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សនុ្ទរកថា 

កនងុសកិ្ខា សាលាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌ាន្ 
សតពីី “ក្ខរធ្វើបច្ចុបបន្នភាពបញ្ជ ធី ោះធនន ត ន្ិង ក្ខរច្ោុះធ ម្ ោះធ ោះធនន ត នន ាំ២០១៧” 

  នៅនោជនីយដ្ឋា នទននេបាសាក់២  នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ 
នដ្ឋយ ឯកឧតតម ហងស ពុទ្ធា  

ជាបឋម ែ្ញាំសូមនោរព, 
- ឯកឧត្តម អគ្គលេខាធិការរង គ្.ជ.ប 
- អនកជំនាញការអងគការ JICA ប្បចំ គ្.ជ.ប 
- លោក លោកស្រី ដែេជាមន្ត្តីលៅប្គ្ប់នាយកដ្ឋា ្ន្ គ្.ជ.ប 
- ល្ញៀវកិត្តិយរជាតិ្ អ្តរជាតិ្  
- រមាជិករមាជិកាន្អងគរិកាា សាោ 

    

I. កិច្ចចាប់ន ត្ើ ម 
ជាបឋម តាងនាមគ្ណៈកមាា ធិការជាតិ្លរៀបចំការល ោះលនន ត្ ខញញំមា្កិត្តិយរ ្ិងលរចកតី

លសាម្រសរកីរាយណារ់ ដែេ ្ចូេរមួលបើករិកាា សាោរប្មាប់អនកសារព័ត៌្មា្រតីពី  «ការលធវើ
បចចញបប ន្ភាពបញ្ជ លី ោះលនន ត្ ្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ២ំ០១៧»។  

រិកាា សាោនានងៃល្ោះ ប្ត្ូវ ្លរៀបចំល ើងលដ្ឋយមា្កិចចរហការរវាង គ្.ជ.ប ្ិងអងគការ JICA 
រប្មាប់ជូ្ែេ់អនកសារព័ត៌្មា  ្ លែើមបីជាការរិកាដរវងយេ់ ្ិងទទួេ ្ព័ត៌្មា្ែ៏ជាក់ោក់ទាក់ទង
្ឹងការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧ ដែេ្ឹងជាមូេដ្ឋា ្ប្គឹ្ោះ 
្ិងជំ្ួយសាា រតី្ែេ់អនកសារព័ត៌្មា្កនញងការលប្បើប្ រ់រិទធិ ការអ ញ្វត្តភារកិចច ្ិងតួ្នាទីប្បកបលដ្ឋយ
ភាពប្តឹ្មប្ត្ូវ អពាប្កឹត្ ្ិងត្មាា ភាពស្របតាមចាប់ល ោះលនន ត្ ្ិងេិខិត្បទដ្ឋា ្គ្តិ្យញត្តពាក់ព័្ធនានា។ 

ជាការពិត្ណារ់ អនកសារព័ត៌្មា្គឺ្ជាតួ្អងគែ៏រំខា្់មួយដែេ ្រមួចំដណកយ៉ាងរកមាកនញង
ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មា្ែេ់សាធារណជ  ្ ្ិងអនកល ោះលនន ត្។ រាេ់ព័ត៌្មា ដ្ែេលចញលដ្ឋយប្បព័្ធ
ផ្សពវផ្ាយនានា កនញងលនាោះមា្ព័ត៌្មា្េកាណៈជាការអប់រ ំការជូ្ែំណឹង ឬផ្សពវផ្ាយ លហើយមា្ប្បជា
ពេរែារាប់ោ្នាក់ដែេតាមដ្ឋ្ព័ត៌្មា្ ែូលចនោះប្គ្ប់មលធា យ ្ិងវធីិសាស្តរតន្ការផ្សពវផ្ាយ
ព័ត៌្មា្ប្ត្ូវប្បកបលដ្ឋយភាពប្តឹ្មប្ត្ូវ ចារ់ោរ់ ្ិងឥត្េលមអៀង។  

