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រដ�សភាជាតិក�ុងេដមឆា�ំេ នះ មករ ដល់ មិថុនា) ឆ២០១២ រដ�សភាមានករ្របជុំចំនរេលក។ រដ�សភាមក
្របជុំវិសម��ចំនួនមួយេលេនេពលែដលរដ�សវិស្សមក
េលក។

និងមានករេកសម័យ្របជុំេពញអង�សម ចំនួនមួយ

រដ�សភាជាតិក�ុងែខមករ ែខមិនា ឆា២០១២ មានករ្របជុំវិសម��មួយ គជា
ឺ រយៈេពលស្រមាកបនា�

សម័យ្របជុំេលកទ៧ ែដលស�ិតេនក�ុងរយៈេពលពីែខតុល ដលែខធ�ូឆា�២០១១។ ក�ុងរយៈេពលស្រមាកេនះ រដ� មា
ក្របជុវិសម��មួយេល។

រដ�សភាជាតិក�ុងែខេមស ែខមិថុនាមានករ្របមួយេលកក�ុងអំឡុងែខេមសែដលរដ�សភាជាតិបានេ សម័យ
្របជុំេពអង�េលកទី៨។ ក�ុងរយៈេពលេនះជាេពលែដលរដសភមមាញឹក�ុងករពិភាក្សោេលេសចក�ី្រ។
ព
របេពញអង�
I. កបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ុងេពល្
�ក
១- ករបេ� �ញមតិរបស ់អ�កតំណាងរ�� ក�ុងេពល្រ
ស
បុំវិ
ជ
រដ�សភាក�ុងអំឡុងែខមនា មានករ្របុំវិ
ស១េពល (្រពឹក) េដយរដ�សភាមានរេបៀបវរៈ២ែដល្រត�វអនុម័ត
ជ

ទីមួយករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងសមាជិក្រពឹទ�២រូបែដលមានសំេលងគាំ្៨២/១០២)
ករទូទត់ថវិករបស់រដ�ស្រមាប់ករ្រគប២០១០

និងេសចក�ី្រពងច្បោប់ស

(េស�ពីរដ�ភិបាល)េដយជាករ្របញាប់ ែដលអនុម័ត

៨៤/៩៩។
ក�ុងករពិភាក្សោេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករទូទត់ថវិករបស្រប់្រគងឆា២០១០

ក�ុងអំឡុងេពលេនា

មានែតំណារ�ស៤រូបមកពីគណបក្សចំនួ២(គណបក្ស សម រង្សុី និងគណបក្ស្របជាជនកម �ុជា) ក�ុងចំេណ

ចំនួន៥ែដលមានអសេនក�ុងរដ�សភា។ ចំេពះគណបក្២េនះបានេឡបេ�� ញមតិមានចំនួ៨២នាទី ករបេ �

មតិេផា�តេទេលតួអង�រដ�ភិ ករផ�ល់អនុសសន៍េេសចក�ី្រពច្បោកំពុងពិភាកេលរេបៀបវរ មណ�លខ�ួនឯង/ដ៏ៃទ
េទៀត និងតួអង�តំណាងរ�ស�ដ៏ៃទេទៀ
ជាមធ្អ�កតំណារ�ស១រូបបេ�� ញមតិបន២០នាទ

េ្រពះថាភាគេ្រចន្របធាន្រក�មៃនអ�កតំណាងរ

បេ�� ញមតិពិភាកេ្រចនជាងេ
ចំែណកខ�មស
រៃនករបេ ��ញមតិរបតួអង�ខងេល
ឹ

គឺមានល�ណ
ក
អព្យោ្រកឹតចំ៤១នាទ(េស�នឹង៥0%ៃនក

បេ�� ញមតិសរុប)ខ�មស
វិជ�មា ឬសរេសរដល់តួអង�ខងេលមានចំនួ៦នាទ (េស�នង
អវិជ�មា ឬរិះគន់
ឹ
ឹ ៧%) និងខ�មស
ឹ
មាចំនួន៣៥ (េស�នង
ឹ ៤៣%)។

អ�កតំណាងរ�ស�មពីគណបក្ស្របជ
ា
េលេសចក�ី្រព/េស�ច្បោ
ក
ជនកម�ុជា

េឡងបេ�� ញមតិ២រូបចំនួន៣ដងេស�នឹង២៥នាទ។

ែដលររដ�ភិបេស�េនាបា

ករបេ� �ញមតិភេ្រចរបស់អ�កតំណាងរ�មកពីគណបក្េនះគឺ

េលកពីកងរបស់រជរដ�ភិែដលបានេធ�កន�ងមក

ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្សសមរង្សុីបានេឡងបេ��ញមតិ២រូប

និងបាបេ�� ញមតិចំនួន៣ដងែដល

េស�នង
ឹ ៥៧នាទ។ កបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សេេផា�េលកេលកេឡងេលកររិះគន់ជែជពីចំនុចខ�ះខ

របស់េសចក�ី្រពងច្បោបផ�ល់អនុសសន និងសុំេស�ដល់រជរដ�ភិែដលជាអ�កករេសចក�ី្រពងច្ប រួមទំប��
្របឈេផ្សងរបស់មណ�ល។
ក�ុងករ្ជុំវិសម��រដ�សភាមានករផា�ស់ប� រអ�កតំណាងរ�ស�ចំន៦រូប
រូប និងគណបក្សសមរង្សចំនួន៥រូប

មកពីគណបក្ស្របជកម�ុជចំនួន១

េនក�ុងករ្របជុំវិសម��េនះរួមមានករេបាះេសតំងសមាជិក្រពឹទ�សភាច

២រូប សេម�ច្រពះេរៀម នេរត�ម បុបា�េទវី និង្រពះអង�មា�ស់ សុីសុវត�ិ ជីវ័នមុនីរក្ស េដយ៨២/១០២។

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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២-ករបេ� �ញមតិរបស ់អ�កតំណាងរ�� ក�ុងេពល្រ
ស
បជុំេព
រដ�សភាជាបាេបកសម័យ្របជុេពញអង�សម� េលកទី៨ក�ុងរយៈេពល១្រពឹ(

េមស ដល់មិថុនា។

ករេប

សម័យ្របជុំេពញអង�េន រដ�សភមានរេបៀបវរៈចំន៣ សុទ�ែតករេបាះេឆា�តេ្រជសមាជិកក�ុងរដ�សភ ក�ុងរយៈ
េពលេនះ

