
 
 
 

 
លខិិតចំហ 

ជូនចំេពះជនរមួជតិែខមរ 
សតពីី 

 “ សរងគ ម នងិ សេរងគ ះ ” 
 

ជនរមួជតិជទីេគរព ! 

េយងទំងអស់គន បនដឹងរចួមកេហយ េនកមពុជមនកមល ំងនេយបយអនករបជធិបេតយយធំៗ
ចំនួនពីរ គឺគណបកសសមរងសុ ីនិងគណបកសសិទិធមនុសស បនរមួគន បេងកត គណបកសសេរងគ ះជត ិ ែដល
ជកមល ំងនេយបយដ៏ធំមួយ រតូវបនបេងកតេឡងរសបតមឆនទៈរបស់របជពលរដឋ េហយបននិងកំពុង
ទទួលករគំរទយ៉ងខល ំងកល ពីសំណក់របជពលរដឋែខមរទំងកនុង និងេរករបេទស េហយនឹងនំឲយមន
ករផល សប់តូរេនកនុងករេបះេឆន តខងមុខ ែដលនឹងរបរពឹតតេទេនៃថងទី២៨ ែខកកកដ ឆន ំ២០១៣ ។  

ករេបះពួយយ៉ងេលឿន ៃនករគំរទរបស់របជពលរដឋ មកេលគណបកសសេរងគ ះជតិ បនេធវឲយ
អនកនេយបនទុចចរតិខលះ ភ័យរពួយពីចរនតផល ស់បតូរេនះ េហយរបឹងេឃសនអកុសលដល់របជពលរដឋថ 
នឹងមនសរងគ ម េបគណបកសរបស់ខលួនចញ់េឆន ត ។ េនះជករេឃសនែបបរបជភិថុតិសុទធសធ វហក់
បីដូចជកររបមថេមលងយដល់របជពលរដឋខលួនឯង ថជមនុសសលងង់េខល  មិនយល់ទល់ែតេសះ “អវីេទ
សរងគ ម? អវីេទសេរងគ ះ? អវីេទេហថជតិ? ” ។ សរងគ ម គឺជចមបងំរវងភគីចំនួនពីរ ឬេរចន 
េដយេរបកមល ំងទ័ព និងអវធុទំងសងខងេដមបីចបំងគន យកឈនះចញ់ ។ សេរងគ ះ គឺជករទំនុកបរមុង 
ករជួយេរសចរសង់ ឬករជួយឲយបនសុខរសួល ។ េបតមរទឹសតីៃនករទទួលសគ ល់រដឋ ជតិ គឺរតូវមន
ទឹកដី របជពលរដឋ រដឋ ភិបល និងមនករទទួលសគ ល់ពីជតិដៃទ ។  

តមរយៈេឈម ះ “សេរងគ ះជតិ” គណបកសសេរងគ ះជតិ មិនរតូវករសរងគ មេនះេទ ។ មយ៉ងេទៀត
គណបកសសេរងគ ះជតិ ក៏ក៏ក៏ក៏ពំុមនកមល ំងទ័ព និងអវធុ េដមបចីបងំជមួយែខមរគន ឯងពំុមនកមល ំងទ័ព និងអវធុ េដមបចីបងំជមួយែខមរគន ឯងពំុមនកមល ំងទ័ព និងអវធុ េដមបចីបងំជមួយែខមរគន ឯងពំុមនកមល ំងទ័ព និងអវធុ េដមបចីបងំជមួយែខមរគន ឯងេនះេនះេនះេនះេឡយេឡយេឡយេឡយ    ។ ផទុយេទវញិ 
គណបកសសេរងគ ះជតិ ជនិចចកលបនចត់ទុកកមល ំងរបដប់អវធុជកមល ំងអពយរកិតយ និងគម នបំណង
យកអយុជីវតិកមល ំងរបដប់អវធុទំងេនះមកករពរផលរបេយជន៍ផទ ល់ខលួន ឬបកខពួកដូចរកុមខលះបន
និងកំពុងេធវេឡយ ។ គណបកសសេរងគ ះជតិ យល់េឃញថកមល ំងរបដប់អវធុទំងេនះគួររតូវបនផតល់
ជូននូវករដឹងគុណ និងករឧបតថមភននេអយបនសកតិសមេទនឹងករលះបង់ និងពលិកមមដ៏ធំេធងែដល
អស់េលកជកងកមល ំងរបដប់អវធុទំងេនះ បនផតល់ជូនមតុភូមិរបស់ខលួននេពលកនលងមក ។ សច់រសស់ 

