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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ   សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

 
គណៈរម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ះរនោ ត 

 
ខ្លឹម្សារផ្សរវផ្ាយរបស ់ឯរឧតតម្ ឌឹម្ សវុណាា រ ុ ំសម្មជិរ គ.ជ.ប  

រោងុរិចចព្បជុំជាម្ួយភាគីពារ់រ័ន្ធ  
ថ្ងៃសុក្រ ៤ររើត ខែរេសឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័រ ព.ស.២៥៦៦ 

ក្តូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ រវលារ ៉ោង៤:០០នាទី រសៀល 
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- សូមរោ ពគណៈអធិបតី ! 
- សូមរោ ព ឯរឧតដម រលារេាំទាវ តាំណាងស្ថា នទូតេប៉ោុនក្បចាំរៅក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា ! 
- សូមរោ ព ឯរឧតដម រលារេាំទាវ រលារ រលារស្សី តាំណាងក្រសួង ស្ថា ប័ន ! 
- សូមរោ ព ឯរឧតដម រលារេាំទាវ រលារ រលារស្សី តាំណាងគណបរសនរោបាយ និង

ស គម អងគកា មិនខមន ោឋ ភិបាល ! 
- ក្បព័នធផ្សពាផ្ាយព័ត៌ នជាតិ និងអនត ជាតិ និង 
- អងគពិធីទាាំងមូល! 

 

 រនុងនាម គ.េ.ប ែ្ុាំ នរិតតិយស និងរសចរតីរស្ថមនសសថ្ក្រខលង រោយបានចូល មួជាមួយ
ភាគីពារ់ព័នធទាាំងអស់នាថ្ងៃទី៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ រនះ ខែលជាថ្ងៃចុងរក្កាយថ្នយុទធនាកា រោសនា
របាះរឆ្ន តរក្េើសរ ើសក្រមុក្បឹរាឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ រែើមបីរធាើកា ផ្សពាផ្ាយអាំពី ៖ 

- កា ស បុក្ពឹតតិកា ណ៍ទូរៅេុាំវញិែាំរណើ  កា រោសនារបាះរឆ្ន តរក្េើសរ ើសក្រមុក្បឹរា
ឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២ 

- កា ក្បកាសបិទែាំរណើ  កា រោសនារបាះរឆ្ន ត 
- កា បិទផ្ាយបញ្ជ ីរបាះរឆ្ន តផ្លូវកា រៅត្វមកា ោិល័យរបាះរឆ្ន ត  

  ១- ព្រឹតតិការណ៍ទូរៅជុំវិញដំរណើ រការរោសនារ ះរនោ ត 
   យៈរពល១៤ថ្ងៃថ្នយុទធនាកា រោសនា រសាំរេងរឆ្ន ត រយើងសរងាតរឃើញថា គណបរស
នរោបាយទាាំង១៧បានរធាើសរមមភាពោ៉ោងគក្គឹរគរក្គងរៅត្វមឃុាំ សង្កា ត់ ខែលគណបរសនីមួយៗ
បានោរ់បញ្ជ ីរបរខេនឈ រ ម្ ះរបាះរឆ្ន ត។ របើរទាះបី នបញ្ហា មួយចាំនួនបានររើតរេើងរនុងអាំេុង
រពលរនះ រ៏ប៉ោុខនតមិនបានប៉ោះពាល់ែល់យុទធនាកា រោសនាជាទូរៅរនាះរទ។  
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  រោងត្វម បាយកា ណ៍ បស់គណៈរមមកា រាេធានី រែតតរ ៀបចាំកា របាះរឆ្ន ត គិតក្តឹម
រ ៉ោងពី  រសៀលថ្ងៃរនះ រយើងអាចបូរស បុក្ពឹតតិកា ណ៍រោសនារបាះរឆ្ន តជា មួបានែូចខាងរក្កាម៖ 

