
  
 

របយករណ៍ឆន ំទី៣ េលខ ១៤ នីតិកលទី ៤  ែខមក -មីន ២០១១ 

រដ្ឋសភជតិកនុងែខមក  ដល់ែខមនី ឆន ២ំ០១១ គឺជរយៈេពលស្រមកបនទ បពី់សមយ័្របជំុេលើកទី ៥ ែដលសថិតេន
កនុងរយៈេពលពីែខតុ  ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១០។ 

កនុងរយៈេពលស្រមកេនះ រដ្ឋសភមនិបនេធ្វើករ្របជំុេពញអងគេនះេទ។ េទះបីយ៉ង  អនកតំ ង ្រស្តបនយក
េពលេនះចុះមូល ្ឋ នបនេ្រចើនជងែខមុនៗ។ 

 
ករចុះមូល ្ឋ នរបសអ់នកតំ ង ្រស្ត 

 
មទិនននយ័ខុមែ្រហ្វលែដលទទួលបនបង្ហ ញថ កនុងរយៈេពល៣ែខេនះ 

(មក  ដល់មនី២០១១) អនកតំ ង ្រស្តបនចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជង្រតីមស 
មុន (តុ -ធនូ ២០១០)។ 

កនុងរយៈេពលេនះ មនអនកតំ ង ្រស្តយ៉ងតិច៨៥រូប (ឬ៦៩% ៃនអនក
តំ ង ្រស្តសរុប១២៣រូប) បនចុះមូល ្ឋ នសរុបបនយ៉ងតិច៦៣៨េលើក  
គឺេកើនេឡើងជងរយៈេពល៣ែខមុន ្របមណ៥៣% (ពីែខតុ  ដល់ធនូ 
២០១០ អនកតំ ង ្រស្តចុះមូល ្ឋ នបនសរុប៤១៦េលើក)។ ចំែណកចំនួន
អនកតំ ង ្រស្ត ែដលចុះមូល ្ឋ នកម៏នករេកើនេឡើងដល់៨៥រូប គឺេកើន
េឡើងជង៣ែខមុន្របមណ១៣% (ពីែខតុ  ដល់ធនូ២០១០មនអនកតំ ង 
្រស្តចុះមូល ្ឋ នែត៧៥រូប)។ 

 
េទះបីយ៉ង  ខុមែ្រហ្វលមនិ បនទទួលពត័ម៌នពីករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តេនកនុងមណ្ឌ លចំនួន៣ 

គឺ មណ្ឌ លែកប មណ្ឌ លៃបលិ៉ន និងមណ្ឌ ល មណ្ឌ លគីរេីនះេទ។ 
 
្រកហ្វទីិ១៖ ភគរយកំេណើ នៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក ចេន្ល ះពីែខមក -មនី ២០១១ 
េធៀបនឹងតុ -ធនូ ២០១០ 

តំ ង ្រស្ត គណបក ្របជជនកមពុជ
បនបេងកើនករចុះមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន រហូត
ដល់៤៦៥េលើកកនុង្រតីមសេនះ គឺេលើស្រតី
មសមុន្របមណ៦៣%( បីែខមុន អនកតំ

ង ្រស្តគណបក េនះ ចុះមូល ្ឋ នបន 
២៨៤េលើក) និងចំនួនតំ ង ្រស្តបនេកើន
ពី៥៥រូប ដល់៦៥រូប។ 
ចំែណកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស

ទងំ៣រូប កប៏នបេងកើនករចុះមូល ្ឋ នរបស់
ខ្លួនរហូតដល់៦៣េលើក គឺេកើនេឡើង្របមណ
៤ដងេធៀបនឹង៣ែខមុន (ពីតុ  ដល់ធនូ 

២០១០ អនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស ចុះមូល ្ឋ នប១៣ េលើក)។ 

របូសញញ គណបក េ្របើកនុងរបយករណ៍េនះ៖ 

 គណបក  ្របជជនកមពុជ 

 គណបក  សម រង ុ ី

 គណបក  សិទធមិនុស  

គណបក  ហ្វ៊ុនសិុនបុិច 

 គណបក  នេ ត្តម រណឫទធិ 
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 អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី និងហ៊្វុនសិុនបិុចមនករធ្ល កចុ់ះ េហើយតំ ង ្រស្តគណបក  នេ ត្តម រណឫទធិ  
គឺចុះមូល ្ឋ នបនដូចនឹង្រតីមសមុនែដរ។ 
 កនុងចំេ មតំ ង ្រស្តទងំ៨៥រូបែដលបនចុះមូល ្ឋ ន មនតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ សរុប៦៥រូប 
(េសមើនឹង៧២%ៃនតំ ង ្រស្តគណបក េនះសរុប៩០រូប)។ តំ ង ្រស្តគណបក  សមរង ុសីរុប១៤រូប (េសមើនឹង៥៤%ៃនតំ

