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 វិធានការ របស ់គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ 

   

 

 
 

ឧប សៅ សង្ហា  
២៥ កកតដា ២០១៥ 

 

វិធានការ របស ់គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ 
សៅចំស ោះមុខ វិ ធានការសសមុត  សបស់ សោក ហ ុកា-សសកា គណបកសសសគង្ហរ ោះជា ិ ស ល្ ើយ

 ម សដាយស្បើ វិ ធានការស ចុោះចាញ់ជាថ្មីមតងស ៀ  តំង ពីស ោះសនោ  ថា្ោ ក់ជា ិនានោ ំ

២០១៣ មក។ វិ ធានការស ចុោះចាញ់សកាោះមាកាដូច សៅ៖ 

១. លោក សម-រង្សី រត់លេចខ្ល នួ លៅបរលេស 

សដាយយកឡោះថា្ ស្ោង ុកជាយូសមកសហើយ។ សយើងស ងស ស ើញ អ្ោកដឹកនំាមាការស

  ួលខុស្ ូិ  សៅសពលសដលមាកាសកើ ្ពឹ ត ិរសណ៍សំខាក់ា សៅកន តង្បស ស ស ោះបីសគ

កំពុងសថ ិ សៅ ីណាក៏សដាយ សគ្បញាប់្បញាល វិ លល្ ឡប់ មកមា ុភូមិ វិ ធាញ សដើមបី

្បឈសមុខកឹាង វិ ធាប ត ិជា ិ។ ស ចំស ោះ សោក សម-សងសី សបស ជា សចញពី្ បស សយកឡោះ

ោម កា ំកាងអ្វ ីបកាត ិចបកាត ចួស ោះ។ ស  ឥស ធាយាប  សបបកាោះ ជា ំោប់ធមមត សបស់ សោក

សម-សងសី ស្ ោះោ ់ស ងស ស ់សចាល្សកុជាកិាចច  ុកឲអ្ោកដ៏ទ ជាប់គុកវឬ ្បឈសមុខ

កាឹងបញ្ហា  ជំកួាសោ ់ សៅសមង ំសដកសមើល្ពឹ តរិសណ៍សិកា សបើស ើញថា្ មាកាធូស្ ល

បកាត ិច ោ ់កាឹងសធវ ើលិខិ សូមស សសោក ហ ុកា-សសកា សដើមបី សករសននា ដល់រសវិ លល្ 

ឡប់ចូល្សកុិ ធាញ។ 

២. ប្បកាស ថា រកា វបបធម៍សនទនា 

ស្ ោះ រសសថ្  ំិបបធម៍សកាទនា ជា មួយ សោក ហ ុកា-សសកា គឺជារសចំា ច់ស មួយគ ់

ចំស ោះ អ្ោកដឹកនំា គណបកសសសគង្ហរ ោះជា  ិគឺ សកា សៅអី្ ពួកោ ់ សៅកន តង សដឋសភា៖អ្កាុ

្បនកា សដឋសភា កាិង ្បនកា គណកមមរស។ សសឿង សថ្  ំ សដើមបី្បសយាជកា៍ជា ិ គឺពួក

អ្ោកដឹកនំា ងំសនាោះ សចោះស កិាយាយ ភូ កុហក្បជាពលសដឋ ស្ ោះោ ់ដឹកថា្សៅោ កកន តង

បស ធាប  កាសយា យសៅ្សកុសខម ស ្បជាពលសដឋ ោ ់ោម កាឥ ធិពលអ្វ ីសៅសលើរសសស្មច

ចិ តសបស់ពួកោ ់សនាោះសឡើយ។ សយើងគំកាក់ាស ើញថា្ សៅសពលសដល ហ ុកា-សសកាសមុត 

