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សួសត ីឆ្នាំថ ម្ីែ ី្ ឆ្នាំថ  ្ក្្ឋសស័័ក្ព.្ស.្២៥៦០ 

ស្រកុយ ើង វប្បធម៌យ ើង 

 

សូមថ្វា យបង្គពំ្រះថេរាន ថុេរថេរៈព្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្កា រៈដខ៏្ពង្ខ់្ពស់ ។ 

ថេរយើង្ខ្្ញុំ សូមជនំបសួរបង្បអូ ជ រមួឈាមជាទីថេរោររនប់អា ទុំង្ក្នញង្  ិង្ថេរព្ៅព្សញក្ ។ 

ក្នញង្ឱក្កសបុណ្យចលូឆ្ន ុំាម ីឆ្ន ុំវក្ អដឋស័ក្ រ. ស. ២៥៦០  ឹង្ឈា មក្ដល់នា ថ្ាៃទី ១៣, 

១៤, ១៥  ិង្ ១៦ ខខ្ថេរមសា ឆ្ន ុំ ២០១៦ ខាង្មុខ្ថេរ ះ ថេរយើង្ខ្្ញុំសូមព្បថេររ ព្បថេររ   ិង្ជនំប វូព្រឹថតិ 

ក្ករណ៍្ព្បវថតសិាស្រសត  ិង្ជវីថិព្បចុំថ្ាៃរបស់ខខ្មរថេរព្ក្កមថេរយើង្ខដលរស់ថេរៅថេរព្ក្កម ឹមអាណា ិរមដចូ 

ខាង្ថេរព្ក្កម ។ សូមថេរមត្តត ទ ព្ជាប៖ 

ព្រឹថតកិ្ករណ៍្ព្បវថតសិាស្រសតខខ្មរក្មពញជាថេរព្ក្កមកើ ថេរក្ើថថេរ ើង្ជាប តបនាប ប់ថេរៅខដ ដកី្មពញជាថេរព្ក្កម  

ដចូជា ថេរដើមថេរ ើទល មហាវរីបុរស ឧក្ញ៉ា  សឺង្ រយុ  ិង្ ព្សះរពូ្ថូវរងី្សៃួថ ជារិថេរសស 

មហាវរីបុស ឧក្ញ៉ា  សឺង្ រយុ ព្ថូវវកើ យក្មក្ថេរព្ជើសថេររ ើសជាវរីបុរសអ តរជាថ ិ។  

រដ្ឋឋ ភកិើលក្មុមញយ ិសតព្ក្ញង្ហាណូ្យថេរៅខថប តបុំពា សិទធិខខ្មរថេរព្ក្កមម្ចា ស់ព្សញក្  ិង្សិទធិជ  

ជាថថិេរដើម ថេរបើថេរទះបីម្ច ក្ករព្រម្ច រីរណ្ៈក្ម្ចម ធកិ្ករសិទធិម សុសថ្ អង្គក្ករសហព្បជាថិយ៉ា ង្ណា 

ក៏្ថេរដ្ឋយ ។ រដ្ឋឋ ភកិើលក្មុមញយ ិសតយួ កើ ប តក្ករប លុំខភនក្អ តរជាថ ិ  ិង្រះិព្រប់មថេរធោកើយថេរដើមបីាព ិ 

ខភនក្ ទុំង្អស់ខដលខ្លួ ម្ច  ឬខដលខខ្មរថេរព្ក្កមថេរយើង្ថេរៅថ្វ លបិចយួ ថេរនាះ ។ 

រដ្ឋឋ ភកិើលយួ ថេរៅខថប ត៖  

១- ប លុំ  ិង្បុំថ្ភលទុំង្ព្សញង្ វូព្បវថតសិាស្រសតខខ្មរខក្ថេរៅជាយួ  ។ 

២- បុំពា ថេរលើក្ថកិ្ក  ិង្អ សុញ្ញា សិទធិម សុស ខដលខ្លួ ជាហថេថេរលខី្ ដចូជា៖ 

-ក្ថកិ្កសញ្ញា អ តរជាថិសតីរីសិទធិថេរសដឋក្ចិា, សង្គមក្ចិា  ិង្វបបធម៌ កើ ចះុហថេថេរលខា ថ្ាៃទី ២៤ 

ខខ្ធនូ ឆ្ន ុំ ១៩៨២ ។ 

-អ សុញ្ញា អ តរជាថសិតីរីសិទធិរលរដឋ  ិង្  ថេរយកើយ ខដលកើ ចះុហថេថេរលខា ថ្ាៃទី ២៤ ខខ្ធនូ 