  រ. សរមមភាពរោសនា បស់គណបរសនរោបាយ 
-  នសរមមភាពខែរបួនរោសនា ខែលគណបរសនរោបាយទាាំង១៧បានរធាើ

រៅត្វមឃុាំ សង្កា ត់។ ជាកា រត់ស គ ល់ កា ខែរបួនធាំៗក្តូវបានរធាើរៅត្វមរែតត 
រាេធានី រៅថ្ងៃទី១ថ្នកា រោសនា (ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២) និងថ្ងៃចុងរក្កាយ
រនះ (ថ្ងៃទី៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២)។ 

-  នសរមមភាពេួបេុាំលរខណៈក្បមូលផ្តុាំ វាងរបរខេន ជាមួយអនរោាំក្ទ រៅត្វម
ឃុាំ សង្កា ត់ ខែលគណបរសនរោបាយទាាំង១៧បានោរ់បញ្ជ ីរបរខេន ។ 

- រក្ៅពីកា ខែរបួនរោសនា និងកា េួបេុាំ វាងរបរខេន ជាមួយអនរោាំក្ទ គណបរស
ទាាំង១៧ រ៏បានរធាើសរមមភាពរោសនារនុង បូភាពរផ្សងរទៀតែូចជា៖ 
o កា ចរ់រមក្រូរៅត្វមទីស្ថន រ់កា គណបរស   
o កា ចរ់រមក្រចូល័តត្វម ងយនត រទាចក្រោនយនត និងេលោន 
o សរមមភាពរលើរស្ថល រគណបរស 
o កា ចុះខចរែិតតប័ណណត្វមផ្ទះ ត្វមផ្ា  និងត្វមទីស្ថធា ណៈរផ្សងរទៀត 
o កា ចរ់ផ្ាយវរីែអូសតីពីសរមមភាពគណបរស និងរោលនរោបាយ បស់

គណបរសរៅត្វម ងយនត និងរៅទីស្ថធា ណៈមួយចាំនួន 
o កា បិទផ្ាយ និងកា ចងបោ អាំពីរោលនរោបាយ បស់គណបរសរៅត្វម

ទីស្ថធា ណៈ រៅរលើរែើមរឈើ រលើេញ្ហជ ាំងផ្ទះក្បជាពល ែឋ និងរៅរលើេញ្ហជ ាំង
អោ ស្ថធា ណៈ ជារែើម 

o កា ផ្សពាផ្ាយអាំពីសរមមភាពនរោបាយ និងរោលនរោបាយ បស់គណបរស
នរោបាយត្វមបណាត ញសងគម 

o កា ផ្សពាផ្ាយអាំពីរោលនរោបាយ  បស់គណបរសនរោបាយ រនុងរមមវធីិ
រសមើភាព ខែលរ ៀបចាំរោយ គ.េ.ប ។ រមមវធីិរនះផ្ាយចាំនួន២ែងរនុងមួយ
ថ្ងៃត្វមវទិយុចាំនួន៣  នវទិយុ AM 918 KHz វទិយុ FM 96 MHz វទិយុវតតភនាំ FM 
105.70 MHz និងត្វមទូ ទសសន៍ជាតិរមពុជា ទទរ។  

  ែ. ភាពមិនក្បក្រតីខែលររើត នរនុងអាំេុងរពលរោសនារបាះរឆ្ន ត 
  ពុាំ នភាពមិនក្បក្រតីធៃន់ធៃ ណាមួយបានររើតរេើង ខែលរធាើឱ្យប៉ោះពាល់ែល់ែាំរណើ  កា 
រោសនា ឬររើត នអាំរពើែឹងារនាះរេើយ ប៉ោុខនតបញ្ហា តិចតួចែូចជា៖ 

- កា រក្បើក្បាស់ពារយរពចន៍រែៀមោម រចទក្បកាន់ និងរ ើសរអើង 
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- កា ចរ់រមក្រូរៅរ ៉ោងហាមោត់ 
- កា ខែរស្ថល រគណបរស 
- ស េិរក្រុមក្បឹរាយររ ៉ោងក្បចាំកា រៅខែរបួនរោសនាឱ្យគណបរសរផ្សង... 