រដ�សភមិនមានករពិភ

និងអនុម័តេលេសចក�ី្រពងច្បោប់/េសចក�ីេស�ក�ុងអំឡុងេពលែដលរដ�សភាចូ

វិស្សមកេនាះេ។
រដ�សភាសភាមានរេបៀបវរៈច៣ ក�ុងេពលេបកសម័យ្របជុំេពញអង�សម��េលក៨ រេបៀបវរៈទីមួ ករេប
េឆា�តេ្រជសតំងេលកជ ំទវ ឃួន សុដរី ជាអន២ៃនរដ�សភ ្រត�វបានសមា សមាជិៃនរដ�សភាបានេបាះេ
េអយមានសំេល៨៣/១០១។ ក�ុងករេបាះេឆេនះក៏មានសំេល យល់្រព៨៣សំេលង មិន្រពមចំនួន១៧សំេលង និង
អនុប្វទ១សំេលង។ ក�ុងរេបៀបវរៈទីពីរ ករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងឯកឧត�ម េព សមី ជាសមាជិកគណៈកម�ក
ទទួលពក្យបណ�ឹង អេង�ត និងទំនាក់ទំនងរដ�សភា ្រព ្រត�វបានសមា សមាជិកៃនរដ�សភាេបាះេឆា�តបាន
៨២/១០១ និងករេ្រជសតំងេលទវ អ៊ុន សុគនា� ជាសមគណៈកម�កមហៃផ� ករពរជាតិ អេង�ត េបា
និងមុខងរសធារណៈ ្រត�វបានសមាជិក សមាជិកៃនរដ�សភាបានេបាះេឆា�៨១/១០១។
ចំេពះរេបៀបវរៈទីបី ករេ្រជសតំងសមាជិក្នីតិកលទ៣ ចំនួន១រូប្រត�វបសមាជិករដ�ស បាេបា
េឆា�េ្រជលេរស ឯកឧត�ម ្របាចំេរន ជាសមាជិក្រពឹទ�សភានីតិ៣ ែដលមានសំេលង៩៨/១០១។
ក�ុងេដមឆា�ំេនះ ករេបកសម័យ្របជុំេពញអង�ស របស់រដ�សភេលកទី៨ មិនមានករ្របពិភាក េលេសចក�ី
្រពងច្បោប់ឬក៏េសចក�ីេស�ច្បោបេដយមានករេបាះេ្រជសតែតមួយេលកែតប៉ុេណ
ា �។

ករ្របជុំរបស់រដ�

មានករថយចុះជាងសម័យ្របជុំេពញអង�សម ��េ៧ ែដលមានករេកះ្របជុំពិភាក្ស៦ដងេទ៧ដង។
តមករសេង�តរបស់ខុមែ�ហបានេឃញ

ក�ុងឆា�ំេនះជាឆែដលមានកេបាះេឆាេ្រជសេរស្រក�ម្របឹក្សោ

សង�តែដលេធ�េអអ�កតំណាង�ស�្រគប់គណបកនីមួយៗែដលមានសមាជិកក�ុងរដ�មានកមាញឹកក�ុងករចុះម
ដ�នេ្រច។ មិនថាែតអ�កតំណាងរ�ស�េទែដលចុះមូលេឃញថ ម�ន�ីក�ុងជួររដ�ភិបាលក៏មានករចុះមូលដ�នេ្រចន
ែដលជាកត�េធឲ្ករ្របជុំេពញអង�េល៨
របជុ
ក របស់រដ�សភ មាកថយចុះជា៧៥% (េស�នង
ឹ ១េលកេធៀបនងសម័យ្
ឹ
េពញអង�េលក៧របស់រដ�សភា្របជុំ៤េលក) ក�ុងករ្របជុំពិភ និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្ប េសចក�ីេស�ច្បោរបស់រជ
រដ�ភិបា
II. ករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ
តមទិន�ន័យខុមែ�ហ�លែដលទទួលបពីគណបក្សនេយាបាយ ករិយាល័យតំណា និងពី្របពន�័ផ្សព�ផ
បាបង�ឲ្េឃញថ ក�ុងរយៈេពល៦ែខេនះ(មករ ដលមិថុន២០១២) មាអ�កតំណាងរ�ចុះមូលដ�៩២រូប េស�នង
ឹ
៧៥%ៃនចំនួនអ�កតំណាងរ�សរុបក�ុងរដ�សភា១២៣រូប) បានចុះមូលដ�នសរុ១៣៩១េលក។

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ

ែខមករ- មិថុន២០១២
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ក�ុងអំឡុងពីេពលេដមឆា�ំ (មករដល់មនា) មានអ�កតំណាងរ ៧១រូប េស�នង
ឹ ៥៨% ៃនចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�សរុ

(១២៣រូប) បានចុះមូលដសរុប៦៦០េលក។ ក�ុងរយៈេពល៣ែខចុងេ្រកយេនះេមសដល់មិថុនា) មានអ�កតំណាង
៦៩រូបេស�នង
ឹ ៥៦%ៃនចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�សរ(១២៣រូប)

បានចុ

មូលដ�សរុប៧៣១េលក។

រូបស��គណបក្សេ្របក�ុងរបាណ៍ េនះ៖

េបតមករសេង�តរបស់ខុមែ�ហ�

គណបក្ស ្របជាជនកម

េបគិតពីចំនួនអ�កតំណាងរ�

ែដលបាចុះមូលដ�ក�ុងរយៈេពល៣ែខេនះ(េមសដល់មិថុនចំនួនអ�ក
តំណាងរ�ស�ែដលបានចុះមូលមានករថយចុះ២៣%ៃនចំនួន

គណបក្ស សមរង្ស

អ�កតំណាងរ�ស�ែដលបានចុះមូលក�ុងរយៈេពល៣ែខមុន(មករដល
មិនាែដលមា៧១រូប។

គណបក្ស សិទ�មនុស្

ប៉ុែន�េបគិតជាចំនួនករចុះមូលដ

របស់អ�ក

តំណាងរ�ក�ុងែខ (េមសដល់មិថុ) មានករេកនេឡ ៥%ៃនក
ចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរក�ុងរយៈេពល៣ែខមុន(មករដល់មនា

គណបក្ស ហ�៊�នសុិនបុិ

ែដលមានអ�កតំណាងរ�ស�បា៦៦០េលក។

គណបក្ស នេរត�មរណឫទ

ក៏បុែន�ចំេពះរបាយក
៉
ក�ុងអំឡុង៦ែខេនះ(មករដល់មិថុនា) ខុ
ែ�ហ�លមិនបានទទួលព័តមានពីករចុះមូលដ�នរអ�កតំណាងរ�េន

ក�ុងមណ�លចំនួន៣មណ�ល គឺមណ�លរតនៈគីរី មណ�លេកះកុ និងមណ�លែកប ។

ក�ុងរយៈេពល៣ែខេនះ (េមស ដល់ មិថុនា) ែដលជេពលែដលជិតដល់ករេបាះេឆា�តេ្រជសេរស្រ�
ក ម្របឹក្សោឃុ

ែដលេធ�េអយអ�កតំណាងរបេង�នករចុះមូលដរបស់ខ�ួនក�ុងែស�ងរកសន�កេឆា�
ែដលជាកត�េធ�េអយករចុះមូ
ឹ

របស់អ�កតំណាងរ�ស�មានករេកនេឡមុន( មករ ដល់ មិនា។

ប៉ុែន� ចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស ហ៊�ុនសុិនបុិច និងតំណាងរ�ស�គណបក្សសមរង្សុី ែបរជាម ក�ុងអំឡុង
េពលេបាះេឆា�តេ អ�កតំណាងរ�គណបក្ស សម រង្ស និងតំណាងរ� គណបក្សហ៊�ុនសុិនបុិចមានករមរមាញឹកក�ុ
េឃាសនាេបាះេែដលមិនបានបង�ញក�ុងរបាយក េនះ។

្រកហកទី១៖

ភាគរយកំេណនៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សចេេមស-មិថុន

២០១២

េធៀបនឹងមករ-មិន ២០១២
80%

71%

60%

50%

40%
20%

តំណាងរ�

គណបក្ស្របជកម�ុជ និងតំណា
ដ�េ្រចនជាង ក�ុងចំេណាមតំណ

-20%

រ�សទំ៥គណបក្

-26%

សភា

-60%
-80%
-100%

តំណាងរ�ស�េឃ

រ�ស�គណបក្សសិទ�ិមនុបាចុះមូល

13%

0%
-40%

េបគិតពីចំនួនចុះមូលដ�របស់

េនក�ុងរដ

ចំេពតំណាងរ�ស�គណបសិទ�ិ
-100%

មនុស្ស ៣រូប បានចុះមូលដ សរុប
១៨០េលក

គមានករេកនេឡ
ង
ឺ

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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មុន៧១% េធៀបនង
ឹ ៣ែខមុន( មករ ដល់ មិនា) ចុះ១០៥េលក។ ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស

កម�ុជ មានករេកនេឡ១៣% ែដលក�ុងរយៈេពល៣ែខេនះ(េមស ដល់មិថុនា) ចុះ៤៤៥េលក ែដលេធៀបនងរយៈេពល
ឹ

៣ែខមុន(មករដល់មិនា) ចុះមូលដ�៣៩១េលក។

តំណាងរ�ស�គណបនេរតមរណឫទិ� បនបន�ករចុះមូលដ�នមានករេកន៥០% េដយក�ុងរយៈេព៣ែខ េនះ

(េមសដល់មិថុន បានចុះមូលដ�នចំន៦េលក េបេធៀបនង
ឹ ៣ែខមុន(មករដល់មនា) ចុះមូលដ�ន៣េលក។

ចំែណកករចុះមូលដ�នរបតំណាងរ�ស�គណបក្សសមរង្មានករថយចុ២៦% ក�ុងរយៈេពល៣ែខេនះ (េមសដល

មិថុនា)អ�កតំណាងរ�ស�ចុះ១០០េលក េធៀបនឹងរយៈេពល៣ែខមុន(មករដល់មិនា) ចុះមូលដ បា១៣៥េលក។

ចំេពករចុះមូលដ�នរបតំណាងរ�ស�គណបក្សហ៊�ុនសុិនបុិច មថយចុះ១០០% េដយក�ុ៣ែខេនះ អ�កតំណា

រ�ស�គណបក្សហ៊�ុនសុិនបុមិនមាសកម�ភាចុះមូលដ�នេទេបេធៀបនឹងរយៈេពល៣ែខមុនចុះមូលដ�នប២៦េលក។

េបគិតក�ុងអំឡុងេពល៣ែខ(មករដល់មិនា) អ�កតំណ�ស�ជាមធ្យមក�មា �ក់ចុះមូលដេឃញថ តំណាងរ� គណ

បក្សសិទ�ិមនុស្សបានចុះេ្រចន េដយតំណាងរ�ស�មួយរូប ចុ៣៥េលក។ តំណាងរ�ស�គណប ្របជាកម�ុជ
ជាធ្យមចុះបា៧េលក តំណាងរ�ស�គណបក្សសមរង្សុីជាមធ្យ១១េលក តំណាងរ�ស�គណប នេរតមរណឫទិ�
ជាមធ្យមចុះ៣េលក និងតំណាងរ�ស�គណបក្សហ៊�ុនសុិនបុិចជាមធ្យម១៣េលក។
ចំេពះក�ុងេព៣ែខេនះ(េមសដល់មិថុនាគិតជាមធ្យមៃនតំណាងរ�ស�មែដលចុះមូលដ�នតមគណប េឃញថ

តំណារ�ស�គណបក្សទ�ិមនុស្សេនែតចុះេ្រចនជាែដល គិតជាមធ្ចុះបា៦០េលក តំណាងរ� គណបក្សម

រង្សុីគិតជាមធ្យមចុ១៤េលក តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកមធ្យមចុះប៨េលក និងតំណាងរ�ស�គណប
នេរត�មរណឫទ�ិជាមធចុះបា៦េលក។

ចំែណកតំណាងរ�ស�គណបក្សហ៊�ុនសុិនបុិចវិញ ក�ុងអំ៣ែខេនះមិនមា

សកម�ភាក�ុងករចុះមូលដេទ។

គួរេអយត់សំគាល់ ជាធម�តជដល់េបាះេឆា�ត្រគប់គណបក្សែតងែតបេង�នភាចុះមូលដ�ន ែតផ�ុយេទវ

សកម�ភាចុះមូលដ�នរបស់ណបក្សហ៊�ុនសុិនបុិច មានករថយចេដយក�ុងអំឡុងេពលេបាះេឆា�តែបរជាមសកម�ភា
ចុះមូលដ�េទវិ។

្រកហ�ិក២៖

ភាគរយចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សេធៀបភាគរសភាសរុបតមគណប

ក�ុ�ងអំឡុងេពលពីែខ មករ ដល់ មិន ២០១២
100%
90%
80%
70%

3%
21%
3%

60%

16%

30%

គណបក្សេធៀបនងភាគរយៃនអសនៈសភាសរុ

21%

គណបក្សបានបង

4%

តំណារ�សគណបក្សសិទ�ិមនុស ែដលមាអនៈ

ចំនួនចុះមូលដ�របស់អ�ក

្របម៣%បានចុះមូលដ�ន្របម១៦%េស�

50%
40%

ភាគរៃនកចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរត

73%

59%

20%

នឹង៥ដងៃនចំនួនអសនៈសរុរបស់គណបក្សេន។
ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស�គណបសមរង្សុ

្របមអសន២១%េនក�ុងរដសភ

10%
0%
អសន
ភាគរយអសរដ�សភ

មូលដ�
ភាគរយចុះមូលដ�ន

តគណបក្

គណបក្

ែដលមា

បានចុមូល

ដ�្របម២១%សមាមាេស�នឹងចំនួនអសន

សរុបរបស់គណបក្សេន។

តំណាងរ�ស�គណបក្សនេរត�មរណឫទ�ិតំណា

រ�ស�គណបក្ហ៊�ុនសុិនបុិច គេស�រែតសម
ាមាេទនង
ឺ
ឹ អសនរដ�សភែដលគណបក្នីមួយៗទទួលបានក�ុងរដ�សភ ែដល

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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រួមគាមាអសន្របម៣%ក�ុងរដ�សភាក៏ចុះមូលដ�ន៤%ែដរ។
មានអសន ៧១%េនក�ុងរដ�សភាចុះមូលដ�ែត

ចំេពះតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជែដល

៥៩%ៃនកចុះមូលដ�សរុបែដលចំនួនេនះ

កណា�លៃនចំនួនអសនៈរបស់គណបក្សក�ុងរដ�សភប៉ុេណ
ា �។

្រកហ�ិក៣៖

គឺេស�នឹងជាងព

ភាគរយចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សេធៀបភាគរសភាសរុបតមគណប

ក�ុ�ងអំឡុងេពលពីែខ េមស ដល់ មិថុន ២០១២
100%
90%
80%
70%

ភាគរកចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�ត

3%

បក្េធៀបភាគរយៃនអសនៈសភាសរុបតមគ

24%

21%
2%

ក�ុងអំឡុងេពល៣ែខ

តំណាងរ�ស�គណបក្សសិទ�ិមនុស្សមា៣%

14%
1%

60%

េនក�ុងសភាចុះមូលដបាន ២៤% េស�នឹង៨ដងៃន

50%
40%
30%

អសនគណបក្ខ�ួន។
73%

តំណាងរ�ស�គណបក្សសមរង្សុី ែអសន

61%

២១% ចុះមូលដ�នប១៤% ៃនករចុះមូលដ�នសរ

20%

គឺ េស�នងជាងពក់កណ
ៃនចំនួនអសនៈរបស់គ
ឹ

10%
0%

(េមសដល់មិថុនា) េឃញ

ភាគរយអសរដ�
អសន

សភាតគណបក្

បក្សេនក�ុងរដ�សភ។

ភាគរយចុះមូលដ
មូលដ�

ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស�គណបនេរត�មរណឫទ�ិ

តគណបក្

អសន១.៥%ក�ុងរដ�សភាក៏ចុះមូលដ�ន១%ែដរ។

គឺេស�រែតសមាមាេទនឹងអសនរដ�សភែដលគណ

បក្នីមួយៗទទួលបានក�ុងរដ�សែដលរួមគាមា

ចំេពតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនែដលមាអសន

៧៣% េនក�ុងរដ�សភចុះមូលដ�នប៦១%ៃនកចុះមូលដ�នសរុប

តរង១៖ េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តក�ុងអំឡុងេពល មករដល់មន ២០១២
សរុបេគា