 



ឈមរសស់របស់របជពលរដឋែខមរ និងកងកមល ំងរបដប់អវធុ ែដលបនរតូវេគេរបរបស់េដមបីករពរផល
របេយជន៍អនកនេយបនទុចចរតិកនលងមក លមមរគប់រគន់េហយ ដូេចនះគួរអនកនេយបយទំងអស់ឈប់យក
អយុជីវតិកមល ំងរបដប់អវធុទំងេនះមកករពរផលរបេយជន៍ផទ ល់ខលួន ឬបកខពួកតេទេទៀត ។ េដយ
ែផអកេលទសសនះេនះេហយ បយជេពលកនលងមក េលក កឹម សុខ អនុរបធនគណបកសសេរងគ ះជតិ 
បនរបកសជឧឡរថិ “គណបកសសេរងគ ះជតិ គណបកសសេរងគ ះជតិ គណបកសសេរងគ ះជតិ គណបកសសេរងគ ះជតិ មនេគលករណ៍មិនយកែខមរណមនេគលករណ៍មិនយកែខមរណមនេគលករណ៍មិនយកែខមរណមនេគលករណ៍មិនយកែខមរណជជជជសរតវូ សរតវូ សរតវូ សរតវូ េឡយ េឡយ េឡយ េឡយ ។ គណ។ គណ។ គណ។ គណ
បកសសេរងគ ះជតិឈនះ គឺែខមទំងអស់គន ជអនកឈនះបកសសេរងគ ះជតិឈនះ គឺែខមទំងអស់គន ជអនកឈនះបកសសេរងគ ះជតិឈនះ គឺែខមទំងអស់គន ជអនកឈនះបកសសេរងគ ះជតិឈនះ គឺែខមទំងអស់គន ជអនកឈនះ” ។ ជងេនះេទៀត គណបកសសេរងគ ះជតិនឹងសេរងគ ះទឹក
ដីពីបរេទសឈល នពន សេរងគ ះរបជពលរដឋពីភពរកីរក និងអំេពពុករលួយ និងដឹកនំរជរដឋ ភិបលមួយ 
ែដលេកតពីរបជពលរដឋែខមរ របស់របជពលរដឋែខមរ និងេដមបីរបជពលរដឋែខមរ ។  

េដយឈរេលទសសនវស័ិយរមួ គណបកសសេរងគ ះជតិ ចង់ផល ស់បតូររេបៀបដឹកនំសពវៃថង  ែដល
កំពុងនំរបេទសជតិ និងរបជពលរដឋេទរករបបផត ច់ករ េធវឲយរបជពលរដឋរងទុកខេវទនេដយសរអំេព
ពុករលួយ ភពអយុតតិធម៌សងគម កររេំលភសិទិធមនុសស ករឆកបលន់ដីធលីរបស់របជពលរដឋ ជពិេសសមិន
េអេពនឹងអំេពឈល នពនរបស់បរេទស និងជនអេនត របេវសន៍ខុសចបប់ ែដលកំពុងហូរចូលយ៉ងអនធិប 
េតយយ ។ គន នេពលណរបេសជងេពលេនះេទ គណបកសសេរងគ ះជតិ ជកររមួកមល ំងេយងទំងអស់គន  
ែដលមនឈមជ័រជែខមរដូចគន  ជអនករបជធិបេតយយដូចគន  ជអនករសឡញ់ជតិ-ទឹកដីដូចគន  និងជ
អនករងេរគះេដយអំេពអយុតតិធម៌សងគមដូចគន  េដមបីេរកកឈរេឡងសេរងគ ះមតុភូមិកមពុជ ជទីេសនហ
របស់េយងឲយទន់េពលេវល េហយឈប់រពេងយកេនតយនឹងេរឿងជតិតេទេទៀត េរពះែខមរបនយល់ពី
េមេរៀនរបវតតិសរសតរបស់ខលួនយ៉ងចបស់ថ៖ “េបែខមរែបកបក់គន  គឺែខមរសល ប់ េបែខមររបួរមួគន  គែឺខមរ
រស”់  ។ 

