
ករគ្ំរទដល់អនកកន់តំែណង សនច្រក 
្របធន េឌៀេថើរ េអស្វ អុជដូហ្វ 
ទី្របឹក ទីពីរេនកនុងគណៈ្របធនទីមួយ 

 
េយើង្រតូវបនេសនើសំុឲយគំ្រទដល់ ថូម៉ស េសពនេសុើរ ម៉នសុន ជពយករ ីអនកេមើលឆុត និងអនកទទួលវវិរណៈ េហើយជ្របធន ៃន សនច្រក 

ៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយ ហិនរ ីបី៊េញ ន វរងិ ជទី្របឹក ទីមួយ េនកនុងគណៈ្របធនទីមួយ ្រពមទំង  េឌៀេថើរ ្រហ្វីដរឆី អុជដូហ្វ  
ជទី្របឹក ទីពីរ េនកនុងគណៈ្របធនទីមួយ ។ 

 
អស់អនកែដលគំ្រទ សូមបង្ហ ញ ។ 
អស់អនក ែដលជំទស់ក៏សូមបង្ហ ញ ។ 
 
េយើង្រតូវបនេសនើសំុឲយគំ្រទដល់ ប៊យដ៍ េឃេណធ ផកកឺ ជ្របធនកូរ ៉មុពួក វកដប់ពីរនក់ និងសមជិកៃនកូរ ៉មុេនះដូចតេទេនះ ៖ ប៊យដ៍ េឃ ផកកឺ,
អិល ថម ែភរ,ីរសុ័ល អិម ណិលសុន, ល្លិន េអក អូក, អិម រសុ័ល បឡឺដ, រឆីដ ជី សកត, រ ៉បឺូត ឌី ែហល,ែជ្រហ្វី អ័រ ហូឡិន,េដវឌី េអ ែបដ ដ,ឃ្វីនថិន 
អិល ឃុក, ឌី ថត ្រគីស្តូហ្វឺសិន និងែនល អិល ន់េឌើរសិន ។ 
 
អស់អនកែដលគំ្រទ សូមបង្ហ ញ ។ 
អស់អនក ែដលជំទស់ក៏សូមបង្ហ ញ ។ 
 
េយើង្រតូវបនេសនើសំុឲយគំ្រទដល់ទី្របឹក េនកនុងគណៈ្របធនទីមួយ និងពួក វកដប់ពីនក់ ជពយករ ីអនកេមើលឆុត និងអនកទទួលវវិរណៈ ។ 
 
អស់អនកែដលគំ្រទ សូមបង្ហ ញ ។ 
អស់អនក ែដលជំទស់ក៏សូមបង្ហ ញ ។ 
 
េយើង្រតូវបនេសនើសំុឲយគំ្រទដល់ករេ ះែលង ពួកចិតសិប្របចំតំបន់ដូចតេទេនះ េ យគិតពីៃថងទី 1 ែខ ឧសភ ឆន ំ 2011 ៖ ចូេស អិល ឡុនសូ, 
ណិលសុន អិល ល់ មី ៉ណូ, ជន េអស ន់េឌើរសិន, េអៀន េអស ឌឺន, សឺគីយូ៉ អី វ ី , េដវឌី អ័រ េ្របន, ឌី ្រហ្វសឺ បុ៊លឡក់, ដូ ល់ េជ បត់
ល័រ, ៉ ដីមីរ ៉ ូេជ ខមេពរ ៉,ូ នីែយ៉ល អិម កណូេឡស, ខល បី៊ ឃុក, អី បូ៉ឡូសគី ខ័រដិន, េជ េឌវនិ ខ័រនិស , េហ្វេដរកូី េអហ្វ កូ ្ត េឡស, េឡ្រហគង់ អ័រ 
ខឺធិស ជុញញ័រ, េហបឺ៊ អូ ឌី ហ , ន្រឌូ អិម ហ្វ័ដ, ជូលីអូ ជី គ វអូី , ម៉ញូែអល ហគន់ហ េឡស  ជូ ន អិម រដ៉រេីហគស , នីែយ៉ល អិម ចូនស៍, េហគ ៉
ដូ អិល របី៊ូយូ៉, ដូ ល់ េជ ឃីេយ៉ស, េជ អិល សីុតេធើ ៉ ត់, ដូមិនហគូស េអស ឡិន េរស៉, ឌឺក សមុីបឺ៊ត, បី៊ េរ ៉ តូ ម៉លដូ ដូ អីុវនិ េស្តរ,ី េរមុ៉នដូ មូ៉ ៉
េឡស, អីុ្រ ែអល េអ តូេឡនទីណូ, េជ មីេឆល ប៉យ៉, ដបុលយូ ្រគីស្តូហ្វឺ វដ៉េឌល, េស្តហ្វិន ឌី បូ៉សីុ និង គ រ ីដបុលយូ វក៉ឃឺ ។ 
 