គណបក្សនេយា

េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ

បំណង

ទំ៦៦០េលករបស់តំណារ�ស�ទ
៧១រូប

សកសួរសុខទុក�ែចកអំេណាយនិង
សេមា�ធសមិទ�ផលន
ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុងនិងបណា�ញគណ
ករចុះអមដំេណរជា្រក�មឬអមដំេថា �ក

ដកនា
ឹ

ករចូលរួមក�ុងេវទិកសធ
ករអន�រគន៍និងេ
ម
្រសប��នា

៥៣រូប

២រូប

១២ រូប

៣ រូប

២២៥

៦

៣១

៦៩

(៥៧%)

(២៣%)

(២៣%)

(៦៦%)

៩៨

១៩

៩៩

៣៥

២

២៥៣

(២៥%)

(៧៣%)

(៧៤%)

(៣៣%)

(៦៧%)

(៣៨%)

៦៤

១

៦៦

(៣%)

០

១

(១៦%)

០

(៣៣%)

(១០%)

៣

១

(២%)

(១%)

២

០

២
(១%)
២

0
0

១ រូប

0

០
០

៣៣១
(៥០%)

៦
(១%)
៤

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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(១%)
សរុបេគាលបំណងតគណបក្

៣៩១

(១%)
២៦

(១%)

១៣៥

១០៥

៣

៦៦០
(១០០%)

តរង១បានបង�ញ ករចុះមូលដ�នភាគេ្រចនអ�កតំណាងរ� គឺេផា�េទេលេគាលបំណងសួរសុខ

ទុក� ែចកអំេណា និងករសេមាសមិទ�ផលនាែដលសរុបមារហូតដល់៣៣១េលក (ឬ៥០%ៃនករចុះមូលដសរុប)
ែដលមានករេកនេឡជាងរយះេព៣ែខមុន។ ករចុអមដំេណរថា �ក់ដឹកន ៦៦េលក(១០% ៃនករចុះមូលដ�នសរុបក
ចុះព្រងឹងៃផ�� ុ
ក និងបណា �គណបក្មា២៥៣េលក (៣៨%ៃនករចុះមូលដ�នសរុ។ េដយែឡកកចុះមូលដ�របស់

អ�កតំណាងរ�ស�ក�ុងេគាលបំណងចូលរួមេវទិសិកសសធារមានិចតួចប៉ុេណា�ះស
រុប៦េលក (១%ៃនក
ត

ចុះមូលដ�នសរុប) ចំែណកករចុះអន�រគមនិងករេដះ្ប��នានាជួយ ្របជាពវិញេនែតមានតិចតួចេនេ
គឺ្រតឹ៤េលកេស�នង
ឹ ១%ៃនករចុះមូលដ�នសរ ែដលចំនួនេនះមានករេកនេឡងជាងរយៈេ៣ែខមុន។

-

ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជ ន៥៣រូប ចុះបានសរុ៣៩១េលក)៖ ជាសរុបតំណរ�ស

គណបក្្របជាជនកម�ុជាបានចុះមូលដ�នេ្រចនជាងគណបក្សេផ្សងៗ៥៧%ៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណា
រ�សគណបក្្របជាជនកម� គក�ុងេ
គាលបំណសួរសុខទុក�ែចកអំណា និងសេមា�សមិទ�ផលនាន២២៥េលក)កចុះ
ឺ

មូលដ�ក�ុងេគាលបំណងអន�រគមន៍េស ១%(២េលក) និងក�ុងេគាលបំណងអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំរបស់ខ� ១៦%(៦៤េលក)

។

អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកមបានចុមូលដ�

មា២៥%(៨៨េលក)។

ក�ុងេគាបំណងព្រងឹគណបក្របស់ខ�ួនែដលសរុប

ចំែណកករចុះមូលដ នក�ុងេគាលបំណងចូលរួមេវទិក និងសិក�សលស១%

(២េលក)។
ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាម
អ�កតំណាងរ�

ជួញ

សុៃឆមកពីមណ�លបាត់ដំបង កលពីៃថ�០៥

ែខកុម�ៈ

ឆា�២០១២

បានេ��  ញចុះ

សំេណះសំណា និងសួរសុខទុក�្រក�ម្របឹក្សោឃុំេមភូមិ ្រដ�សរុបចំនួន៥៥៥នាក់ េនសលឃុំបឹង្រពីងថ�
េគាល និងឧបត�ម�មា�ក់ៗ ថវចំនួន១០០០០ េរៀល។
-

ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គហ៊�ុនសុិនបុិច (២រូប ចុះបានសរុ

២៦េលក)៖ ជាសរុបតំណរ�សគណ

បក្ហ�៊�នសុិនបុិចបានចុះមូលដចំនួន២៦េលក ក�ុងេនា៧៣%ៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណារ�សគណបក្ហ៊�ុនសុិន
បុិចគឺក�ុងេគាបំណងព្រងឹគណបក្របស់ខ�ួនែដលសរុបមា១៩េលក។

ចំែណកក�ុងេគាបំណងសួរសុខទុក�ែចក

អំេណយនិងសេមា�សមិទ�ផលនាបា២៣%(៦េលក) និងក�ុងេគាលបំណងអមដំេណរថា�ក់ដឹក១០% (១េលក)។

ចំេពករចុះមូលដ�នក�ុងេគាលបំណងចូលរួមេវទិក សិក�ស និងករចុះអន�រគមេដះ្រប��

នានខងគណៈកមា�ធិករខុមែ�ហ�លមិនបានទទួលព័ត៌មាននង
ឹ កចុះមូលដ�នេនះេទ
ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបហ៊�ុនសុិនបុិចមានដូចជ

អ�កតំណាងរ�ញឹក ប៊ុនៃឆ េនមណ�លបនា�យមានជ័យ លព
ក ទី២៣ ែខមិនា ឆា២០១២ បាអេ��  ញចុះេទឃុ

តឡំ ្រស�កមង�លបូ េខត�បនា�យមានជ័យ ក�ុងេគាលបសំេណះសំណា និងសួរសុខទុក�្របជាពលរដ� សំរបសំរួល
េធ�ផ�ូវលំបន�ពីភូមិបឹងែវងមកភូមិបឹងឃា�ំងមាន្រប៤០០ែម៉្រត។ មានអ�កចរួម៥០០នាក់ែចកអវមា១ ថវិក១មុនេរ
ឺ ៀល

ថា�១្របអប់

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ

-
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ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សសមរង១២រូប ចុះសរុបបា១៣៥េលក)៖ ចំែណកកចុះមូលដ�របស់អ�ក