ករវវិតតន៍ែផនកនេយបយថមីៗេនះ បនបងហញពីភពេជឿជក់ និងភពខល ំងរបស់គណបកសសេរងគ ះ
ជតិ ែដលបនេធវឲយគណបកសកន់អំណចរពួយបរមមណ៍ បត់ករេជឿជក់ និងថយករទុកចិតតេលរចន 
សមពនធ័បកសរបស់ខលួនេនថន ក់កណត ល និងថន ក់មូលដឋ ន ពិេសសថន ក់ភូមិ-ឃំុទូទំងរបេទស ។ ជក់ែសតង 
ករេលកេឡងពីសរងក មករេលកេឡងពីសរងក មករេលកេឡងពីសរងក មករេលកេឡងពីសរងក ម    ពីករមិនបនតេធវបុណយពីករមិនបនតេធវបុណយពីករមិនបនតេធវបុណយពីករមិនបនតេធវបុណយ    ករដកយកម៉សីុនបូមទឹកវញិករដកយកម៉សីុនបូមទឹកវញិករដកយកម៉សីុនបូមទឹកវញិករដកយកម៉សីុនបូមទឹកវញិ    ករមិនបនតករកសងផលូវករមិនបនតករកសងផលូវករមិនបនតករកសងផលូវករមិនបនតករកសងផលូវ    
របព័នធធរសរសតរបព័នធធរសរសតរបព័នធធរសរសតរបព័នធធរសរសត    ករកំេទចេចលសន ៃដែដលមនេឈម ះថន ក់ដឹកនំគណបកសរបជជនករកំេទចេចលសន ៃដែដលមនេឈម ះថន ក់ដឹកនំគណបកសរបជជនករកំេទចេចលសន ៃដែដលមនេឈម ះថន ក់ដឹកនំគណបកសរបជជនករកំេទចេចលសន ៃដែដលមនេឈម ះថន ក់ដឹកនំគណបកសរបជជន គឺបនបញជ ក់ ពី
កររពួយបរមមណ៍ និងករភ័យខល ចកមល ំងគណបកសសេរងគ ះជតិ ជពិេសសករេលកេឡងែបបេនះ គឺ
ជករគំរមកំែហងករគំរមកំែហងករគំរមកំែហងករគំរមកំែហង និងនិងនិងនិងបំភិតបំភ័យបំភិតបំភ័យបំភិតបំភ័យបំភិតបំភ័យរបជពលរដឋែខមរមិនឲយផល ស់បតូរ ពិេសសសមជិកបកសរបជជនភគ 
េរចនែដលជបញញ វនត័ អនកែដលមនសុភវនិិចឆ័យ និងកំពុងមនទំនុកចិតតមកេលគណបកសសេរងគ ះជតិ ។ 
វជករគំរមកំែហងនេយបយយ៉ងធងន់ធងរ ែដលខលួនជរដឋ ភិបលរបស់របេទសជតិ បនយកេវទិក 
ជតិ មកបំភិតបំភ័យពលរដឋរបស់ខលួន ។  

សូមអនកគំរទគណបកសរបជជន រតិះរះិពិចរណនូវទេងវររបស់ អនកដឹកនំគណបកសរបស់ខលួន 
េឡងវញិ ។ គណបកសរបជជន មិនបនរបកួតរបែជងឈរេលេគលនេយបយ និងបរងួបបរងមួជតិេទ 
េហយបននិងកំពុងេរបលបចិកលទុចចរតិដ៏ពិសពុល េដមបញុីះញង់លបចិកលទុចចរតិដ៏ពិសពុល េដមបញុីះញង់លបចិកលទុចចរតិដ៏ពិសពុល េដមបញុីះញង់លបចិកលទុចចរតិដ៏ពិសពុល េដមបញុីះញង់    បំែបកបំបក់ែខមរនិងែខមរ និងចូលចិតតបំែបកបំបក់ែខមរនិងែខមរ និងចូលចិតតបំែបកបំបក់ែខមរនិងែខមរ និងចូលចិតតបំែបកបំបក់ែខមរនិងែខមរ និងចូលចិតត
យកែខមរគន ឯងេធវជសរតវូ យកែខមរគន ឯងេធវជសរតវូ យកែខមរគន ឯងេធវជសរតវូ យកែខមរគន ឯងេធវជសរតវូ និងនិងនិងនិងយកសរតវូេធវជមិតតយកសរតវូេធវជមិតតយកសរតវូេធវជមិតតយកសរតវូេធវជមិតត    ែដលកំពុងយកលមកថជផក  យកបនល ថជៃសបែដលកំពុងយកលមកថជផក  យកបនល ថជៃសបែដលកំពុងយកលមកថជផក  យកបនល ថជៃសបែដលកំពុងយកលមកថជផក  យកបនល ថជៃសប  
េលសពីេនះ បននិងកំពុងេរបេលស សរងគ ម មកបំភន់ពលរដឋខលួនឯង ។ េយងេគរព និងេជៀជក់េលករ 
វនិិចឆ័យរបស់ពលរដឋែខមរ ពីរគប់និនន ករនេយបយកនុងករសេរមចចិតតផល ស់បតូរគណបកសដឹកនំរបេទស 
តមរយៈករេបះេឆន ត ។ េនេពលឈនះេឆន ត េយងនឹងមិនផល ស់បតូរកងេយធពលេខមរភូមិនទ មិនផល ស់បតូរ 
នគរបលជតិ និងមិនផល ស់បតូរមរនតីរជករែដលជម៉សីុនរដឋេនះេទ ។ េយងនឹងរកសសមិទធផលនន េប
េទះជមនេឈម ះនយករដឋមរនតី និងថន ក់ដឹកនំបចចុបបននក៏េដយ ។ េយងនឹងបនតអនុវតតគេរមងអភិវឌឍ



