
ករគំ ទដល់អនកកន់តំែណង សនច ក 
បធន េឌ េថរ េអហ អុជដូហ 

ទី បឹក ទីពីរេនកនុងគណៈ បធនទីមួយ 

 

 តវបន ក់េសនសំុឱយ េយងគំ ទដល់ ថូម៉ស ែសពនេសុរ ម៉នសុន ជពយករ ីអនកេមលឈុត 

ជអនកទទួលវវិរណៈ និងជ បធន សនច កៃន ពះេយស៊ូវ គីសទៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយ  ហិនរ ីបី៊ 

វរងិ ជទី បឹក ទីមួយេនកនុង គណៈ បធនទីមួយ ពមទំង េឌ េថរ េអហ អុជដូហ ជទី បឹក ទីពីរ 

េនកនុងគណៈ បធនទីមួយ។  

 

អស់អនកែដលគំ ទ សូមបងញ។ 

 

មនអនក ជំទស់ សូមបងញ។ 

 

តវបន ក់េសនសំុឱយេយងគំ ទដល់ ប៊យដ៍ ឃីនីធ ផកកឺ ជ បធនៃនកូរ ៉មុ វកដប់ពីរនក់ 

េហយតេទេនះជសមជិកៃនកូរ ៉មុេនះ៖  ប៊យដ៏ េខ ផកកឺ អិល ថម ែភរ ីរសុ័ល អិម ណិលសុន លិន 

េអក អូក អិម រសុ័ល បឡឺដ រឆីដ ជី សកត រ ៉បឺូត ឌី ែហ៊ល ែជ ហី អ័រ ហូឡិន េដវឌី េអ េបដ  ឃីន 

ថិនអិល ឃុក ឌី ថត គីសូហឺសិន ែនល អិល ន់េឌរសិន 

 

អស់អនកែដលគំ ទ សូមបងញ។ 

 

មនករជំទស់ សូមបងញ។ 

 

តវបន ក់េសនសំុឲយេយងគំ ទដល់ ទី បឹក ទំងពីរេនកនុងគណៈ បធនទីមួយ និង វកដប់ពីរនក់ 

ជពយករ ីជអនកេមលឈុត និងជអនកទទួលវវិរណៈ។ 

 

អស់អនកែដលគំ ទ សូមបងញករគំ ទ។ 

 

េបមនអនកជំទស់ សូមបងញសញញ ដូចគន ។  

 

តវបន ក់េសនសំុឱយេយងេ ះែលង កមចិតសិប បចំតំបន់ដូចខងេ កម ែដលមន បសិទធភព ចប់ពី 

ៃថង ទី 1 ែខឧសភ ឆន ំ 2010 េនះ៖ 

 



ជ័ហគ អិម ល់ ៉ ៉ ដូ 

ហូមីរ ៉ ូេអស ម៉តូ 

េមនូល េរស៉  

េជរ ឌី រវីលី គ  

ម៉សីុឡូ បល រនីី 

ហឺ ដូ អីុ កល់ឌឺរ ៉នុ 

គ េ ប ល េអ កំផូស 

ហ ូ េជន ៃឆ 

វអូី េអ ខូភឺ 

៉ លដូ  ខូ  

ចន សីុ លតុន 

ខល់វនី អរ ដុលខន់ 

េរន៉ឌី ឌី ក 

រ ៉បឺ៊ូត េអច គ ហ 

ជីរតី ដបុលយូ ហគូង 

ហឺរចី េជ ហគូតស៍ 

េអស ហូ ៉ សីុ ហគូេស ន 

រ ៉ូ ល់ េជ េហមមូ៉ន 

សទីហីន ដបុលយូ េហនសិន 

យូ៉ ចិន (ហីលីប) ហូ 

ប៉ ទិច េឃនរ ៉នូ 

គីសទី ន់ េអច គីេវង 

រ ីអរ ឡរនីស៍ 

រ ៉បឺ៊ូត ដបុលយូ លីស៍ 

េអហ រ ីឡូលី 

ជូ ន់ េអ ម៉ឆូក 

ភឺ ហគី ម៉ល 

ខឡូស េអស អូប  

លីចេស ដឺ េអ អូដុម 

េអ រ ៉េូឡនដូ អូយូ៉  

មីលវនី អរ ភឺគីនស៍ 

េជមស៍ សីុ ែផរ ី



ចន សីុ ភី ងី 

ដីន  អិម រស៍ី 

ឌី េឆដ រចីឆដសិន 

មូ៉រ ីដបុលយូ ឆូហ 

េហនស៍ ធី សូរនីសីន 

ចន សីុ េតហគឺត 

ដូ ល ភី េតននី 

ជី ភឺរនី វក៉ឃឺ 

ជូ ន់ េអ វ ៉នូ  

គូហ ូហីគូ យ៉ម៉ហីតី 

 

អស់អនកែដលចង់ចូលរមួជមួយេយងេដមបីែថងអំណរគុណចំេពះករបំេរ ដ៏លវេិសសវ ិ លរបស់ពួកគត់ 

សូមបងញ។ 

 