ង ្រស្តគណបក េនះសរុប ២៦រូប)។ ចំែណកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស ចំនួន៣រូប និងតំ ង ្រស្តគណបក
ហ៊្វុនសិុនបិុចទងំ២រូបបនចុះមូល ្ឋ នទងំអស់។ តំ ង ្រស្តគណបក  នេ ត្តម រណឫទធិ១រូប កនុងចំេ ម២រូបបនចុះ
មូល ្ឋ ន។ 
 េបើគិតជចំនួនចុះមូល ្ឋ នសរុប មគណបក  តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ និងអនកតំ ង ្រស្តគណបក
សមរង ុបីនចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជងេគ េ យ រគណបក ទងំពីរេនះមនអនកតំ ង ្រស្តេ្រចើន ែដលកនុងេនះគណបក
្របជជនកមពុជ៤៦៥េលើក និងគណបក សមរង ុបីន៩៤េលើក។ ែតតំ ង ្រស្តគណបក សិទិធមនុស ៦៣េលើក គណបក
ហ៊្វុនសិុនបិុចបន១៣េលើក និងគណបក នេ ត្តមរណឫទិធបន៣េលើក។ 
 េទះបីយ៉ង  េបើគិតជមធយមៃនតំ ង ្រស្តមន ក់ៗ ែដលចុះមូល ្ឋ ន មគណបក វញិេឃើញថ តំ ង ្រស្ត
គណបក សិទិធមនុស ជមធយមចុះបនេ្រចើនជងេគ េ យកនុងតំ ង ្រស្តមយួរូបចុះមូល ្ឋ នជមធយមបន២១េលើក តំ

ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជជមធយមបន៨េលើក តំ ង ្រស្តសមរង ុជីមធយមមន កប់ន៧េលើក គណបក ហ៊្វុន
សិុនបិុច៧េលើកកនុង១រូប និងគណបក នេ ត្តម រណឫទធិ៣េលើក។ 
 
្រកហ្វកិទី២៖ ភគរយចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក េធៀបភគរយៃន សនៈសភសរុប មគណបក  

  េបើគិត មសមម្រត ភគរយៃនតំ ង ្រស្តកនុង
សភ មគណបក  និងភគរយៃនករចុះមូល ្ឋ នសរុប
មគណបក បង្ហ ញថចំនួនចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង
្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ នេ ត្តម រណឫទធិ និងហ៊្វុន

សិុនបិុច គឺេសទើរែតសមម្រតេទនឹង សនៈសភ ែដល
គណបក នីមយួៗទទួលបនកនុងរដ្ឋសភ។ គណបក ្របជ
ជនកមពុជែដលមន សនៈសរុប៧៣%េនរដ្ឋសភ ចុះ
មូល ្ឋ នបន៧២%ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរុប និងតំ ង
្រស្តគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច និងនេ ត្តម រណឫទធិ ែដលរមួ

គន មន សនៈ៣%កនុងរដ្ឋសភ កចុ៏ះមូល ្ឋ នបន៣%
ែដរ។  
 
 

ចំែណកអនកតំ ង ្រស្ត គណបក សមរង ុ ី ែដលមន សនៈ២១%េនសភ បនចុះមូល ្ឋ ន្របមណ១៥%។ 
តំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស ែដលមន សនៈ្របមណ៣% បនចុះមូល ្ឋ នបន្របមណ១០%។ 

ភគរយ សនៈសភ ម
គណបក  

ភគរយចុះមលូ ្ឋ ន ម
គណបក  
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ងទី ១៖ េគលបំណងៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក  

េគលបំណងៃនករចុះមូល 
្ឋ នទងំ ៦៣៨េលើក 

របសត់ំ ង ្រស្ដទងំ ៨៥របូ 

គណបក នេយបយ 
សរបុេគល 
បំណង  

៦៥របូ 
 

១៤ របូ 
 

៣ របូ 
 

២ របូ 
 

១ របូ 

កសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យ និងករ 
សេមព ធសមទិធផលនន 

២៥២ 
(៥៤%) 