តំណារ�សមកពីគណបក្សមរង្សុបាសួរសុខទុក�(២៣%

ឬ៣១េលកៃនកចុះមូលដ�របស់គណបក្េនះសរុប)

ក

ព្រងឹបណា �គណបក្ (េស�នង
ឹ ៧៤% ឬ៩៩េលក) និងកចូលរួមេវទិកសធារ(េស�នង
ឹ ២%ឬ៣េលក) និងកចុះ
មូលដ�ក�ុងេគាលបំណងអន�រគមន៍េស ១%(២េលក)។

ចំែណកកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណារ�សគណបក្សមរង្សុ

ក�ុងេគាបំណងអមដំេណរថា �ក់ដឹកនាំខងគណៈកមា�ធិករខុមែ�ហ�លមិនបានទទួលព័ត៌មនង
ឹ កចុះមូលដ�នេន
េទ។

ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�បក្សមរង្សុីមានដូច
អ�កតំណាងរ�ស យន� ថារ េនមណ លបនា�យមានជ័យ កលពីៃថ២២ ែខមីនា ឆា២០១២ បានអេ� �ចុះេនឃុំ

សំបូរ ្រស�កមង�លបូរី េខតបនា�យមានជ័យ ក�ុងេគាលបំណង អេ�ចុះមកអន�រគមន៏ករបាត់បង់ដីធ�ីបងប�ូន្របជា
ែដលបានបាត់បង់ដីែ្រស៧០០ហិចតជាង េដយសរខង្រកសួងធនធានទឹក ្រកសដកយកដក់ជាសម្បត�ិ
។ ឯកឧត�មក៏មានករសន្យោទទួលយកេរឿងទំងអស់េនះេទេដះ្រសយេនរដ�សភា និង្រ
-

ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សសិទ�ិម (៣រូប ចុះបានសរុ១០៥េលក)៖ចំែណកកចុះមូលដ�របស់

តំណាងរ�គណបក្សិទ�ិមនុស្បាេផា�េលចុះសួរសុខទុក� ែដលមានដល់េ៦៦%(៦៩េលក) ៃនកចុះមូលដ�សរុប
របស់គណបក្េនះ។ ករចុះព្រងឹងគណបក្៣៣% (៣៥េលក) និងចូលរួមជវគ�ិនេនេវទិកសធារ១% (១េលក)
គណៈកមា�ធិករខុមែ�ហ�លមិនបានទទួលព័ត៌មានទក់ទងនឹងករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរសិទ�ិ
មនុស្ក�ុងេគាលបំណងជួយ អន�រគមន៍ប��របស់្របជាពលនិងក�ុងេគាបំណងអមដំេណរថា �កដឹកនារបស់ខ�ួនេនាេទ។

ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�បក្សិទ�ិមនុស្សមានដូច

អ�កតំណាងរ�សកម
ឹ សុខ មកពីមណ�លកំពង់ចម បាននាំមុខេគក�ុងករចុះមូលដ�នក�ុងចំេណាមតំបា

ចុះមូលដ� និងក�ុងបក្សរបស់ខ�ួនបានចុះចំន៤៨ដង។ កលពៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ ឆា�២០១២ អេ��  ញចូលរួម្របជុំេនឃុំេជ

ភ�ំ្រស�កបាភ�ំេខត�ៃ្រពែវង េគាលបំណងសំេណះ និងសួរសុខទុក�្របជាពលរដ�មានេភចូលរួម្របែហ១០០នាក់ 

- ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សនេរត�មរណ១រូប ចុះបា៣េលក)៖ ខុមែ�ហ�លទទួលបាព័ត៌មាែតកចុះ
មូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�សស
� ៣េលក(ៃនករចុះមូលដ�នសរុប) ក�ុងេគាលបំណចុះព្រងឹងគណបក្ស៦៧%(២
េលក) និងអមដំេណរថា �ក់ដឹកន៣៣%(១េលក)។ ក�ុងេគាលបំណងជួយ អន�រគមន៍ប��របស់្របជាពល សសួរសុខទុក�
ែចកអំេណា និងសេមា�ធសមិទ�ផល និក�ុងេគាបំណងអមដំេណរថា �កដឹកនារបស់ខ�ួនគណៈកមា�ធិកខុមែ�ហ�លមិនបា
ទទួលព័ត៌មានទក់ទងនឹងករចុះដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបនេរត�មរណឬទ�ិេនាះេ
ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�បក្នេរត�មរណឫទ�មានដូចជ
អ�កតំណាងរ�ស េស រ៉ន មកពីមណ�លៃ្រពែវង កលពីៃទី២៦ ែខកុម�ៈ ឆា�២០១២ អេ��  ញចុះអមដំេណរយា
របស់សេម�ច្រក�ម្រពះនេរត�មរណឬចុះមកជួបសំេណះសំណាលជាមួយ្របជដ�អ�កគាំ្រទេនក�ុង្រស�កបរិ េខត�កំពង់
ឆា�ំង

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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តរង២៖ េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តក�ុងអំឡុងេពល េមស ដល់មិថុន ២០១២
គណបក្សនេយា

េគាលបំណងៃនករចុះម

សរុបេគា

ដ�ន ទ៧៣១េលករបស់តំណាង
�ស�ទំ៦៩រូប

សកសួរសុខទុក�ែចកអំេណាយនិង
សេមា�ធសមិទ�ផលន
ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុងនិងបណា�ញគណ
ករចុះអមដំេណរជា្រក�មឬអមដំេថា �ក

ដឹកនា

ករចូលរួមក�ុងេវទិកសធ
ករអន�រគន៍និងេ
ម
្រសប��នា
សរុបេគាលបំណងតគណបក្

បំណង
៥៨រូប

៧ រូប

៣ រូប

១ រូប

៣០១

៦៨

១២៥

6

(៦៨%)

(៦៨%)

(៦៩%)

(១00%)

១១៣

៣១

៥៤

(២៥%)

(៣១%)

(៣០%)

០

០

១

១

(១%)

(១%)

0

០

០

១០០

១៨០

៦

២៩
(៦%)
0
២
(១%)
៤៤៥

០
០
០

៥០០(៦៨%)
១៩៨
(២៧%)
២៩
(៣%)
២
(១%)
២
(១%)
៧៣១
(១០០%)

តរង២បានបង�ញ ករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរភាគេ្រចនេផា�តេទេលេគាលបំណងសកសួរសុ
ែចកអំេណា និងសេមា�ធសមិទ�ិផលនានាករចុះមានរហដល់ ៥០០េលក(េស�នឹង៦៨%ៃនករចុះមូលដ�នសរ)។

ចំែណកក�ុងេគាលលំដប់ទីពីរ ែដលអ�កតំណាងរ�ស�បានេផា�ករចុះព្រងៃផ�ក�ុង និងបណា �ញគណបក្សរបស់ខ�
បា១៩៨េលក (េស�នឹង២៧% ៃនចំនួនចុះមូលដ�នសរុប) ចំេពះក�ុងេគាលបំណងចុះអមដំេណថា �ក់ដឹកនបាន្រតឹ ២៩

េលក (េស�នង
ឹ ៣%ៃនចំនួនចុះមូលដ�នសរុប) េដយែឡកកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�ក�ុងេគាលបចូលរួម

េវទិក សិកសសធារមានិចតួចប៉ុេណា�ះស
រុប២េលក
ត

(១%ៃនកចុះមូលដ�នសរុប)