ស ោះោ ់មតងៗ ឃ្លល សដលពួកោ ់ កាិយាយភាល មៗ ជាសភាិគ ិ  មកាឹងរសសមុត សនាោះ

គឺ ពួកោ ់សៅសកា ិបបធម៍សកាទនា។ ឃ្លល  សកាោះ វាសៅជា បស ធាយាយ (récitation) សបស់ពួក

ោ ់ដូចកូកាសកមង សូ្ សមសសៀការសពយ សនាោះឯង។ សដាយ ្សឡាញ ់យសសក្ក សពក ពួក

ោ ់ សលងមាកា សមបជញ្ញ ោះ ជាមកុាសស  រ ល់ លអ /អា្កក ់ សស់តមស សភាិគ ិ ដ៏អា

 សុណ (paisible) ជាស វសដលសគចិញ្ច ឹមកន តង សួកាស វ ស ម្ ោះ ល ធិ្បជាធិបស យយ សំរាប់

អ្ោក សសនា សគមកសមើលកំ កា ស ប ុសណាណ ោះ។ សបើកិាយាយអ្ំពីសជាគជ្យ សបស់ពួកោ ់
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ឧប សៅ សង្ហា  
២៥ កកតដា ២០១៥ 

 

វិ ធាញគឺសៅ្ ឹមស   កអ់ាិធំ ចង ្កវា៉ា  ់ក អ្ងគ តយកន តងសដឋសភា ដូច វ  សគយកមកផ្ាំង

សំរាប់ ឡកស ំ ស  ប ុសណាណ ោះសដស។ 

២. ការសូមលោស លោក អ  ៊ុំ-សំអាត ចំល ោះ លោក លេង្-សំរនិ 

សោក អ្ ុ៊ុំ-សំអា  អ្ោកសសោហាជា  ិអ្ចិសៈ (មិកាឋិ សថ្ស) សធវ ើលិខិ   សភាពថា្ោ ់សធវ ើ

ខុស ចំស ោះសោក សហង-សំស ធាកា សហើយ សូមស ស។ សួសថា្ ស ើ អ្ំសពើសកាោះវាសមសហ ុផ្ល

សនាោះស  ? ស ើ ្ ង-ិុកា សមអាក់ា្ជី សៅកន តងសដឋសភា   ួល រ ល់ថា្ ោ ់បំ កាចាប់សដស

ឫស  ? មតងសហើយមតងស ៀ  អ្ស់សោក (សយើងកិាយាយថា្ អ្ស់សោក ស្ ោះសោក អ្ ុ៊ុំ-

សំអា  ោ ់ ្មូិសធវ ើ តមរសសស្មចចិ ត អ្ោកដឹកនំាគណបកសោ ់) ស ងស  ស្ជើស

សស ើស វិ ធានការស សថា្ក ប ជាកាិចច គឺ សំពោះសំពិកា សូមសុខ។  សងវ ើ អ្ស់សោក សភលចគិ 

ថា្ អ្ស់សោកកំពុង ហុច ដងដាិ ឲ ុោរស ហ កុា-សសកា យក រស សភាព សោក អ្ ុ៊ុំ-

សំអា  មកសធវ ើជា អ្ងរសហ ុ សំរាប់សចា ្បរកា់ សៅសពលណា សដលសគ្ ូិ រសយកសសឿង

សកាោះមកបំសស ើ ្បសយាជកា៍កាសយា យសគ។ សបើអ្ស់សោក ខាល ចមល ឹងៗ ចុោះសហ ុអ្វ ី នាំោោ សធវ ើ

កាសយា យ ? អ្ស់សោក ជាអ្ោកស ងចាប់ ស អ្ស់សោក យកចាប់មកជាក់ាស្ ោះ

ខាល ច ហ ុកា-សសកា បញ្ឈប់ ិ បបធម៍សកាទនា ស្ ោះដូចសយើងបញ្ហច ក់ខាងសលើសចួសហើយថា្ិបបធ

ម៍សកាោះ ជាអាយុជីិ ធា  ទកាបុណយស្កក  សបស ់ពួកអ្សស់ោក។ 

 

            

 