  ចាំរពាះបញ្ហា សនតិសុែ សុវតាិភាព និងសណាត ប់ធាន ប់ស្ថធា ណៈឋិតរនុងសភាពែូចក្បក្រតី។ 
  រោយខេរបញ្ហា អាកាសធាតុ តាំបន់ែលះ នរភលៀងធាល រ់ខាល ាំង តាំបន់ែលះ នរភលៀងធាល រ់រាយបា៉ោយ 
ប៉ោុខនតោ៉ោងណារ៏រោយ បញ្ហា រនះមិនបានរធាើឱ្យរាាំងសទះែល់សរមមភាព បស់គណបរសនរោបាយ
រនុងកា រោសនា រសាំរេងរឆ្ន តរៅត្វមឃុាំ សង្កា ត់នីមួយៗរនាះរេើយ។ 

  គ. រិចចសែកា  វាងគណបរសនរោបាយ គឃ.សប និងអាជ្ាធ មូលោឋ ន 
  រោយឈ រលើរោលកា ណ៍ឯររាេយ អពាក្រឹតយ មន្តនតី គ.េ.ប ក្គប់លាំោប់ថាន រ់ ពិរសស 
គណៈរមមកា ឃុាំ សង្កា ត់រ ៀបចាំកា របាះរឆ្ន ត (គឃ.សប) បានអនុវតតភា រិចច បស់ែលួនបានោ៉ោង
ក្តឹមក្តវូ និងពុាំ នកា រ ើសរអើង រោយបានផ្សពាផ្ាយោ៉ោងទូលាំទូលាយនូវនីតិវធីិអាំពីកា រោសនា
របាះរឆ្ន តែល់ក្គប់គណបរសនរោបាយ ផ្តល់រិចចសែកា ោ៉ោងសរមមជាមួយគណបរសនរោបាយ 
និងអាជ្ាធ មូលោឋ ន រនុងកា សក្មបសក្មួល កា  រទីត្វាំង រែើមបីបរញ្ច ៀសរុាំឱ្យសមមភាពរោសនា បស់
គណបរសនរោបាយក្បក្ពឹតតរៅរនុងរពលរវលាែូចោន  និងរៅទីរខនលងែូចោន  ជារែើម ។  
  ជាមួយោន រនះខែ  រោយទទួលបានព័ត៌ នជារ់លារ់ និង នកា សក្មបសក្មួល 
ពី គឃ.សប គណបរសនរោបាយខែលបានោរ់បញ្ជ ីរបរខេន រៅត្វមឃុាំ សង្កា ត់ ខតងបាន
េូនែាំណឹងជាមុនមរ គឃ.សប អាំពីទីត្វាំង និងរពលរវលា ខែលែលួនក្តូវចុះរោសនារបាះរឆ្ន ត 
ជារែតុរធាើឱ្យ គឃ.សប ង្កយស្សលួរនុងកា រ ៀបចាំកាលវភិាគ និងទីរខនលងសក្ ប់គណបរសនីមួយៗ
រធាើសរមមភាពរោយរស តី្វមចាប់រាំណត់។ 
  ទនទឹមនឹងរនះផ្ងខែ  អាជ្ាធ មូលោឋ ន រ៏បានផ្តល់រិចចសែកា ោ៉ោងរទៀងទាត់ជាមួយ 
គឃ.សប រនុងកា សក្មបសក្មលួ កា  រាសនតិសុែ សុវតាិភាព និងសណាត ប់ធាន ប់ស្ថធា ណៈរនុងឃុាំ 
សង្កា ត់ ខែលបរញ្ច ៀសបាននូវរាល់ភាពអសរមមនានា ពិរសសកា េួយសក្មួលចរាច  និងសណាត ប់
ធាន ប់ ែល់សរមមភាពរោសនា បស់គណបរសនរោបាយ រៅត្វមទីក្បេុាំេន និងត្វមែងផ្លូវ។  