ខញញំពិត្ជាមា្ការលរៃើចររលរើរចំលពាោះអនកសារព័ត៌្មា្ទំាងឡាយ ដែេ ្ខិត្ខំរវោះដរវងយក ្ិង
ផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មា ប្្គ្ប់ែំណាក់កាេល ោះលនន ត្ ្ទា្់លហត្ញការណ៍ ្ិងដត្ងដត្ប្បកា្់ខាជ ប់្ូវប្កមរីេ
ធម៌ ្យ៉ាងេអ។ ប៉ាញដ្តក៏មា្ការលសាកសាត យចំលពាោះអនកសារព័ត៌្មា្មួយចំ្ួ្តូ្ចដែេមិ្ ្អ ញ្វត្តតួ្
នាទីរបរ់ខាួ្ឱ្យ ្ប្តឹ្មប្ត្ូវ។ 
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ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ខញញំរូមល ា្ៀត្ឱ្ការល្ោះ លេើកយក្ូវចំណញ ចរំខា្់ៗមួយចំ្ួ្
ទាក់ទង្ឹងការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧ ្ិងប្កមរីេធម៌
រប្មាប់ប្បព័្ធផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មា្។ 

II. បទបញ្ញា  និងនីតិវិធីសម្រាប់ការនធវើបច្ចញប្បននោពបញ្ា ីនបាោះនឆ្ន ត និងការច្ញោះន ម្ ោះនបាោះនឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០១៧ 
នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ គ.ជ.ប បានសនរេចដាក់ឱ្យនរបើរបាស់ជាផ្លូវការនូវបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិ

សរាប់ការនធវើបចចុបបននភាពបញ្ា ីនបាោះនឆ្ន ត និងការចុោះន ម្ ោះនបាោះនឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០១៧ ខែលាន ៧ជាំពូក 
និង៥៥របការ។  

ជាំពូកទាំង៧ រេួាន ៖ 
ជំពូកទី១ បទបបញ្ញតិ្តទូលៅ 
ជំពូកទី២ ការប្គ្ប់ប្គ្ងការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ 
ជំពូកទី៣ ការបណតញ ោះបណាត េ អប់រអំនកល ោះលនន ត្ ្ិងការងារព័ត៌្សាធារណៈ 
ជំពូកទី៤ ការយិេ័យចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ ្ិងការយិេ័យល ោះលនន ត្ 
ជំពូកទី៥ ភាន ក់ងារគ្ណបកស្លយ យ អនករលងេត្ការណ៍ ្ិងអនកសារព័ត៌្មា្ 
ជំពូកទី៦ ការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧ 
ជំពូកទី៧ ែំលណើ រការដ្ឋក់ ការទទួេ ្ិងការលដ្ឋោះស្សាយបណតឹ ង។ 

 

បទបញ្ជជ  ្ិង្ីតិ្វធីិរប្មាប់ការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ
២០១៧ មា្បលងាហ ោះទំាងស្រុងលេើលគ្ហទំព័ររបរ់ គ្.ជ.ប www.necelect.org.kh ។ 

 
រូមគូ្របញ្ជជ ក់  
 លរចកតីប្ពាងបទបញ្ជជ  ្ិង្ីតិ្វធីិរប្មាប់ការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ្ិងការចញោះល ា្ ោះ
ល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧ ប្តូ្វ ្ដ្ឋក់ជូ្កនញងកិចចប្បជញំពិលប្រោះលយបេ់កាេពីនងៃទី០៣ ដខរីហា 
ក្ាងមក ដែេមា្ការចូេរមួពីភាគី្ពាក់ព័ ធ្រំខា្់ៗ។ លែើមបីបងាហ ញឱ្យល ើញពីត្មាា ភាពកនញង
ការលរៀបចំេិខិត្បទដ្ឋា ្គ្តិ្យញត្តរប្មាប់បលប្មើឱ្យការល ោះលនន ត្ប្គ្ប់ែំណាក់កាេ គ្.ជ.ប ដត្ងដត្
បញ្ជូ ្លរចកតីប្ពាងលៅភាគី្ពាក់ព័្ធ ែូចជា សាា ប័្្ីតិ្បបញ្ញត្តិ ្ីតិ្ប្បតិ្បត្តិ ប្កុមប្បឹកាធមា ញ្ញ្ញ 
គ្ណបកស្លយ យ អងគការមិ្ដម្រដ្ឋា ្ិ េជាតិ្ ្ិងអ្តរជាតិ្ជាលែើម លែើមបីផ្តេ់លយបេ់
ចូេរមួ។ 