៤៥ 
(៤៩%) 

៥៦ 
(៨៩%) 

០ 
១ 

(៣៣%) 
៣៥៤ 

(៥៦%) 

ករចុះព្រងឹងៃផទកនុង និងប ្ត ញគណបក  
៦៧ 

(១៤%) 
៣១ 

(៣៣%) 
៦ 

(១០%) 
០ 

១ 
(៣៣%) 

១០៥ 
(១៦%) 

ករចុះអមដំេណើ រជ្រកុម ឬអមដំេណើ រថន ក់
ដឹកន ំ

១៣៤ 
(២៩%) 

៤ (៤%) ០ 
១៣ 

(១០០%) 
០ 

១៥១ 
(២៤%) 

ករចូលរមួកនុងេវទិក ធរណៈ ៧  (២%) ៦  (៦%) ១ (១%) ០ 
១ 

(៣៣%) 
១៥ (២%) 

ករអន្ដ គមន ៍និងេ ះ្រ យបញ្ហ នន ៥ (១%) ៨ (៨%) ០ ០ ០ ១៣ (២%) 

សរបុេគលបំណង ម
គណបក  ៤៦៥ ៩៤ ៦៣ ១៣ ៣ ៦៣៨ 

  
 ងទី១បនបង្ហ ញថ ករចុះមូល ្ឋ នភគេ្រចើនរបស់អនកតំ ង ្រស្ត គឺេផ្ត តេទេលើេគលបំណង កសួរសុខ
ទុកខ ែចកអំេ យ និងករសេមព ធសមទិធផលននែដលសរុបមនរហូតដល់៣៥៤េលើក (ឬ៥៦%ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរុប)។ 
ករចុះអមដំេណើ រថន កដឹ់កន២ំ៤%។ ករចុះព្រងឹងៃផទកនុង និងប ្ដ ញគណបក មន១៦%។ េ យែឡកករចុះមូល ្ឋ ន
របស់អនកតំ ង ្រស្តកនុងេគលបំណងចូលរមួេវទិក ឬសិកខ ធរណៈមនតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ សរុបបន២៨េលើក 
(៤% ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរុប)។ 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ (៦៥រូប ចុះបនសរុប៤៦៥េលើក)៖ ជសរុប តំ ង ្រស្ត
គណបក ្របជជនកមពុជបនចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជងគណបក េផ ងៗ។ កនុងេនះ ៨៣%ៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង
្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ គឺកនុងេគលបំណងសួរសុខទុកខ ែចកអំ យ និងសេមព ធសមទិធផលនន(៥៤%) និងកនុង

េគលបំណងអមដំេណើ រថន កដឹ់កនរំបស់ខ្លួន (២៩%)។  
 អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជកចុ៏ះមូល ្ឋ ន កនុងេគលបំណងព្រងឹងគណបក របស់ខ្លួន ែដលសរុបមន
១៤%។ ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នកនុងេគលបំណងចូលរមួេវទិក និងសិកខ ធរណៈរមួគន មន៣% (១២េលើក)។ 
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជមនដូចជ៖  
 ៃថងទី២០ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ អនកតំ ង ្រស្ត ញឹម វណ្ណ  មណ្ឌ លៃ្រពែវង បនអេញជ ើញចុះសេមព ធ េរៀនឲយេ្របើ
្របស់េនវត្ដេ ន តគងេ់កើត ឃុំេគកគងលិ់ច ្រសុកកេ្រញជ ច និងមនករែចកអំេ យផងែដរ។ អនកតំ ង ្រស្តែកវ សូ ក ់
មណ្ឌ លកំពងឆ់ន ងំ េនៃថងទី៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ បនចុះេទសំរបសំរលួ េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេនឃុំៃ្រព្រគី ្រសុកជលគីរ ី
េខត្តកំពងឆ់ន ងំ ែតករេធ្វើអន្ដ គមនេ៍នះមនិទនប់នេជគជយ័េទ េ យភគីមខ ងមនិយល់្រពមនូវករសំរបសំរលួេ ះ្រ យ
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េនះ។ អនកតំ ង ្រស្ត ហូ ណូន មណ្ឌ លក ្ត លបនចុះអមដំេណើ រសេម្ដចេហង សំរនិ ្របធនរដ្ឋសភែដលបនអេញជ ើញ 
ជអធិបតីកនុងពិធីសេមព ធសមទិធផលភូមអិភវិឌ ន ៍្រសុកពញែ្រកក េខត្ដកំពងច់ម េនៃថងទី២០ ែខមនី ឆន ២ំ០១១។ 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី (១៤រូប ចុះសរុបបន៩៤េលើក)៖ ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ

ង ្រស្ដ មកពីគណបក សមរង ុបីនេផ្ដ តខ្ល ងំេលើករសួរសុខទុកខ(៤៩% ឬ៤៥េលើកៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់គណបក
េនះសរុប) ករព្រងឹងប ្ត ញគណបក  (េសមើនឹង៣៣% ឬ៣១េលើក) និងករចូលរមួេវទិក ធរណៈ និងករចុះមូល ្ឋ ន
កនុងេគលបំណងអន្ត គមនស៍រុបរូមមន១៤%(១៤េលើក)។ ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សម 
រង ុ ីកនុងេគលបំណងអមដំេណើ រថន កដឹ់កនមំន៤% (៤េលើក)។ 
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ីមនដូចជ៖  
 អនកតំ ង ្រស្ដមណ្ឌ លកំពងស់ពឺ នុត រដួំល េនៃថងទី១៣ែខមនី ឆន ២ំ០១១ បនចុះអន្ដ គមនជួ៍យ ្របជពលរដ្ឋចំនួន
៦៨្រគួ រ ែដលមនទំនស់ដីធ្លីជមយួ្រកុមហុ៊នេ កលីយ៉ុងផត ់ េនឃុំអម ំង ្រសុកថពង េខត្ដកំពងស់ពឺ។ អនកតំ ង
្រស្ដ មណ្ឌ លេសៀម ប ែក សុវណ្ណ រតន ៍ េនៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ អេញជ ើញចុះេទឃុំ្រតញំងែ្រស ្រសុកេម ង េខត្ត

ៃ្រពែវង េគលបំណងេរៀបចំរចនសមពន័ធសកមមជន្រសុកថមី។ អនកតំ ង ្រស្ដមណ្ឌ លបនទ យមនជយ័ យន្ត ថរ ៉ូ បនអេញជ ើញ
ចុះជួបសំេណះសំ ល និងសួរសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋេនឃុំេប៉យែបត៉ ្រសុកេប៉យែបត៉ េខត្ដបនទ យមនជយ័ េនៃថងទី២៤ 
ែខមក  ឆន ២ំ០១១ ។ 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស  (៣រូប ចុះបនសរុប៦៣េលើក)៖ តំ ង ្រស្ដគណបក សិទធិ
មនុស បនេផ្ដ តេលើចុះសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យែដលមនដល់េទ៨៩%(៥៦េលើក)ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរុបរបស់គណបក
េនះ។ ករចុះព្រងឹងគណបក មន១០% (៦េលើក) និងចូលរមួជ គមិនេនេវទិក ធរណៈ១% (១េលើក)។  
 គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល មនិបនទទួលពត័ម៌នទកទ់ងនឹងករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិ
មនុស កនុងេគលបំណងជួយ អន្ត គមនប៍ញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋ និងកនុងេគលបំណងអមដំេណើ រថន កដឹ់កនរំបស់ខ្លួនេនះេទ។  
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សិទធិមនុស មនដូចជ៖  
 អនកតំ ង ្រស្ត កឹម សុខ មណ្ឌ លកំពងច់មៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ បនអេញជ ើញចុះេទភូមែិ្រពក្រកូច ឃុំែ្រពក
សរ ្រសុកព ងំ េខត្តៃ្រពែវងេដើមបសំីេណះសំ លសួរសុខទុកខ ្របជពលរដ្ឋ្របមណ៧០០នក។់ ចំែណកអនកតំ ង
្រស្ត ែយម៉ បុញញឬទិធ េនៃថងទី១១ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ បនអេញជ ើញចូលរមួេវទិកសិទធិមនុស របស់មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស

កមពុជេន្រសុកស ្ត ន ់េខត្តកំពងធំ់។ 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច (២រូប ចុះបនសរុប ១៣េលើក)៖  អនកតំ ង ្រស្តគណបកស្
េនះទងំពីររូបសុទធែតបនចុះមូល ្ឋ នសរុប១៣េលើក េ យេផ្ដ តទងំ្រសុងេលើករចុះអមដំេណើ រថន កដឹ់កន ំ (េសមើនឹង១០០%
ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរុប)។ ដូចជកលពីៃថងទី២៨ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ តំ ង ្រស្ដ ញិក ប៊ុនៃឆ បនចុះអមដំេណើ រសេម្ដច 
ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីអេញជ ើញជអធិបតីភពកនុងពិធី្របគល់សញញ ប្័រតជូនដល់គរុនិស តិបេចចកេទសកំរតិមូល ្ឋ ន កំរតិ
ឧត្ដម និងនិស តិបេចចកវទិយថន កប់រញិញ ប្័រតជនខ់ពស់ បេចចកេទសថន កប់រញិញ ប្័រតជនខ់ពស់ៃនវទិយ ថ នជតិបណ្ដុ ះប ្ដ ល
បេចចកេទស សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌចំករមន ជធនីភនេំពញ។ 
 គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល មនិបនទទួលពត័ម៌នទកទ់ងនឹងករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត គណបក ហ៊្វុន
សិុនបិុចកនុងេគលបំណងជួយ អន្ត គមនប៍ញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋ ករចូលរមួេវទិក ធរណៈ ករសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យ 
និងករចុះមូល ្ឋ នេដើមបពី្រងឹងគណបក របស់ខ្លួនេនះេទ។ 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក នេ ត្តម រណឫទធ ិ (១រូប ចុះបន៣េលើក)៖ ខុមែ្រហ្វលទទួលបនពត័៌
មនែតករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត េ  ៉ នី មណ្ឌ លៃ្រពែវងប៉ុេ ្ណ ះស្រមបគ់ណបក េនះ ែដលបនចុះមូល ្ឋ ន
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សរុប៣េលើក កនុងេគលបំណងចុះសួរសុខទុកខ្របជជន (១េលើក) ចូលរមួេវទិក (១េលើក) និងព្រងឹងប ្ត ញគណបក  (១
េលើក)។ អនកតំ ង ្រស្ដ េ  ៉ នី កលពីៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ បនអេញជ ើញចុះសំេណះសំ លសួរសុខទុកខ និង
នយំកអំេ យសំភរៈ្របគល់ជួនកងកំ ំងេខមរភូមនិទេនឃុំអូរបីជន ់ ្រសុកអូរេ្រជ េខត្ដបនទ យមនជយ័។ េនៃថងទី១៩ 
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះបនអេញជ ើញចូលរមួសិកខ របស់អងគករ អិុន ឌី យ ែដលមនអនកចូលរមួ
្របែហល៤០០នក់េ់នភូមិ ្វ យទប ឃុំអំពិលេ្រក ្រសុកសីុធរក ្ដ ល េខត្ដៃ្រពែវង។ 
 

ងទី ២៖ អនកតំ ង ្រស្តែចលចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជងេគ៥រូបកនុងចេន្ល ះពីែខមក -មនី ២០១១ 