េផសងៗេទៀត ដូចជករវស់ែវងដីធលី និងផតល់ប័ណណកមមសិទិធដីធលី េដយេរបយនតកររបស់រដឋ និងមនលកខណៈ 
ជរបព័នធ មិនែមនលកខណៈបុគគល េដមបរីបេយជន៍នេយបយរបស់ខលូនដូចសពវៃថងេនះ ។ ផទុយេទវញិ 
េយងបតូរពីរបក់ែខតិច មករបក់ែខេរចន បតូរពីករងរបំេរ បកស មកជករងរបំេរ ជតិ បតូរពីករពយបលអនក
រកយករបក់ េទជពយបលអនករកីរកេដយមិនបង់របក់ បតូរពីសំងៃថល មកសំងេថករបែហលនឹង
របេទសជិតខង បតូរពីបែណត តបណត យឲយជនបរេទសខុសចបប់េនេពញរបេទស េទជអនុវតតចបប់អេនត
របេវសន៍តឹងរងឹ បតូរពីករកប់បំផល ញៃរពឈី មកជករករពរតឹងរងឹ ។ ពិេសស េយងបតូរែតតំណងររសត 
មរនតីនេយបយ និងបតូរពីនយករដឋមរនីតគម នអណតតិ េទជមនអណតតិរតឹម១០ឆន ំយ៉ងយូរ ែដលេនះជ
មូលេហតុចមបងនំឲយមនអំណចផត ច់ករ អំេពពុករលួយជរបពនធ័ បកសពួកនិយម បំផល ញធនធនធមម
ជតិេខទចខទីអស់េសទរគម នសល់ រមួទំងរទពយសមបតតិរដឋជេរចនឥតគណនេទៀត ។   

សរមប់កតីសងឃមឹៃនករផល ស់បតូរេនៃថងទី២៨ ែខកកកដ ឆន ំ២០១៣ខងមុខ គណបកសសេរងគ ះជតិ
បនេបតជញ ចិតតយ៉ងមុះមុត និងបនដក់េចញេគលនេយបយ ជយុទធសរសតយ៉ងជក់ែសតង និងមន
របសិទិធភពរសបតមតំរវូករចំបច់ េដមបីសេរងគ ះ បេរម និងករពរមតុភូមិកមពុជ និងរបជពលរដឋែខមរ 
ែដលកំពុងសថិតេនមត់រេណត េរគះថន ក់ ែដលបងកេដយមហិចឆិតឈល នពនទឹកដី ពីសំណក់បរេទស
ជិតខង អំេពផត ច់កររបស់អនកកន់អំណច និងអំេពពុករលួយ ែដលកំពុងេធវឲយរបជពលរដឋែខមររងទុកខ
េវទន ។ េគលនេយបយជយុទធសរសតរបស់គណបកសសេរងគ ះជតិ រតូវបនចរកិកនុងេសៀវេភេគល
នេយបយរបស់ខលួន សរមប់េដះរសយេលរគប់វស័ិយ េហយក៏រតូវបនែថលងេទកន់អងគសមជកនុង    
ឪកសសមជេលកទី១ ៃនគណបកសសេរងគ ះជតិកលពីៃថងទី០៧ ែខេមស ឆន ំ២០១៣ នូវចំនុចសំខន់ៗ 
ដូចខងេរកម ៖ 