ចំែណកករចុ

អន�រគមន និងករេដះ្រសយប��នានាជួយ ្រវិញេនែតមានតិចតួចេនេ គ្រតឹ
២េលកេស�នង
ឺ
ឹ ១%ៃនក
ចុះមូលដ�នសរុ។

-ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជា (៥៨រូប ចុះបានសរុ៤៤៥េលក)៖ ករចុមូលដ�នរបស់អ�
តំណាងរ�ស�គណបក្សជនកម�ុជភាគេ្រចនេផា�តេរចុះសួរសុខទុក�ែចកអំេណា និងសេមា�ធសមិទ�ិផលន បា
៦៨% (េស�នង
ក និងបណា �ញគ
ឹ ៣០១ដង)ៃនចំនួនចុះមូលដ�នសរុរបស់គណបក្សខ�ួន ក�ុងេគាលបំណចុះព្រងឹងៃផ�� ុ
បក្ ១១៣ដង( េស�នង
ឹ ២៥%)។ ចំែណកករចុះដ�នក�ុងេគាលបំណង អមដំេណរថា�ក២៩ដល់ (េស�នង
ឹ ៦%) និងករអន
រគមន និងេដ្រសប��នា ២ដង (េស�នង
ឹ ១%)ៃនចំនួនចុះមូលដ�សរុបរបស់គណបក្សខ�ួន ចំេពះក�ុងេគ

បំណងចូលរួមេវទិកសធារណៈ ខងខុមលមិនបានទទួព័ត៌មានេទ

ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាម

អ�កតំណារ�ស បា៉ល់ សំេអឿ មណ�លបនា�យមានជ័ កលពីៃថទី១៤ ែខឧសភា ឆា២០១២ បានអេ� � ញចុះ

សំេណះសំណាលសួរសុខទុកេនបរិេវណវត�្របាសទខ�វលិច ែដលមានអ�កចូលរួមសរុ៣៩៩នាក់ ក�ុងេនាះបាន

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ

ែខមករ- មិថុន២០១២
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អំេណាយមា�ក ប៊ីេចង ១ថង់ នំបុ័ង ទកសុទ�
ចំែណកអ�កេឆ�យសំណួរ៤នាក់ មា�ៗទទួលបានថវិក១០០០០េរៀល ស�ិតេន
ឹ
ឃុំ រលួស្រស�កស�យេចក េខត�បនា�យមា។

-ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គសមរង្សុ(៧រូប ចុះបានសរុ១០០េលក)៖ករចុះមូលដ�នរបស់គណបេនះបា
េផា�តេទេករចុះសួរសុខទុក និងសំេណះសំេណះ្របជាពលរបាន ៦៨េល(េស�នង
ឹ ៦៨%)ៃនករចុះមូលដ�នសរុបរប

គណបក្សខ�ួន ក�ុងេគាលបំណងចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុងនបណា �ញគណបក្ ៣១េលក (េស�នង
ឹ ៣១%) និងករចុះមូលដ�នក�

េគាលបំណចុះចូលរួមេវទិកសិក�សលសធារណម១េលក

េស�នឹង១%ៃនករចុះមូលដ�នសរុបរបស់បក្សខ�ួ

ចំែណក�ុងេគាលបំណង ចុះអមដំេណរថា�ក់គណបក្សខ�ួន និងេគាលបំណងអន�រគនិងេដះ្រសយប��នានា 

ែ�ហ�លមិនបានទទួព័ត៌មានេនាះេទ ែដលអ�កតំណាងរ�ស�ចុះមូ។

ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបសមរង្សុមានដូចជ
ា � ពិស មណ�លកំពង់ចម បានចុះមូលដបា(៦៤េលក)េ្រចនជាេគក�ចំេណាមអ�
អ�កតំណាងរ�ស សុវណ
តំណាងរ�គណបក្សរបស់ខ�ួន ។ កលពីៃថ�ទ ១៩ ែខេមស ឆា២០១២បាអេ��  ញចុះសំេណះសំណា និងសួរសុខទុក�
ត ។
្របជាពលរែដលក�ុងេនាះមានអ�កចូលរ២៨៥នាក ្រស�កថ�េគាល េខត�បា់ដ

-

ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សសិទ�ិម (៣រូប ចុះបានសរុ១៨០េលក)៖ ចំែណកកចុះមូលដ�របស់

តំណាងរ�គណបក្សិទ�ិមនុស្បាេផា�េលចុះសួរសុខទុក�

ែដលមានដល់េ៦៩%(១២៥េលក)

សរុបរបស់គណបក្េនះ។

(៥៤េលក)

ករចុះព្រងឹងគណបក្៣០%

ៃនកចុះមូលដ�

និងចូលរួមជវគ�ិនេនេវទិកសធារ១%

(១េលក)។
គណៈកមា�ធិករខុមែ�ហ

មិនបានទទួលព័ត៌មានទក់ទងនឹងករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�សិទ�ិ

មនុស្ក�ុងេគាលបំណងជួយ អន�រគមន៍ប��របស់្របជាពលរដ�ក�ុងេគាបំណងអមដំេណរថា �កដក
ឹ នារបស់ខ�ួនេនាេទ។

ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�បក្សិទ�ិមនុស្សមានដូច

អ�កតំណងរ�ស� កឹម សុខ មណ�លកំពង់ចបានចុះមូលដ�ននាំមុខេគក�ុងចំេណាមអ�កតំណាងរ�ស�គណបក
ចុះបាន៩៤េលក ។ កលពីៃថ�ទី០៩ ែខឧសភា ឆា២០១២ បានេ��  ញចុះសំេណះសំណា និងសួរសុខទុក�្របជាពលរដ
មានអ�កចូលរួ៣៣០នាក់ ស�ិតេនក�ុង្រស�កែ្រក េខត�កំពង់ច។

- ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សនេរត�មរណ១រូប ចុះបា៦េលក)៖ ករចុះមូលដ�នរបស់គណបក្ស
ខងខុមែ�ហ�លទទួលបករចុសំេណះសំណា

និងសួរសុខទុក�្របជាពលរែតមួយប៉ុេណ
ា �ះ ៦េលក(េស�នង
ឹ ១០០%)

ចំេពះក�ុងេគាលបំណងចំនួ ៤េទៀត ដូចជា ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុងនិងបណា�ញគណបក្ស ករចេណរថា �ក់ដឹកនាំ ករ

អន�រគមន៍ និងេដះ្រសយប� និងេគាលបំណងចូលរួមេវទិ និងសិក�សលសធារណៈ ខងខុមែ�ហ�
ទទួលព័ត៌មាែដលពក់ព័ននឹងអ�កតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ�នេនា

ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�បក្នេរត�មរណឫទ�ិ មានដូច
អ�កតំណាងរ�សយូ ហុក្រគីមណ�លកំពង់ច ចុះមូលដ�នប៦េលក។ កលពីៃថ�ទ១១ ែខឧសភា ឆា២០១២ អ�ក
តំណាងរ�ស យូ ហុក្រគបាអេ�� ញចុះសំេណះសំណា និងសួរសុខទុក�្របជាពលរែដលរស់េនក�ុង្រស�កេកះសូទ

េខត�កំពង់ចម។

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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្រកហ�ិក៤៖ ភាគរកំេណនកចុះមូលដ�នរបស ់អ�កតំណាងរក�ុងេគាលបំណងនីមួយ ចេនា�ះពីែ េមស ដល់
មិថុន ២០១២ េធៀបនឹង ចេនា�ះែ មករ ដល់ មិន ២០១២
ភាគរយកំេណនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាង
60%
40%
20%
%
-20%
-40%
-60%
-80%