ល.រ. 
េឈម ះ

តំ ង ្រស្ដ 
គណបក  

េគលបំណង 
សរបុ 

អន្ត គមន ៍ សួរសុខទុកខ ព្រងឹងបក  េវទិក អមដំេណើ រ 

១ យន្ត ថរូ 
 

0 ៣៣ ០ ១ ០ ៣៤ 

២ ញឹម វណ្ណ  
 

០ ២៥ ៣ ០ ៤ ៣២ 

៣ កឹម សុខ  0 ៣០ ១ ០ ០ ៣១ 

៤ អ៊ូ ចន័ទឬទិធ  ០ ១៧ ១ ០ ០ ២២ 

៥ ប៉ល់ សំេអឿន 
 

១ ៩ ៦ ០ ៥ ២១ 

 គណបក ្របជជនកមពុជ គណបក សមរង ុ ីនិងគណបក សិទធិមនុស  សុទធែតមនតំ ង ្រស្តែដលសថិតកនុងចំេ ម
អនកចុះមូល ្ឋ នបនេ្រចើនជងេគ។ 
 គណបក សម រង ុ ី មនតំ ង ្រស្ត យន្ត ថរូ មណ្ឌ លបនទ យមនជយ័បនចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជងេគដល់៣៤េលើក 
និង មេ យអនកតំ ង ្រស្ត ញឹម វណ្ណ  គណបក ្របជជនកមពុជមណ្ឌ លៃ្រពែវងបនចុះមូល ្ឋ នសរុប៣២េលើក និង
អនកតំ ង ្រស្ត កឹម សុខ មណ្ឌ លកំពងច់ម មកពីគណបក សិទធិមនុស បនចុះមូល ្ឋ នសរុប៣១េលើក។ 
 អនកតំ ង ្រស្តទងំ៥រូប ភគេ្រចើនចុះមូល ្ឋ នកនុងេគលបំណងសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យ និងសេមព ធសមទិធផល
នន។ េ យែឡកកនុងចំេ មតំ ង ្រស្តទងំ៥រូប មនែតតំ ង ្រស្ត ប៉ល់ សំេអឿន ែដលបនចុះមូល ្ឋ នកនុងេគល
បំណងអន្ត គមន១៍ដង។ 
 

សេងខប្រពឹត្តិករណ៍សខំន់ៗទក់ទងសភ និងតំ ង ្រស្ត 
 

ទបបដិ ទកនុងករផ្តល់អភយ័ឯកសិទធ ិ
 េនេដើមឆន ២ំ០១១េនះ មន្រពឹត្តិករណ៍សំខនចំ់នួន២ែដលបនេកើតេឡើង និង ចមនឥទធិពលអវជិជមនដល់ករបំ
េពញតួនទីរបស់អនកតំ ង ្រស្តគឺករបតប់ងអ់ភយ័ឯកសិទធជង២ឆន  ំ (ជិតពកក់ ្ត ល ណត្តិ) និងករបតប់ងស់មជិក
ភពសភ េ យ រករបេញចញមតិ និងករបំេពញតួនទី។ 
 អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហួរ ែដល្រតូវតុ ករកតក់្តីឲយចញ់នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន កនុងបណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍ែដល
េកើតេឡើងេ យករបេញចញមតិ បនបំេពញេទសរបស់ខ្លួន េ យសងជមងចិឺត្តជទឹក្របក្់របមណ១៦ នេរៀលដល់េ ក
នយករដ្ឋម្រន្តី និងរ ្ឋ ភបិលកលពីចុងែខតុ  ឆន ២ំ០១០។ 
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 អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះរពឹំងថ ខ្លួននឹងបនអភយ័ឯកសិទធិសភរបស់ខ្លួនវញិែដលបនពយួរជង១ឆន  ំ ( ងំពីែខមថុិន 
ឆន ២ំ០០៩) បនទ បពី់ខ្លួនបនអនុវត្តេទសរចួ។ 
 េនេដើមែខមក  ឆន ២ំ០១១ អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហួរ បនទមទរសភឲយផ្តល់អភយ័ឯកសិទធសភរបស់ខ្លួនេឡើង
វញិ។ មុននឹងមនករេឆ្លើយតបជផ្លូវករ ថន កដឹ់កនរំដ្ឋសភ និង ថ បន័តុ ករ និង្រកសួងយុត្តិធមរ៌បស់ ជរ ្ឋ ភបិលបន
ែថ្លងជ ធរណៈ ម្របពន័ធផ ព្វផ យេលើក កគ់ន  ពីអនកទទួលខុស្រតូវកនុងែបបបទផ្តល់អភយ័ឯកសិទធិ ដល់អនកតំ ្រស្ត
េនះវញិ។ 
 សមជិកគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយរ៍ដ្ឋសភែដលជ ថ បន័ដឹកនរំដ្ឋសភ អនកតំ ង ្រស្ត ជម េយៀប្រតូវបន្របពន័ធ
ផ ព្វផ យ្រសងស់ម្តថី រដ្ឋសភជតិ្រតូវករសំេណើ របស់េច្រកម និង្រកសួងយុត្តិធម ៌ េទើប ចរដ្ឋសភផ្ដល់អភយ័ឯកសិទធិឲយ
េ ក្រសី មូរ សុខហួរ េហើយ មខី្លួនគតេ់ទសួរតុ ករ។ 
 េ យែឡករដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម ៌ឯកឧត្តម អងគ វង វឌ ន ្រតូវបន្របពន័ធផ ព្វផ យ្រសងស់ម្តែីដរថ  “ រដ្ឋសភ្រតូវ
សរេសរលិខិតមក្រកសួងយុត្តិធម ៌េហើយ្រកសួងយុត្តិធមកំ៌ពុងរងច់លិំខិតពីរដ្ឋសភ”។ 
 េទះបីយ៉ង េ ក សុក សំេអឿន ្របធនអងគករ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ បន្រតូវ្របពន័ធផ ព្វផ យ្រសង់
សម្តថី «្រកសួងយុត្តិធមម៌នសិទធិ និងសមតថកិចចេធ្វើលិខិតជូនដំណឹងេទរដ្ឋសភអំពីករណីរបស់េ ក្រសីមូរ សុខហួរ»។ 
 អនកតំ ង ្រស្តជម េយៀបកប៏នែថ្លងែដរថ កន្លងមកដូចករណីអនកតំ ង ្រស្ត ហូរ ៉ ន ់ គឺរងច់លិំខិតពី្រកសួង
យុត្តិធម។៌ 
 េ្រកយមកេទៀត រដ្ឋសភកប៏នេធ្វើករេឆ្លើយតបជផ្លូវករ បដិេសធសំេណើ ផ្តល់អភយ័ឯកសិទធិេ្រកមេហតុផលថ អនក 
តំ ង ្រស្តពំុទនប់នទទួលនីតិសមបទេពញេលញពីតុ ករេនេឡើយែដល្រតូវកររយៈេពល១ឆន  ំ បនទ បពី់ករអនុវត្តន៍
េទសរចួេហើយ គឺេនចុងឆន ២ំ០១១។ 
 អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហួរ ្រតូវបនដកអភយ័ឯកសិទធិកលពីែខ មថុិន ឆន ២ំ០០៩ ដូេចនះអនកតំ ង ្រស្តរូបេនះ 
្រតូវបតប់ងអ់ភយ័ឯកសិទធិសភរបស់ខ្លួនជង២ឆន  ំេ យ រែតករបេញចញមតិែដលធនេ យរដ្ឋធមមនុញញ។ 
 