១.េគលេដ 
- គណបកសគណបកសគណបកសគណបកសសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិ មនទឹសេដនំរបេទសកមពុជឲយកល យជរបេទសមួយែដលមន

ឯករជយភព អធិបេតយយភព បូរណភពេពញេលញ និងមិនរណបបរេទស ។  
- គណបកសគណបកសគណបកសគណបកសសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិ នំរបជពលរដឋែខមរ ឲយទទួលបននូវឪកសេសមគន ខងនេយបយ 

ឪកសេសមគន ខងេសដឋកិចច និងឪកសេសមគន ខងសងគមកិចច េដមបីេធវយ៉ងណឲយមន
ជីវភពៃថលថនូ សមបូររងុេរឿង ។ 

២.េគលបំណង  
- គណបកសគណបកសគណបកសគណបកសសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិ មនេគលបំណងរបមូលកមល ំងែខមររគប់ទិសទី រគប់និនន ករ េដមបី

របួរមួគន ជំុវញិគណបកសសេរងគ ះជតិ កនុងករយកជ័យជំនះេលគណបកសកន់អំណច
បចចុបបននកនុងករេបះេឆន តអណតតិទី៥ ឆន ំ២០១៣េនះ េដមបីផល ស់បតូរអនកដឹកនំ និងែក
ទរមង់របព័នធដឹកនំបចចុបបនន ។  

៣.េគលករណ៍ 
- គណបកសគណបកសគណបកសគណបកសសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិសេរងគ ះជតិ របកន់យកេគលករណ៍អហឹងស មិនយកែខមរេធវសរតូវ អត់គំគួន 

សង់សឹក នេយបយែខមរែតមួយ ឈនេទរកឯកភពជតិ ។ គណបកសសេរងគ ះជតិ ចង់
ផល ស់បតូរអនកដឹកនំ និងរបព័នធដឹកនំបចចុបបនន តមរយៈករេបះេឆន ត េដយេសរ ី រតឹមរតវូ 
និងយុតតិធម៌ ។ 

៤.កមមវធិីនេយបយ 
ក.កមមវធីិនេយបយក.កមមវធីិនេយបយក.កមមវធីិនេយបយក.កមមវធីិនេយបយជអទិភពជអទិភពជអទិភពជអទិភពសរមប់របេទសជតិសរមប់របេទសជតិសរមប់របេទសជតិសរមប់របេទសជតិ    

o ធនករពរទឹកដី រពំែដន េដយឈរេលមូលដឋ ន សហរបតិបតតិករណ៍េដយេសម
ភពគន ជមួយរបេទសជិតខង ។ 



o មិនទទួលសគ ល់ នូវកិចចរពមេរពៀងទំងឡយ ែដលេធវឲយប៉ះពល់អធិបេតយយភព 
បូរណភពទឹកដីៃនរបេទសកមពុជ េដយែផអកេលកិចចរពមេរពៀងសនតិភព នទីរកុង
ប៉រសី ៃថងទី២៣ ែខតុល ឆន ំ១៩៩១ ។ 

o អនុវតតយ៉ងតឹងរងឹនូវចបប់អេនត របេវសន៍ ចំេពះជនអេនត របេវសន៍ខុសចបប់ែដល
បនកំពុងហូរចូលរបេទសកមពុជយ៉ងអនធិបេតយយ ។ 

o ធនករពរ ៃរពេឈ ដីធលី ធនធនែរ ៉និងធនធនធមមជតិែខមរ រតូវទុកសំរប់ឲយរបជ
ពលរដឋែខមរ េរបរបស់ និងកន់កប់ជអទិភព ។ 

o ពិនិតយ និងេសេរ េឡងវញិនូវដី ៃរពេឈសមបទនទំងឡយណ ែដលប៉ះពល់
ដល់ផលរបេយជន៍ជតិ និងរបេយជន៍របជពលរដឋែខមរ ។  

o េធវករែកទរមង់របព័នធដឹកនំរបេទស ឲយរសបតមេគលករណ៍របជធិបេតយយ នីតិ
រដឋ ធននូវសិទធិេសរភីពរបស់របជពលរដឋ ។ ែបកែចកអំណចសថ ប័នកំពូលរបស់
ជតិទំងបី រតូវឯករជយ មនតុលយភពអំណច ជពិេសសកំណត់អណតតិនយក
រដឋមរនតី ែត២អណតតិ ១០ឆន ំ និងអនុញញ តឲយមនសមជជតិ១ឆន ំមួយដង េដមបឲីយ
របជពលរដឋបនអនុវតតរបជធិបេតយេដយផទ ល់ ។ 

