧបតថមភោរំទ្្ិងរិចចសហោររីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ្ ្ិងសាថ ប័្ោរ់រ្ធ័រគប់ជា្់ថាន រ់ ោរចូលរមួោ៉ងសរមមរីសហគម្៍ 
្ិងភារជានដ្គូជាមួយតផ្នរឯរជ្ ោរោរំទ្ែវោិ្ិងបវចចរវទ្សរីនដ្គូអភិវឌ្ឍ្៍ជាតិ-អ្ដរជាតិ្ិងអងគោរវរៅរដ្ឋឋ ភិបាល 
ររមទងំវឌ្ឍ្ភារន្ោរអភិវឌ្ឍ្៍រីវស័ិយវផ្សងវទ្ៀត ដូ្ចជារំវណី្្អរារជ្ ោរររងីរវហដ្ឋឋ រចនសមព័្ធជ្បទ្ ដូ្ចជា 
ផ្លូវែនល់ ទ្ឹរសាអ ត អនម័យ តដ្លវឌ្ឍ្ភារទងំវ្ះ មា្ផ្លប៉ះោល់ជាសោត ្ុរលដ្ល់ោរផ្តល់វសវាសុខភារ។  

តផ្្ោរយុទ្ធសាន្រសតសុខាភិបាល២០១៦-២០២០ បា្រំណ្ត់ចរាុវស័ិយ «របជារលរដ្ឋរមពុជាទងំអស់មា្សុខភារ 
្ងិសុខមាលភារោ្់តតលអរបវសីរវឡងី វដ្មីបរីមួចតំណ្រដ្ល់ោរអភវិឌ្ឍវសដ្ឋរចិច-សងគមរចិចរបរបវដ្ឋយចរិភារ»  ជាសនូលន្
ោរអភិវឌ្ឍ្៍វស័ិយសុខាភិបាល វៅរនុងបរសិាថ ្តល ស់បតូរន្្ិនន ោររបជាសាន្រសត អ្តរោលវអរីវដ្មីញូ៉សាន្រសត ោរគំរាមរំតហង
ដ្ល់ស្តិសុខសុខភារន្ជំងឺឆលង្ិងបញ្ហា សុខភារសាធារណ្ៈវផ្សងវទ្ៀត តែភារន្បវចចរវទិ្ារ័ត៌មា្្ិងបវចចរវទិ្ាវវជជ
សាន្រសតទ្ំវ្ីប ្ិងតរមូវោររបស់របជារលរដ្ឋ តដ្លចង់ឲ្យរបរ័្ធសុខាភិបាលោ្់តតមា្គណ្វ្យយភារ្ិងភារវឆលីយតប។ 
រនុង្័យវ្ះ មន្រ្តីបុគគលិរសុខភាររគប់ជា្់ថាន រ់ចាបំាច់រតូវតរបោល យចរាុវស័ិយ ឲ្យវៅជាសរមមភារ ឬអ្តរាគម្៍ជារ់តសតង 
រនុងដ្ំវណី្រឈា្ជាជំហា្ៗ ឈា្សវរមចចរាុវស័ិយខាងវលី រសបតាមយុទ្ធសាន្រសតចតុវោណ្របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ្ិង
តផ្្ោរយុទ្ធសាន្រសតអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ ្ិងរសបតាមបរបិទ្ន្ោរអភិវឌ្ឍសុខភាររនុងររបខណ្ឌ សរលវលារ      
«វោលវៅអភិវឌ្ឍរបរបវដ្ឋយចិរភារឆ្ន ២ំ០៣០» ្ិងរនុងររបខណ្ឌ តំប្់ «សហគម្៍វសដ្ឋរិចចអាស៊ា្»។  

ខាុ ំសូមវោតសរវសីរវដ្ឋយវសាម ះសម័រគ ចំវោះមន្រ្ដីរាជោរ-បុគគលិរសុខាភិបាលទងំអស់ តដ្លបា្ខិតខំយរចិតដទុ្រ 
ដ្ឋរ់ររងីរោររគបដ្ណ្ដ ប់ន្វសវាអប់រសុំខភារ រិ្ិតយ-រាបាល ្ិងតែទសុំខភារជូ្របជាជ្ទូ្ទងំរបវទ្ស។ ជាមួយោន
វ្ះ ខាុ ំសូមវាយតំនលខពស់ចំវោះោរជួយឧបតថមភោរំទ្ ទងំតផ្នរបវចចរវទ្ស្ិងហរិញ្ញវតថុរីសំណារ់នដ្គូសុខាភិបាល វស័ិយ
ោរ់រ័្ធនន អាជាា ធររាជធា្ីវខតត ររុង រសុរ ខណ្ឌ  ររុមរបឹរាឃុ-ំសង្កា ត់ តដ្លបា្សហោរ្ិងោរំទ្ដ្ល់ោរអ្ុវតដ
សរមមភារសុខាភិបាល។  

តខមិែុន ឆ្ន ២ំ០១៧ 