 ឃ. បណតឹ ងរនុងកា រោសនារបាះរឆ្ន ត 
  កា ោរ់ និងកា ទទួលពារយបណតឹ ងពារ់ព័នធនឹងកា រោសនារបាះរឆ្ន ត ខចរជា៣ែាំណារ់កាល 
គឺរៅថាន រ់ គឃ.សប រៅ គធ.ែប និងរៅ គ.េ.ប។  
  រោងត្វម បាយកា ណ៍គិតក្តឹមថ្ងៃទី២ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២រនះ បណតឹ ងពារ់ព័នធនឹងកា រោសនា
របាះរឆ្ន ត ក្តវូបានោរ់ និងរោះស្ស្ថយែូចខាងរក្កាម៖  
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   ឃ.១. កា ោរ់ កា ទទួល និងកា រោះស្ស្ថយបណតឹ ងរៅ គឃ.សប  
  ពារយបណដឹ ងចាំនួន ៥២ ក្តូវបានោរ់ចូលរៅកាន់ គឃ.សប រនុងរនាះបតឹងរោយ៖ 

- សរមមេនគណបរសក្បជាេនរមពុជាចាំនួន ៣៣បណតឹ ង 
- ក្បធានគណបរសក្បជាេនរមពុជាឃុាំចាំនួន ១បណតឹ ង 
- របរខេនគណបរសក្បជាេនរមពុជាចាំនួន ១បណតឹ ង 
- សរមមេនគណបរសរភលើងរទៀនចាំនួន ៥បណតឹ ង 
- ក្បធានគណបរសរភលើងរទៀនឃុាំចាំនួន ១បណតឹ ង 
- សរមមេនគណបរសែ្ាុនសិុនបិុចចាំនួន ១បណតឹ ង 
- ក្បជាពល ែឋចាំនួន ៦បណតឹ ង 
- អាជ្ាធ ចាំនួន ១បណតឹ ង 
- មន្តនតីរាេកា ចាំនួន ១បណតឹ ង 
- រៅសង្កា ត់ចាំនួន ២បណតឹ ង 

  ចាំរពាះកា រោះស្ស្ថយទាាំងរនាះរៅថាន រ់ គឃ.សប  នែូចខាងរក្កាម៖ 
- ផ្សះផ្ាសះជាចាំនួន ១៤ បណដឹ ង  
- គឃ.សប រចញលិែិតេូនែាំណឹងចាំនួន ៦ បណតឹ ង  
- រែើមបណតឹ ងែរពារយបណតឹ ងវញិចាំនួន ៣ បណតឹ ង  
- រាំពុងរោះស្ស្ថយចាំនួន ៥ បណតឹ ង  
- ផ្សះផ្ាមិនសះជាចាំនួន ២៤ បណតឹ ង ។ 

   ឃ.២. កា ោរ់ កា ទទួល និងកា រោះស្ស្ថយបណតឹ ងរៅ គធ.ែប 
  ពារយបណតឹ ងខែលក្តូវបានោរ់ចូលមរកាន់ គធ.ែប គឺជានីតិវធីិបនតពី គឃ.សប បនាទ ប់ពី
រែើមបណតឹ ង ឬចុងបណតឹ ងមិនសុែចិតតនឹងរសចរតីសរក្មច បស់ គឃ.សប។ ពារយបណតឹ ង ខែល គធ.ែប 
បានទទួល នចាំនួន២១បណតឹ ង ែូចជា៖  