តវបន ក់េសនសំុឱយេយងេ ះែលងសិុេសទរ ែឆល សីុ និងម៉ គ រតី េអស ពមទំងវកីគី េអហ ម៉សូម៉រ ី

ពីគណៈ បធនអងគករបឋមសិក ទូេទ។ 

 

េយងក៏េ ះែលងសមជិកទំងអស់េនកនុង កម បឹក អងគករបឋមសិក ទូេទផងែដរ។ 

 

អស់អនកែដលចង់ចូលរមួជមួយេយងេដមបីបងញអំណរគុណ ចំេពះករបំេរ ដ៏ បកបេ យករលះបង់ 

របស់បងបូន សីទំងេនះ សូមបងញ។  

 

តវបន ក់េសនសំុឲយេយងគំ ទដល់ ពួកចិតសិបនក់ បចំតំបន់ថមីដូចខងេ កម៖ 

 

យ ន់ េអស អ័ដឺន 

ហីលីប េខ រសុ ី 

រុនីនី េជ ខ បី ៉  

េរ ៉ តូ ខភីឡីតី 

ផល ឌី អិម គីសទីនសិន 

រ ៉ជឺូរអូី ជី អរ កស  

ដូ ល់ ឌី ឌីស លឺ 

ចច អ័រ ដូ ល់សិន 



អិនី បី៊ េអកុង 

គី ទ ន ហីងហគឺល 

េ កហគ ជី ហីឈឺ 

េជរលី អិល គ ន 

េជក អិន េជ ៉ដ 

អិម ឃីធ ហគីឌិនស៍ 

េ បន េជ ហិលឺ 

ជូ ឆង ជួន 

ចច អិម ឃីេឡ 

ែឌន អូ លីវតិ 

ឡិចហ នឌឺ ធី េម៉េ ស 

៉ យីក វ ីមី សយ៉ន 

ធី េជកសិន ម៉កេប៊  

េអស ហគីហត េន លសិន 

៉ េឡនទីន េអហ នូេណហ  

េជ ហី អីុ អូលសិន 

អ័រ អីុង ៉ អូលសិន 

រ ៉បឺ៊ូត អិន ផកកឺ 

ធេន ល អ័រ េផន 

េសស  េអ េប៉េរហ៉  ជុញញ័រ 

ហូឆដ េភ  ណូ 

ៃម៉ខល េជ េរ ល 

េអដសិន ឌី ជី របី៊ីរ ៉ ូ

បត េខ រេីសនេម 

ឌឺក េសបលដ៍ 

មូ៉ហ ត បី៊ េ េរស៉ 

កឡូស េអ សូលីស 

ណ័រែឡន ឌឺ សូហ  ឡូេប៉ស 

គូហ ូ ឈីរ ៉ ូ

េជ ៉ ដូ េជ វលិេហម 

អូម៉ វ ី ឡូបូស 

េខវនិ េជ វធិ៉ន 



ដបុលយូ គីសូហឺ េវេ៉ឌល 

េ កហគ ធី ៉យ 

ន់ េជ េវប៉ 

ជីម អិល ៉យ 

 

អស់អនកែដលគំ ទ សូមបងញករគំ ទ។ 

 

មនករជំទស់ សូមបងញ។ 

 

តវបន ក់េសនសំុឲយេយងគំ ទដល់រ ៉សូម៉រ ីអិម វគិសិម ជ បធនអងគករបឋមសិក ទូេទ 

ពមជមួយនឹង ជីន េអ សទីវនិ ជទី បឹក ទីមួយ និងឆឺរលី េអ េអសផីន ជទី បឹក ទីពីរ។ 

 

អស់អនកែដលគំ ទ សូមបងញ។ 

 

មនករជំទស់ សូមបងញ។ 

 

តវបន ក់េសនសំុឲយេយងគំ ទដល់អនកមនសិទធិអំ ចទូេទដៃទេទ ត ពួកចិតសិបនក់ បចំតំបន់ 

និងគណៈ បធនអងគករជំនួយ ដូចែដលបនែតង ំងថមីៗ។  

 

អស់អនកែដលគំ ទ សូមបងញករគំ ទ។ 

 

មនករជំទស់ សូមបងញ។ 

 

បធន ម៉នសុន មែដលខញុំ ចេមលេឃញករគំ ទេនកនុងមជឈមណលសននិសីទ តវបនបងញ

ករគំ ទជឯកចឆនច មសំេណ រ។ 

 

សូមអរគុណបងបូន បស សីទំង យ ចំេពះករគំ ទ េសចកីជំេន  ករេបជញ ចិត និងករអធិ នរបស់

អនក។  

 

េយងសូមអេញជ ញគណៈ បធនអងគករជំនួយទូេទ ែដល តវបនេ ថមីមកខងមុខ អងគុយេនកែនង

របស់ពួកគត់ េនេលេវទិក។ 