អស់អនកែដលមនបំណងចូលរមួបង្ហ ញនូវករែថ្លងអំណរគុណជមួយនឹងពួកេយើង ចំេពះករបេ្រមើដ៏ល្អរបស់ពួកគត់ សូមបង្ហ ញ ។ 
 
េយើង្រតូវបនេសនើសំុឲយគំ្រទដល់ពួកចិតសិបនក់្របចំតំបន់ថមី ដូចតេទេនះ ៖ េខន េជ ល្លិន, េស្តហ្វិន បី៊ ល្លិន, វនិស័រ ប៊លឌឺ ៉ ម៉, អ័រ េរន៉ដល ប៊្លូធ, 

ន់ស៍ ធី បូ៊ម, ផ្រទីក អិម បូតូេឡ, ម៉េសឡូ េអហ្វ ឆេប៉, េអ ហ ឺ េអស កូ ដូ, េជ្រហ្វី ឌី ខំមិងស៍, នីកូ ស អិល ឌី ហគីយូ៉ ៉នី, ចច េអស ដូមីង
េហគស, គ រ ីបី៊ ដក់សីុ, េដវឌី ជី ហ្វឺ ន់េដស, ហឺុ ៉ ន់ ឌី ហ្វឺេរ ៉ ៉ , រកីដូ ភី ហគីេមេណស , ល្លិន ឌី យនី, ឌូក្ល ស េអហ្វ ហីុ គ ម, រ ៉បឺ៊ូត ដបុលយូ ហីុ
ម៉ស, េឡស្តឺ េអហ្វ ចនសិន, ម៉ទី ធី ជូេតណុស, ចង ហូ គីម, ល់េ្រហ្វដ គីយុ៉ងងូ,េរេ៉មជីយូ៉ អីុ េមម ជុញញ័រ,អីុ ម ែអល េម៉នដូស ,េស  េអ មូ៉ ៉ េឡស
, រ ៉ឡិូន ឌី មុ៉នស៍, ៉ មិន សីុ ណូេប្លស , េប៊នណឺ េវ ៉ប៉ចរ ៉,ូ គ រ ីបី៊ ផតថឺ, ចូេស អិល រ ី , េអេស្តបន ជី េរេ៉សក, ចច េអហ្វ រ ៉េូឌស ជុញញ័រ, លីន អិល 

ំមឺេហស៍, េ្រកហគ បី៊ ែធរ,ី េដវ ីេជ ថមសុន, អឺេណស្តូ អ័រ ថូរសិ, លណុលហ្វូ ៉ េឡនហ ៊ុយេអ  , រកីដូ ៉លយ៉ េរស៉, ្វ បី៊ែយ៉ន អីុ ៉លចូ, អឺណឺ 
វលី ឡូបូស និងែផរ ីអិល េវដ៉ ។ 
 



អស់អនកែដលគំ្រទ សូមបង្ហ ញ ។ 
អស់អនក ែដលជំទស់ក៏សូមបង្ហ ញ ។ 
 
្រតូវបន ក់េសនើសំុឲយេយើងគំ្រទដល់អនកមនសិទធិអំ ចទូេទ ពួកចិតសិប្របចំតំបន់ និងគណៈ្របធនអងគករជំនួយទូេទែដលបេងកើតេឡើងេនបចចុបបនន
េនះ ។ 
 
អស់អនកែដលគំ្រទ សូមបង្ហ ញ ។ 
អស់អនក ែដលជំទស់ក៏សូមបង្ហ ញ ។ 
្របធន ម៉នសុន មែដលខញុំ ចេមើលេឃើញ ករគំ្រទេនកនុងមជឈមណ្ឌ លសននិសីទ ្រតូវបនបង្ហ ញករគំ្រទជឯកចឆនទ មសំេណើ  ។ 
 
សូមអរគុណបងប្អូន្របុស្រសីទំង យ ចំេពះករគំ្រទ ករបន្តមនេសចក្ដីជំេនឿ ករេប្ដជញ ចិត្ត និងករអធិ ្ឋ នរបស់អនក ។ 
 