 បចចញបប ន្មា្ការយិេ័យអងគការអ្តរជាតិ្ចំ្ួ្ ៤ ប្បចំលៅ គ្.ជ.ប ៖ ១). ការយិេ័យរបរ់
ជំនាញការរហគ្មអឺរ ៉ាញប (EU) ២). ការយិេ័យរបរ់ជំនាញការអងគការ JICA ជប៉ាញ្ ៣). 
ការយិេ័យរបរ់អងគការ IFES ្ិង ៤). ការយិេ័យអងគការ  KOICA ។  
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III. ម្រកមសីលធម៌សម្រាប់ម្រប្ព័នធ្សពវ្ាយព័ត៌ាន 
 ប្កមរីេធម៌ គឺ្ជាចំដណកមួយយ៉ាងរំខា្់រប្មាប់លធវើឱ្យបរយិការន្ែំលណើ រការល ោះលនន ត្
ប្បប្ពឹត្តលៅលដ្ឋយរេូ្ ្ិងមា្រញវត្ាិភាព ពិលររការកាត់្ប ា្យជលមាា ោះ ឬហិងាល ោះលនន ត្លផ្សងៗ។ 

គ្.ជ.ប  ្ដ្ឋក់លចញ្ូវប្កមរីេធម៌ចំ្ួ្៥ រប្មាប់មន្ត្តីល ោះលនន ត្ ្ ិងភាគី្ពាក់ព័ ធ្ លៅកនញងឱ្ការ
ល្ោះ ខញញំរូមលេើកយកដត្ប្កមរីេធម៌រប្មាប់ប្បព័្ធផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មា្។ 

 រិទធិ ភារកិចច ្ិងការទទួេខញរប្តូ្វរបរ់ប្បព័្ធផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មា្ 
- ប្ត្ូវ ្ទទួេសាគ េ់ថាជានែគូ្របរ់ គ្.ជ.ប លែើមបីផ្តេ់ព័ត៌្មា្ ្ិងអប់រសំាធារណជ្ 
- ប្ត្ូវលរនើរញំចញោះល ា្ ោះលធវើជាអនកសារព័ត៌្មា្រប្មាប់ការល ោះលនន ត្្ីមួយ បៗ្បរិ ល្បើមា្បំណងងត្ 
្ិងយកព័ត៌្មា្លៅប្គ្ប់ែំណាក់កាេល ោះលនន ត្។ ការងត្កនញងការយិេ័យល ោះលនន ត្ ្ិងរាប់
រ្ាឹកលនន ត្ប្ត្ូវមា្ការយេ់ប្ពមពីប្បធា្ការយិេ័យល ោះលនន ត្ ឬរាប់រ្ាឹកលនន ត្ 

- លបើជួបអរ្តិរញខប្ត្ូវលរនើរញំអ ត្រាគ្ម្៍ពីមន្ត្តីល ោះលនន ត្ ឬអាជាញ ធរដែ្ែី 
- ផ្សពវផ្ាយដត្ព័ត៌្មា្ដែេប្តឹ្មប្ត្ូវ ្ិងអពាប្កឹត្ តាមដបបងាយ ែេ់សាធារណជ្ ្ិងមិ្
ប្ត្ូវមា្ការលរ ើរលអើងលដ្ឋយប្បការណាមួយ 

- មិ្ប្ត្ូវទទួេរំណូកលដ្ឋយផ្ទា េ់ ឬលដ្ឋយប្បលយេ 
 បប្មាបចំលពាោះប្បព័្ធផ្សពវផ្ាយព័្ធ ្ិងអនកសារព័ត៌្មា្ ៖ 

- ហាមផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មា្ដែេលធវើឱ្យសាធារណជ្ភា្់ប្ច ំ 
- ហាមអតាា ធិបាយ បញ្ឆ ិត្បលញ្ឆ ៀងដែេនំាឱ្យសាធារណជ្មា្ការភា្់ប្ច ំល ើយ 
- ហាមអតាា ធិបាយ លដ្ឋយរំអាងលេើពាកយចចមអារា៉ាម ឬរា ្្រតញតាង ឬមូេបងាេ ច់ បរហិាលករ តិ៍ 
ឬលជរប្បមាង ញ៉ាញ ោះញញង វាយប្បហារ បងេហិងា 

- ហាមលធវើអតាា ធិបាយដែេបណាត េឱ្យមា្ការលរ ើរលអើងជាតិ្សារ្៍ ពណ៌រមបញរ ជំល្ឿ សារនា 
ឬ្ិនាន ការ្លយ យ 

- ហាមលប្ជៀត្ដប្ជក រខំា្ែេ់ែំលណើ រការល ោះលនន ត្ ្ិងរាប់រ្ាឹកលនន ត្ 
- ហាមលធវើរមាា រ្៍កនញងការយិេ័យល ោះលនន ត្ ្ិងរាប់រ ា្ឹកលនន ត្។ 