- បតឹងរោយសរមមេនគណបរសក្បជាេនរមពុជាចាំនួន ១២បណតឹ ង 
- បតឹងរោយរបរខេនគណបរសក្បជាេនរមពុជាចាំនួន ១បណតឹ ង 
- បតឹងរោយសរមមេនគណបរសរភលើងរទៀនចាំនួន ២បណតឹ ង 
- បតឹងរោយរមធាវតីាំណាងចាំនួន ៥បណតឹ ង 
- បតឹងរោយក្បជាពល ែឋចាំនួន ១បណតឹ ង 

  ចាំរពាះកា រោះស្ស្ថយរៅថាន រ់ គធ.ែប  នែូចខាងរក្កាម៖ 
- សរក្មចរក្រើន ាំលឹរចាំនួន ៥ បណដឹ ង  
- រចញលិែិតេូនែាំណឹងចាំនួន ៦ បណតឹ ង  
- សរក្មចក្ព នចាំនួន ១ បណតឹ ង 
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- សរក្មចផារពិន័យ៥លានរ ៀល ចាំនួន ១ បណតឹ ង (រោយ គធ.ែប រែតតរាំពង់ចម) 
- រាំពុងរោះស្ស្ថយចាំនួន ៨ បណតឹ ង  

  ឃ.៣. កាោរ់ កា ទទួល និងកា រោះស្ស្ថយបណតឹ ងរៅ គ.េ.ប 
  បនាទ ប់ពីមិនសុែចិតត នឹងរសចរតីសរក្មច បស់ គធ.ែប រែើមបណតឹ ង ឬ/និងចុងបណតឹ ងបានោរ់
ពារយបណតឹ ងេាំទាស់មរកាន់ គ.េ.ប ចាំនួន ៤ បណតឹ ង រនុងរនាះ៖ 

- ក្បធានគណបរសរភលើងរទៀនចាំនួន ១បណតឹ ង 
- រមធាវតីាំណាងចាំនួន ២បណតឹ ង 
- ក្បជាពល ែឋចាំនួន ១បណតឹ ង 

  ចាំរពាះកា រោះស្ស្ថយបណតឹ ងរៅថាន រ់ គ.េ.ប  នែូចខាងរក្កាម៖ 
- គ.េ.ប រាំពុងរោះស្ស្ថយ ចាំនួន ២ បណតឹ ង  
- គ.េ.ប សរក្មចលុបរចលកា ផារពិន័យចាំនួន ២ បណតឹ ង ខែលែ្ុាំសូមបញ្ហជ រ់េូនថា 

កាលពីថ្ងៃមសលិមិញ (ថ្ងៃទី២ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២) ក្រមុក្បឹរាេាំនុាំេក្មះ ខែល
ែឹរនាាំរោយឯរឧតតម ព្ ជញ ចន្ទ ក្បធាន គ.េ.ប បានរបើរសវនាកា េាំនុាំេក្មះ
រលើបណតឹ ងរលែ ១៤៨ និង១៤៩ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ រោយបាន
សរក្មច៖ 

o លុបរចលកា ផារពិន័យរ ម្ ះ គង់ ថ្ ៉ោោ៉ោ  ចាំនួន ៥,០០០,០០០ រ ៀល។ 
o  រាសិទធិរបាះរឆ្ន ត និង រារ ម្ ះរនុងបញ្ជ ីរបរខេនគណបរសរភលើងរទៀន

ទាាំង ១៥ បូ។  

 សូមបញ្ហជ រ់ថា រសចរតីសរក្មច បស់ គ.េ.ប គឺជារសចរតីសរក្មចចុងរក្កាយ និងបិទផ្លូវតវា៉ោ។  

  ង. កា សននិោឋ ន 
 រោយខផ្ែររលើទិែឋភាពជា មួ រយើងអាចរធាើកា វាយតថ្មលបានថា ប ោិកាសថ្នកា រោសនា
 បស់គណបរសនរោបាយ រែើមបី រកា ោាំក្ទពីក្បជាពល ែឋ រនុងកា របាះរឆ្ន តរក្េើសរ ើសក្រុមក្បឹរា
ឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២រនះ ក្បក្ពឹតតរៅរោយ លូន ោម នអាំរពើែឹងា និង នសណាត ប់ធាន ប់ 
 របៀបរ ៀប យ ខែលធានាបាននូវសនតិសុែ សុវតាិភាព ែល់របរខេន អនរចូល មួ និងក្បជាពល ែឋ។  