សួរសុខទុក�

51%

ព្រងឹងបក្ស      

ក�ុងេគាលបំណនីមួយៗ

អមដំេណរ             េវទិក             

ចេនា�ះពីែខេមសដល់មិថុនា េធៀប

អន�រ

ចេនា�ះែខ(មករដល់មិនខុម
ែ�ហ�លបាេឃញថ

ករចុ

មូលដ� របស់តំណាងរ�
ក�ុងេគាទំង្រេគា

-21%
-56%

-66%

បំណង
-50%

ែដលអ�កតំណា

រ�សចុះ េឃញថាមានែតម
េគាលបំណងេទែដលមាន
េកនេឡង ចំែណកក�ុងេគា

បំណងបួនេទៀតេឃញថ

មានករថយចុះជាងរយៈ៣ែខមុន។

ក�ុងបំណងចុះសួរសុខទុក�ែចកអំេណាយ

និង

សំេណះសំណាលជាមួយ្របរដ�មានករេកនេឡ៥១% (៥០០េលក) េធៀបនងរយៈេពល
៣ែខមុន( មករ ដល់មិនា
ឹ

ចុះបា៣៣១េលកៃនករចុះមូលដ�នក�ុងេគាលបំណង។ ក�ុងេគាលបំណងចុះព្រងឹងៃផ�ក� និងបណា �ញបក្ស េយងេឃ

ថាក�ុងរយៈេព៣ែខេនះ មានករថយច២១% (េស�នង
ឹ ១៩៨េលក)ៃនអ�កតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ�ន េធៀបនឹងករចុ

ដ�នក�ុងរយៈេព៣ែខមុនចុះបា២៥៣េលក។ ចំែណកក�ុងេគាលបំណង ចុះអមដំេណថា �ក់ដឹកនរជរដ�ភិ ឬក៏ថា �ក
ដឹកនាំគណបក្សរបស់ខ�មានករថយច៥៦%

េបេធៀបនឹងករចុះមូលដ�នក�ុងអំេ៣ែខមុន

ែដលចុះបា៦៦េលក។

ចំេពះករចក�ុងេគាលបំណេវទិកសធា និងសិក�សមានកថយចុះ៦៦% េបេធៀបនងរយៈេពល
៣ែខមុន ចុះ
ឹ

បា៦េលក។

ករចុមូលដ�នក�ុងេគាលបំណងអន�រគនិងេដះ្រសយប��នានាជួន្របជាពលរដ�មានក

រយៈេពល៣ែខមុន៥០% (ែដលចុះបា២េលក) េធៀបនង
ឹ ៣ែខមុនចុះបា៦េលក។

III. កេចញលិខិតអន�រគមនរបស់អ�កតំណាងរ�
ក�ុងអំឡុងេដមឆា�ំេនះមករ ដល់ មិថុន) ខុមែ�ហ�លបានសេង�តេឃញ មានអ�កតំណាងរ� ៣រូប ក�ុងចំេណា
២គណបក្សែដលមានអសនៈេនក�ុងរដ�សភា បានេចអន�រគមនសរុបចំនួន៩ច្បោប់ដក់ជូររដ�ភិប។
ក�ុងចំេណាមតំណាងរ៣រូប មានតំណាងរ�ស�គណបក្សសមរង្សុី២រូប និងតំណាងរ�ស�គណបសិទ�ិមនុស្សម១
រូប ែដលបានដក់លិខិតេទរជរដ។ ក�ុងេនាះ តំណាងរ�ស�គណបក្សសមរង ២រូប បានេចញលិខិតចំនួ៥ច្បោ
ែដលលិខិតទំងេនសុទ�ែតជាលិខិតេស�េទរជរដ�ភក�ុងករេដះ្រសយប��នានទីមួយ កេស�្របមុខរជរ
ភិបាអេ��  ញមកេឆ�យបំភ�េដយផា�ល់មាត់េនមន�ីររដ�សភាេលក
រងរេបាះបេង�ល្រពំែណាច្រកកម� និង
ឺ
សធារណរសង�មនិយមេវៀតណា។ ទីពីរ ករេស�េទរដ�ភិកុំេអយអនុ��តឲ្យកសងតំបន់វរីអគ�ីសនី “អែរ”
និងសុំមានវិធានប�� ប់ករកប់េឈអនាធិបេតយ្យេនតំបនវ រីអគ�ីសនី ត ក�ុង្រស�កថ�បាំង េខត�េកះក ទីបី
េស�សុំចតវិធានករបនា�ន់បំផុត េដម្ បីេធ�េអយដំឡូងមីរបស់្របជារែខ�រមានតៃម�េឡងវិញ និទីបួន មានករេស

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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េសចក�ី្រពងច្បោប់ស� “ េសរីភាពក�ុងករទទួលព័ត៌”។ល។ និងតំណាងរ�ស�គណបក្សសិទ�ិមន បានេចញលិខិតជួ
រដ ភិបាចំនួន ៤ច្បោប
េនក�ុងរយៈេព៣ែខ( មករ ដល់មិនា េឃញថ មាអ�កតំណាងរ�បានេចញលិខិតចំនួន ៨ច្បោប់ដេទរ
ដ�ភិប។ ចំែណករយៈេពល៣ែខេ្រកយេនះ (េមសដល់ មិថុនា) េឃញមានតំ១រូបបានដក់លិខចំនួន១ច្បោ
ដក់េទរជរដ�។
ករដក់លិខិតរបស់អ�កតំណាងរ�ស៩លិខិតេនះ េទរជរដ�ភិបាលសុទ�ែតជាេស� និងអំពវនាវដរ
រដ�ភិបក�ុងករេដះ្រសយប��
ក�ុងករសេង�តេនះ ខុមែ�ហ�លទទួលបាន លិខិតែដលអ�កតំណាងរ�ស�ដក់េទជូនរជរដ មិនទេឃញ
មានករេឆ�យតបពីសំណាក់រជរដ�ភ។

VI. សេង�ប្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗទក់ និងតំណាងរ�
ការចុះេធ��អន�រាគមន៍របសអ
់ �កតំណាងរា�ស�គណបក្ស្រ�ឆាំ ងែតងែតជ

ករេ្រប្របាសករតុលករក�ុងករគាបសង�ត់អ�កតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្សមិ

នឹងនាំឲ្យតួន

ស�ប័នសភាក�ុងករឃា�ំេមលរជរដ�ភិបាល និងភាពជាតំណាងរ�ស�ក�ុងករករពរផល្របេយាជន៍
េខ្សោយែថមេទៀត
េនេដមឆា២០១២េនះ (មករដល់មនា) មាន្រពឹត�ិករណ៏សំខន់ៗ ែដលបានេកតេឡងេលងរ�ស� នងអ
មានឥទ�ិពលអវិជមានក�ុងកបំេពញតួនាទីរបស់�
អ កតំណាងរ។ មានអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្១រូប ្រត�វបាន
ករប�ឹងេទតុលរ
ក បារំេដអ�កភូមិបុរីកីឡា ១៨នាក់ ក�ុេនាមាកុមារ ៤នាកផង េចញពីកឃុំឃាំង ចំេពះអ�

តំណាងរ�ៃនគណបក្ស្របងេនក�ុងរដ�សភ ករចុះអន�រគមែតងែតជួយឧបសគ�េដយមកគំរមកែហងពីសំណាក
អជា�ធរ។ ជាក់ែ េលកជំទវ មួរ សុខហួរ  អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សសម រងបានមាន្របសស “ កលហ�ឹង្រ