IV. ដាំណាក់កាលថ្នការនធវើបច្ចញប្បននោពបញ្ា ីនបាោះនឆ្ន ត និងការច្ញោះន ម្ ោះនបាោះនឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០១៧  
ការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧ ដែេប្តូ្វប្បប្ពឹត្តលៅមា្ 

រយៈលពេ ៧០នងៃ  ចប់ពីនងៃទី០១ ដខកញ្ជញ  នន ំ២០១៧ លៅតាមសាោ ញំ រងាេ ត់្ ្ិងលៅតាម្ូមិមួយចំ្ួ្
កនញង ញំ រងាេ ត់្ទូទំាងប្បលទរ ្ិងប្ត្ូវបញ្ច ប់ប្តឹ្មនងៃទី០៩ វចិឆិកា នន ំ២០១៧។ 

ការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧ មា្លរេលៅធានាឱ្យបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត្មា្ភាពលេញ ប្តឹ្មប្តូ្វ ្ិងមា្បចចញបប្នភាពប្បកបលដ្ឋយរញវត្ាិភាពតាមរយៈ ៖ 

 ការស្រង់ ្ិងេញបល ា្ ោះអនកល ោះលនន ត្ 
- អនកដែេ ្ទទួេមរណភាព 
- អនកដែេប្ត្ូវ ្ែកហូត្រិទធិល ោះលនន ត្ជាបលណាត ោះអារ្ន 
- អនកដែេ ្ផ្ទា រ់េំលៅឋា្ ឬទីរំណាក់លចញលៅ ញំ រងាេ ត់្លផ្សង 
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លដ្ឋយមា្ឯកសារជារំអាងប្តឹ្មប្ត្ូវ ្ិងចារ់ោរ់ លែើមបីេញបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត្។ 
 ការដកត្ប្មូវល ា្ ោះ ឬទិ ន្្័យអនកល ោះលនន ត្ តាមរំលណើ របរ់សាមីខាួ្ លដ្ឋយដផ្នកលេើឯកសារ
រំអាងប្តឹ្មប្ត្ូវ។ 

 ការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ រំលៅលេើ ៖ 
- ប្បជាពេរែាដខារដែេមា្រិទធិល ោះលនន ត្ លហើយមិ្ទា្់ ្ចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៦ 
- ប្បជាពេរែាដខារដែេលទើបប្គ្ប់អាយញ ១៨នន ំ (គិ្ត្ប្តឹ្មនងៃល ោះលនន ត្ នងៃទី២៩ ដខកកេដ្ឋ នន ំ
២០១៨) 

- ប្បជាពេរែាដខាដែេ ្ផ្ទា រ់េំលៅឋា្ ឬទីរំណាក់ចូេកនញង ញំ រងាេ ត់្ងាី 
ប្តូ្វលៅចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្លៅតាម ញំ រងាេ ត់្ដែេសាមីខាួ្ប្តូ្វល ោះលនន ត្។ 

 រាតិិ្ប្បជាពេរែា ៉ា ្់សាា ្ ចំ្ួ្ការយិេ័យ ៉ា ្់សាា ្ 
 រាតិិ្ប្បជាពេរែា ៉ា ្់សាា ្ 
រប្មាប់ការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ្ិងចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧ ៖ 

- ប្បជាពេរែាររញបមា្ចំ្ួ្ ១៥.៨៨៣.២៥០ នាក់ 
- ប្បជាពេរែាមា្អាយញ ១៨ល ើងមា្ចំ្ួ្ ៩.៨៨២.៧៤៦ នាក់ 
- អនកដែេ ្ចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្កនញងនន ំ២០១៦ រចួលហើយមា្ចំ្ួ្ ៧.៨៦៥.០៣៣ នាក់ 
- អនកដែេប្ត្ូវចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ងាី (លទើបប្គ្ប់អាយញ ្ិងមិ្ទា្់ ្ចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្លៅនន ំ
២០១៦) មា្ចំ្ួ្ ១.៦២៦.២៥២ នាក់។ 

 ចំ្ួ្ការយិេ័យ ៉ា ្់សាា ្  
 រប្មាប់ការល ោះលនន ត្លប្ជើរតំាងតំ្ណាងរាស្តរត នន ំ២០១៨ ល្ោះ មា្ការយិេ័យចំ្ួ្ 
២៣.៤៧០ ការយិេ័យ ។ 

 េទធផ្េបលណាត ោះអារ្នន្ការលធវើបចចញបប្ នភាពបញ្ជ លី ោះលនន ត្ ្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ
២០១៧ 