ឆ្ន ុំ ១៩៨២ ។ 



-អ សុញ្ញា អ តរជាថសិតីរីក្ករបុំកើថ់នល់ទព្មង្ថ់្ ក្ករថេររ ើសថេរអើង្រូជសាស ៍ ខដលកើ ចះុហថេ 

ថេរលខាថ្ាៃ    ទី ១៨ ខខ្មក្ន ឆ្ន ុំ ២០០២ ។ 

-អ សុញ្ញា សតីរីក្ករលុបបុំកើថ់នល់ទព្មង្ថ់្ ក្ករថេររ ើសថេរអើង្ ឹង្ស្រសតីថេរភទ ខដលកើ ចះុហថេថេរលខា 

ថ្ាៃទី ០៤ ខខ្ក្ក្ាដ្ឋ ឆ្ន ុំ ១៩៨២  ិង្ អ សុញ្ញា បខ េម ថ្ាៃទី ១៩ ខខ្ក្មុភៈ ឆ្ន ុំ ១៩៨២ ។ 

-អ សុញ្ញា ព្បឆ្ុំង្ទរណុ្ក្មម  ិង្ក្ករព្បព្រឹថតមក្ថេរលើខ្លួ  ឬ ទណ្ឌ ក្មមថេរទៀថខដលថេរោរថេរៅ 

អម សុសធម៌កើ អ មុថ ិ១៩៨៤  ិង្ អ សុញ្ញា បខ េម ២០០០ ។ 

-អ សុញ្ញា សតីរីសិទធិក្មុ្ចរ  ិង្រិធសីារត្តមចថិតថេរព្ជើសថេររ ើស ខដលកើ ចុះហថេថេរលខា ថេរៅ ថ្ាៃទី 

០២ ខខ្ក្ញ្ញា  ឆ្ន ុំ ១៩៩០ ។ 

រដ្ឋឋ ភកិើលយួ កើ បង្ហា ញ វូអុំណួ្ថរបស់ខ្លួ ថ្វ កើ ថេរោររថេរលើនល់សិទធិម សុស  ិង្កើ      

បុំថេររញខែ ក្ករបុំកើថ់ភារព្ក្ពី្ក្របស់អង្គក្ករសហព្បជាជាថយិ៉ា ង្ឆ្ប់រហ័សបុំែថុែង្ ។ រដ្ឋឋ ភកិើល 

ព្ក្ញង្ហាណូ្យកើ បុំពា  វូថេរសចក្តពី្បក្កសរបស់អង្គសហព្បជាជាថិសតីរីសិទធិជ ជាថថិេរដើម  ិង្ជា 

អនក្ខដលកើ ចះុហថេថេរលខា នាថ្ាៃទី ១៣ ខខ្ក្ញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០០៧ រមួជាមួយ ឹង្ព្បថេរទស ១៤៤ ថេរទៀថ ។ 

ព្រះថេរថជព្រះរណុ្  ិង្ ជ រមួឈាមជាទីថេរសនហា ! 

សិទធិថេរសរភីារមិ ខម យួ ជាអនក្ែតល់ឲ្យថេរនាះថេរទថេរហើយក៏្មិ ខម យួ  ជាអនក្សព្មចថេរនាះខដរ 

រ ឺ ជាសិទធិខដលម្ច សព្ម្ចប់ព្រប់ជាថទិុំង្អស់ថេរលើរិភរថេរោក្ យ៉ា ង្ណាមិញ ខខ្មរថេរព្ក្កមព្ថូវខថទម 

ទរមក្វញិ វូអាីខដលថេរយើង្កើថ់បង្ ់  វូអាីខដលយួ រុំថេរោភយក្ថេរៅថេរនាះ ។ 

ថេរយើង្ខ្្ញុំព្រះក្រណុា សូមព្បសិទធិររសិរសួីសតី ជយ័មង្គល វបិុលសុខ្  ិង្សូមថេរទវត្តឆ្ន ុំាមតី្តមខា 

រក្ាព្រមទុំង្ែតល់ វូមង្គលទុំង្រួង្ព្បក្បថេរដ្ឋយរុទធររទុំង្ ៤ ព្បក្កររ ឺអាយុ វណ្ណ ៈ សុខ្ៈ  ិង្ រលៈ 

ក្ុុំបីថេរ ល្ៀង្ោល ថថេរ ើយ ៕ 

ក្កណាដ្ឋ  ថ្ាៃទី ១ ខខ្ថេរមសា ឆ្ន ុំ ២០១៦ 

 

 

 

 

      

ថ្វច់ ង្ កុ្ ថ្វច់ 

   ព្បធា ព្បថិតបថតសិហរ័ ធខខ្មរក្មពញជាថេរព្ក្កម 