  ២- ការព្បកាសបិទបញ្ចប់ដំរណើ រការរោសនារ ះរនោ ត 
  រោងត្វមចាប់សតីពីកា របាះរឆ្ន តរក្េើសរ ើសក្រមុក្បឹរាឃុាំ សង្កា ត់ ក្គប់សរមមភាពរោសនា
ទាាំងអស់ក្តូវបញ្ឈប់ោច់ខាតមុនអាំេុងរពល២៤រ ៉ោង ថ្នថ្ងៃរបាះរឆ្ន ត។ រនុងស្ថម  តីរនះ រោយរែតុថា 
ថ្ងៃរនះជាថ្ងៃចុងរក្កាយថ្នកា រោសនារបាះរឆ្ន ត ែូរចនះក្គប់គណបរសនរោបាយទាាំងអស់ក្តូវខត
បញ្ឈប់សរមមភាព បស់ែលួនក្តឹមរ ៉ោង១០យប់ (រ ៉ោង១០ យប់ថ្ងៃទី៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២)។ រោយខេរ
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ក្បព័នធផ្សពាផ្ាយ ខែលរាំពុងរធាើសរមមភាពផ្ាយអាំពីសរមមភាពនរោបាយ ឬអាំពីរោលនរោបាយ
 បស់គណបរសនរោបាយណាមួយរ៏ក្តូវខតផាែ រសរមមភាព បស់ែលួនផ្ងខែ ។ េនណា ឬគណបរស
នរោបាយណា ឬក្បព័នធផ្សពាផ្ាយណា ខែលបាំពានកា ហាមោត់រនះ នឹងក្តវូទទួលពិន័យត្វមចាប់
សតីពីកា របាះរឆ្ន តរក្េើសរ ើសក្រមុក្បឹរាឃុាំ សង្កា ត់ជាធ  ន។  

  ៣- ការបិទផ្ាយបញ្ជ រី ា្ ះរ ះរនោ តរៅការយិាលយ័រ ះរនោ ត 
  រៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃរបាះរឆ្ន ត គឺរៅថ្ងៃទី៤ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ ក្បធានកា ោិល័យរបាះរឆ្ន ត 
(គ.រ.ប) ក្តូវចត់ឱ្យបិទផ្ាយបញ្ជ ីរ ម្ ះទីត្វាំងកា ោិល័យរបាះរឆ្ន ត និងបញ្ជ ីរបាះរឆ្ន តផ្លូវកា 
ឆ្ន ាំ២០២១ ចាំនួន ១ចាប់ រៅមុែទីត្វាំងកា ោិល័យរបាះរឆ្ន ត។ កា បិទផ្ាយរនះក្តវូធានាថា អាច
ផ្តល់លរខណៈង្កយស្សលួចាំរពាះក្បជាពល ែឋ ពិរសសេន នពិកា ភាព (េនពិកា េិះ រទះ) រនុងកា មរ
ពិនិតយរ ម្ ះ បស់ែលួនត្វមកា ោិល័យរបាះរឆ្ន ត និងក្តូវធានាថាបញ្ជ ីរនាះក្តូវបានបិទរៅទីត្វាំង 
ខែលមិន នកា ក្ជាបលិចជារែតុបណាត លឱ្យរសើម ឬប៉ោះពាល់ែល់បញ្ជ ីរបាះរឆ្ន ត។  