ខ.កមមវធីិនេយបយជអទិភពសរមប់របជពលរដឋខ.កមមវធីិនេយបយជអទិភពសរមប់របជពលរដឋខ.កមមវធីិនេយបយជអទិភពសរមប់របជពលរដឋខ.កមមវធីិនេយបយជអទិភពសរមប់របជពលរដឋ    

o ចស់ៗ ពីអយុ៦៥ឆន ំេឡងេទ ទទួលបន ៤៤៤៤មឺុនេរៀលមឺុនេរៀលមឺុនេរៀលមឺុនេរៀល    កនុង១ែខ 
o កមមករ ទទួលបនរបក់ែខទបបំផុត    ៦០៦០៦០៦០មឺុនេរៀលមឺុនេរៀលមឺុនេរៀលមឺុនេរៀល    កនុង១ែខ 
o មរនតីរជករ ទទួលបនរបក់ែខទបបំផុត ១១១១លនេរៀលលនេរៀលលនេរៀលលនេរៀល កនុង១ែខ 
o កសិករ ទទួលបនករធនតៃមលកសិផល (រសូវទបបំផុត១០០០១០០០១០០០១០០០េរៀលេរៀលេរៀលេរៀល////1kg) 
o របជពលរដឋរកីរក ទទួលបនករពយបលជមងឺេដយឥតយករបក់ឥតយករបក់ឥតយករបក់ឥតយករបក់ 
o យុវជន ទទួលបនឪកសដូចគនឪកសដូចគនឪកសដូចគនឪកសដូចគន កនុងករអប់រ ំនិងករងរេធវរតឹមរតូវ 
o បញចុ ះបញចុ ះបញចុ ះបញចុ ះតៃមលេរបង ជីកសិកមម អគគីសនី និងបញចុ ះអរតកររបក់េរកម១% 

ឪកសសរមប់ករផល ស់បតូរបនមកដល់េហយ េយងខញុំសូមអំពវនវដល់បងបអូនជនរមួជតិទំង
អស់ សូមេមតត ចូលរមួជមួយគណបកសសេរងគ ះជតិ េដមបីសេរងគ ះរបេទសកមពុជឲយចកផុតពីអំពីឈល ន 
ពនរបស់បរេទសតមរគប់របូភព ឲយចកផុតពីកណត ប់ៃដៃនអនកដឹកនំកុមមុយនិសតផត ច់ករ និងសេរងគ ះ
ឲយរបជពលរដឋែខមរចកផុតពីភពរកីរក ។ សូមបងបអូនជនរមួជតិេមតត ផតល់េសចកតីទុកចិតតដល់គណបកស
សេរងគ ះជតិ និងេបះេឆន តជូនគណបកសសេរងគ ះេបះេឆន តជូនគណបកសសេរងគ ះេបះេឆន តជូនគណបកសសេរងគ ះេបះេឆន តជូនគណបកសសេរងគ ះជតិឲយបនជតិឲយបនជតិឲយបនជតិឲយបនរគប់ៗគនរគប់ៗគនរគប់ៗគនរគប់ៗគន  ។ ថន ក់ដឹកនំគណបកសសេរងគ ះ
ជតិ បនេរតៀមខលួនជេរសចេធវជតំណងពិតរបកដរបស់របជពលរដឋែខមរ មិនែមនជតំណងគណបកស 
ឬរបស់នយករដឋមរនតីដូចសពវៃថងេឡយ ។ ជ័យជំនះរបស់គណបកសសេរងគ ះជតិខងមុខ គឺជជ័យជំនះ
សរមប់ែខមរទំងអស់គន  គឺជករឈនះពិត ទំងអនកចញ់ ទំងអនកឈនះគឺអចរស់េនជមួយគន េដយគម ន
ករបងហូរឈមេឡយ ។ “ ៃថងរះេហយ ែខមរេរកកេឡង រមួគន សេរងគ ះជតិេយង ” ៕ 

 

រជធនីភនំេពញ, ៃថងទី០៣ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣ 
    ខុទធកលយ័ឯ.ឧ កឹម សខុ 

          របធនសតទីីគណបកសសេរងគ ះជត ិ