ករបញចបស់មជិកភព និងបុព្វសិទធអិនកតំ ង ្រស្ត 
 អនកតំ ង ្រស្តសមរង ុបីនបតប់ងស់មជិកភព និងបុព្វសិទធិ បនទ បពី់ករសេ្រមចរបស់តុ ករកំពូលេនៃថងទី១ 
ែខមនី ឆន ២ំ០១១ថ ឲយមនេទស និងឲយជបព់នធនគរកនុងបណ្តឹ ងែដលេធ្វើេឡើងេ យ ជរ ្ឋ ភបិល្របឆងំអនកតំ ង
្រស្តរូបេនះ (េនេពលអនកតំ ង ្រស្តរូបេនះបនចុះអន្ត គមនជួ៍យ ្របជពលរដ្ឋែដលអះ ងថ បតប់ងដី់េ យ រករ

េបះបេងគ ល្រពំែដនជមយួេវៀត ម េហើយឈនេទដល់ករដកបេងគ លតំរុយ្រពំែដន)  និងលិខិតរបស់្របធនរដ្ឋសភចុះ
ៃថងទី១៥ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករបញចបសិ់ទធិ បុពធសិទធិ និងសមជិកភពរបស់អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះ។ 
 េបើគម នករេ ះ្រ យនេយបយ ឯកឧត្តម សម រង ុនឹីងមនិមនសិទធិេបះេឆន ត និងឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន តឲយ
បនេទ េនឆន េំបះេឆន ត២០១៣ខងមុខ។ 
 ករណីេនះនមំកនូវ ទបបដិ ទកនុងនីតិកល និងដំេណើ រករ ងំពីករដកអភយ័ឯកសិទធិ កររកភស្តុ ង និងដំេណើ រករ
កតេ់សចក្តីរបស់តុ ករ។  
 ករេ្របើ្របស់យន្តករតុ ករែដល្រតូវបនេគចតទុ់កថ េនមនិទនម់នឯក ជយទងំ្រសុង ្របឆងំនឹងអនកតំ ង
្រស្ត េ យ រែតករបេញចញមតិនឹងនឲំយតួនទី ថ បន័សភកនុងករឃ្ល េំមើល ជរ ្ឋ ភបិល និងភពជតំ ង កនុងករករ

ពរ ផ្តល់្របេយជនដ៍ល់មច ស់េឆន តកនែ់តេខ យែថមេទៀត។ 
 កនុងនីតិកលទី៤េនះ អភយ័ឯកសទិធសភែដល្រតូវបនផ្តល់ឲយសមជិករដ្ឋសភេដើមបកីរពរខ្លួន កនុងករបំេពញភរកិចច
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