 ែ្ុាំសូមបញ្ច ប់ែលឹមស្ថ ក្តឹមរនះ និងសូមក្បគល់រវទិកា  េូន ឯរឧតតម រលារេាំទាវ អស់រលារ 
រលារស្សី រលើរជាសាំណួ  ក្បសិនរបើ នចមៃល់ពីបញ្ហា ណាមួយទារ់ទងនឹងក្បធានបទ រែើមបីពិភារា 
សូមអរញ្ជ ើញ ។ 

…………………………សាំណួ អនរចូល មួ និងកា រ្លើយបាំភលឺពីគណៈអធិបតី………………………. 

ជាទីបញ្ច ប់ រនុងនាមគណៈរ ម ធិកា ជាតិរ ៀបចាំកា របាះរឆ្ន ត និងឯរឧតដម ព្ ជញ ចន្ទ 
ក្បធាន គ.េ.ប ែ្ុាំសូមខងលងអាំណ គុណោ៉ោងក្ជាលរក្ៅ ចាំរពាះឯរឧតតម រលារេាំទាវ អស់រលារ 
រលារស្សី តាំណាងក្រសួង ស្ថា ប័ន គណបរសនរោបាយ ស គម អងគកា មិនខមន ោឋ ភិបាល និង
ក្បព័នធផ្សពាផ្ាយព័ត៌ ន ខែលបានចាំណាយរពលរវលាអរញ្ជ ើញចូល មួ រនុងរិចចក្បេុាំែ៏ នស្ថ ៈ
សាំខាន់រនះ ។ 

រ្លៀតរនុងឱ្កាសរនះផ្ងខែ  ែ្ុាំសងឃមឹរេឿជារ់ោ៉ោងមុត ាំថា ឯរឧតតម រលារ រលារស្សី 
តាំណាងភាគីពារ់ព័នធទាាំងអស់ ពិរសសក្គប់គណបរសនរោបាយ នឹងអនុវតតឱ្យបានក្តឹមក្តូវត្វម
រោលកា ណ៍ខែលបានរលើររេើង គឺក្គប់សរមមភាពនរោបាយទាាំងអស់ក្តូវខតបញ្ឈប់រៅមុន
អាំេុងរពល២៤រ ៉ោងថ្នថ្ងៃរបាះរឆ្ន ត រែើយ រាភាពសៃប់សៃត់ រែើមបីទុរឱ្កាសឱ្យក្បជាពល ែឋ 
បានរក្តៀមែលួន រក្តៀមឯរស្ថ  រៅរបាះរឆ្ន តរៅថ្ងៃរបាះរឆ្ន ត។ 

 ែ្ុាំ រ៏សូមអាំពាវនាវផ្ងខែ ចាំរពាះក្បជាពល ែឋសូមរក្តៀមឯរស្ថ  ខែល មួ ន អ.ែ ឬឯ.អ 
និងសូមរៅរបាះរឆ្ន តទាាំងអស់ោន  រោយោម នកា ភ័យខាល ច រោយរស  ី និងធានាកា ស ៃ ត់ រែើមបី
អភិវឌ្ឍឃុាំ សង្កា ត់ បស់រយើង។  
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ែ្ុាំសូមក្បសិទធិព េ័យ បវ មហាក្បរសើ  េូន ឯរឧតតម រលារេាំទាវ អស់រលារ រលារស្សី សូម
ទទួលបានរជាគេ័យក្គប់ភា រិចច និងសូមក្បរបរោយក្ពះពុទធព ទាាំងបួនក្បកា គឺ អាយុ វណណៈ សុែៈ 
និងពលៈ រុាំបីរឃលៀងោល តរេើយ ។       

ែ្ុាំសូមក្បកាសបិទបញ្ច ប់រិចចក្បេុាំផ្សពាផ្ាយរៅថ្ងៃរនះ៕ 
  សូមអ គុណ..! 