គិ្ត្មកប្តឹ្មនងៃទី១៤ ដខកញ្ជញ  នន ំ២០១៧  
- អនកដែេ ្ចញោះល ា្ ោះងាីមា្ចំ្ួ្ ៩៤,២៤១ នាក់ ស្រីចំ្ួ្ ៤៦,៦៣៥ នាក់  
- ល ា្ ោះដែេប្ត្ូវេញបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត្មា្ចំ្ួ្ ៣២២ នាក់ 
- អនកដែេមា្ល ា្ ោះកនញងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧ មា្ចំ្ួ្ ៧,៩៥៨,៩៤២ នាក់ 

V. ការជូនដាំណឹង និងអាំពាវនាវ  
កនញងនាម គ្.ជ.ប ខញញំរូមអំពាវនាវ ៖ 

- តំ្ណាងអងគការមិ្ដម្រដ្ឋា ្ិ េជាតិ្ ្ិងអ្តរជាតិ្ដែេមា្បំណងចូេរមួរលងេត្ការណ៍ែំលណើ រ
ការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ រូមអលញ្ជ ើញដ្ឋក់ពាកយមក គ្.ជ.ប ។ ការដ្ឋក់ ្ិងទទួេពាកយតំ្ណាងអងគ
ការមិ្ដម្រដ្ឋា ្ិ េជាតិ្ចប់ពីនងៃទី០១ ដខរីហា នន ំ២០១៧ ែេ់នងៃទី១៤ ដខមករា នន ំ២០១៨ 
្ិងតំ្ណាងអងគការអ្តរជាតិ្ ចប់ពីនងៃ០១ ដខរីហា នន ំ២០១៧ ែេ់នងៃទី២១ ដខមករា នន ំ២០១៨ ។ 
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- គ្ណបកស្លយ យដែេចង់ដ្ឋក់ភាន ក់ងារ លែើមបីរលងេត្លមើេែំលណើ រការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ ប្ត្ូវ
ដ្ឋក់ពាកយលៅប្កុមប្បឹកា ញំ រងាេ ត់្ ចប់ពីនងៃទី២៥ ដខរីហា នន ំ២០១៧ ែេ់នងៃទី១៤      ដខមករា 
នន ំ២១០៨ ។ 

- ប្បរិ ល្បើប្បជាពេរែាណាមាន ក់រា ល្ ា្ ោះលៅកនញងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧ លទ គឺ្មិ្អាចល ោះលនន ត្
លៅនន ំ២០១៨  ្ល ើយ។ ែូលចនោះ រូមប្បជាពេរែាដខារដែេមា្េកាខណឌ  ្ិងឯកសារប្គ្ប់ប្រ្់ 
អលញ្ជ ើញលៅពិ្ិត្យល ា្ ោះ ្ិងចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ឱ្យ ្ប្គ្ប់ៗរន ។ 

- រូមអំពាវនាវែេ់អនកសារព័ត៌្មា្ ្ិងប្បព័្ធផ្សពវផ្ាយនានា រូមចូេរមួរហការជាមួយ គ្.ជ.ប 
កនញងកាផ្សពវផ្ាយឱ្យ ្ទូេំទូោយែេ់សាធារណជ្ អំពី “ការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ លី ោះលនន ត្ 
្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧”  ។ 

  

VI. កិច្ចបញ្ច ប់ 
ខញញំរូមដងាងអំណរគ្ញណយ៉ាងប្ជាេលប្ៅចំលពាោះការអងគការ JICA ដែេ ្ចូេរមួលប្ជាមដប្ជង ្ិង

ផ្តេ់កិចចផ្តួចលផ្តើមេអៗ  ្ិងរូមអរគ្ញណចំលពាោះឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រីអនកសារព័ត៌្មា្
ដែេ ្ចូេរមួកនញងរិកាា សាោនានងៃល្ោះ។ ខញញំរូមប្បរិទធិពរជ័យជូ្ែេ់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក 
លោកស្រី ជួបប្បទោះ្ូវពញទធពរទំាងបួ្ប្បការ គឺ្ អាយញ វណណៈ រញខៈ  ពេៈ កញំបីល ាៀងឃ្លា ត្ល ើយ។ 

ខញញំរូមប្បការលបើករិកាា សាោរប្មាប់អនកសារព័ត៌្មា្រតីពី  «ការលធវើបចចញបប ន្ភាពបញ្ជ លី ោះលនន ត្ 
្ិងការចញោះល ា្ ោះល ោះលនន ត្ នន ំ២០១៧» ចប់ពីលពេល្ោះត្លៅ ! 

 

សមូអ្រគុណ! 

 


