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ង្ោក អ្  ង រររិធ ី ទ្បធានគណបកសសង្ទ្ រ្ ោះជាតទិ្បចាំសហរដ្ឋអាង្មរកិ ខ្ងែងង្ៅកន ុងការទ្បមូលផ្ុាំគន មួយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែ រនិងអ្នកគាំទ្រគណបកស

សង្ទ្ រ្ ោះជាត ិង្ដ្ើមែទីាមទារឲ្យរដាឋ ភបិាលអាង្មរកិជួយស្តា រលរធិទ្បជាធបិង្តយយង្ៅកមព ុជា រដ្ឋធានីវ៉ា ស ីនង្ោន ថ្ងៃរី១៧ ខ្មកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
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