រជអជា ថាែម(មានេគប�ឹង ប៉ុែន�មិនមានចំត់ក ប៉ុែន�្រពះរជអជា�បានទទួលពក្យន េហយមិនមានករច
ករេ”។

ករប�ឹងអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាំងរូបេនះ េទតុលករេដយ្រគានសំណា និងេធ�អន�រគមន
េអយ្របជាពលរដ�ែដលជាតួនាទីរបស់អ�កតំណាងររជា្រត�វអជា�ធរប�ឹងេទ េនះជាេហតុេធ�េអយអ�កតំណាងរ
មិនអបំេពញតួនាទីរបស់ខ�ួនបានេពញេល
េលកជំទវ មួរ សុខហួរអ�កតំណាងរ�ស�មណ�លកំពតរបស់ គណបក្សសម រង្សុី ្រត�វបាន្របធានមណ

ៃ្រពស�ឺបានប�ឹង េដយមានេហតុ «តេគាករណ េបេល្រសមូរ សុខហួរ មិនែមនជសចញារបស់
ពលរដ�ទំ
ត

េនាេទ គឺ្រត�សុំកអនុ��ត និងផ�ល់ព័ត៌មាជមុន េទបអអនុ��តឱ្ចូលេទក�ុងមណ�លបាន ។ េេពលេនាពលរដ�
ទំ១៨នាកេឃញេល្រសី មូរ សុហួរ េទដល់ក៏ចបេផ�ម្រជ�្រចបលេធ�ឱ្បាតសណា�បធា�ប »។

ករបំេពញភកិច�ជាអ�កតំណាងរ�ស�ែតងែតជួបឧបសគ�ប៉ះពល់ដល់ខ�ួនឯង េនេពលែដលបំេពញត

េនះ

េហយជាេហតុេធ�េអអ�កតំណាងរ�ស�ែដលតំណាងេអយរ�ស�ទំងមូលមានផលវិបាក និងមានករស�ក់េស�

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ

បំេពញតួនាទ

ែខមករ- មិថុន២០១២

និងភារកិច�ជាអ�កតំណ�ស�។

អ�កតំណាងរ�ស� មូរ
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សុខហួរមា្របសសថ៖ «ខ�ុំបំេពញភារកិច�

កតព�កិចរបស់ខ�ុំ តសម្បជ��របស់ខ�ុំ តអ�ីែដលខ�ុំយល់េឃញថា កតព�កិចៃនអ�កតំណាងរ�េទពន្យល់ េជួយ
រ�ស�។េបសិនជកែដលខ�ុំបក្រសអំពីច្បោប់ ជកបរិហេករ�ិ៍ កែដលខ�ុំជួយរ�សេដម្ឲ
ប ្េចញពីកឃុំឃាំេទជ

កខុសនង
ឹ ច្បោប់ ខ�សូមយកច្បោមកេមលេមល៍។ អ�ីែដលខ�ុំយល់េឃញថា កអមា៉បំផុតេនាះ េបសិនជអ�កតំណា

រ�សគិតែតពីជាបេទរេបៀបេនះ គស�ប័
សភជអ�ក្រត�្របឈមុខនង
ឺ
ឹ កអមា៉សមុខេនះ។ េតតៃម�ៃនអ�កតំណារ�ស
េនឯណ? េតស�ប័សភ១ឆា�ចរបលដុល�េដម្អី
ប »។

បច�ុប្បនេនះអ�ក្រសី មូរ សុខហួរ មិនទន់ទទួលបអភ័យឯកសិទ�ិតំណារ�សេទ។ សមត�កិចអ
� ចបខ�ួនអ�ក្រស

បាេដមិនចំបាេស�សុំដកអភ័យឯកសិទ�ិ។

ចំេពះអ�កតំណាងរ� ស� ចន់ េចង មកពីមណ�លកណា�លសម រង្សុី ្រត�វបានេច្រកមេសុរបស់
តុលករសលដំបូងេខត�ក ប�ងេចទ្របកន់ពីបទផ�ល់មេធ្យោបាយ និងស្រម
លឲ្យពិរុទ
�
�ជនែដ 1គណ
ឹ
P0F

P

បក្សសមរង្សុី រត់េគចខ�ួនេចញពីពន�នាគារេខត�កណា�ល កលព២៣ ែខក�� ឆា�២០១១។

ជាលទ�ផលេនក�ុងែខនា អ�កតំណាងរ� ស� ចន់ េចង ្រត�វបានតុលករេកះេហេអយចូលេនតុល
សលដំងេខត�កណា�លក�ុងករណីែដលឯកឧត�ម ចន់ េចង បានផ�ល់មេធ្យោបាយ និងស្រម�លឲ្យបានេគចខ�ួនេច

ពីពន�នាគារ។ ខណៈេពលអ�កតំណាងរ�ស� ចន់ េចង មកេនតុលករ ្រត�វបានេច្ចមិនឃុំខ�ួនតំណាងរ�ស
ចន់ េចង េទ េដយេច្រកមេសុបអេង�តបានដក់លក�ខណ៣ ទីមួយ គឺមិនឲ្យេចញេេ្រក្របេទស ទីពី េបម
ផា�ស់ប�ូរអស័យដ�ន្រត�វរយករណ៏មកតុលករ និងទីបី ្រត�វែតបង�ញខ�ួនកេកេហសជាថ�ីេទ

ក�ុងករចុះេធ�អន�រគមន និងករចុះជួយ ្របជាពលរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាំងែតងែតជួបឧបសគ�ក�ុងករល់ពី
សំណាក់អជា�ធរជានិ
អ�កតំណាងរា�ស�ែត ងជួបផលព�បាកក�ុងការទទួលអភ័យឯកស�ទ��ព�្រ�័
ព
ន�

អ�កតំណាងរ�សមួរ សុខហួរមកពីមណ�លកំពតគណបក្ស សម រង្សុី ្រត�វបានរដ�សភាដកអភ័យឯកសិទ�ិពក
កណា�ល ែខេមស ឆ២០០៩ េនេពលេលក្រសី មានេរឿងប�ឹងផ�ល់ សេម�ច នាយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន  េនៃថ�ទ
១៧ មករ ២០១២ អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាំងមកពីមណ�លកំពត េលក្រសី មួរ បានដក់ឯកសរពក់
នា េទកន់សលដំបូងរជធានីភ�ំេពញសុំឲ្យតុលផ�ល់នូវនីតិសម្បទ អភ័យឯកសិទ�ិជាអ�កតំណាងរ�ស
វិញ។ប៉ុែន�ក�ុងករណីសុំនីតិសម្បទេនះ ្រត�វបានតុលករ្រក�ងភ�ំេពញបានបដិេសធមិយកលិខិតេស�សុំរបស់អ�ក
តំណាងរ� មួរ សុខហួរ ។
េលក សុខ េរឿន្រពះរជអ ជៃនតុលក្រក�ភ�ំេពញបានិយាថ ពកេស�សុំពុំមាឯកស្រគប់្រគេទេទប
តុលកសេ្រមមិនទទួលយក។ េលកសុខេរឿន បន�េទៀតថ «ក�ុងពក្យសុំហ�ឹង គាត់ដក់មាេហយនិងមានឯកស

ពក់ព័ន� េហយដល់អ� �ឹងខរដ�បាលគាត លិខិតែដលដក់េនាះ មានឯកសរេងមាឯកសរពក់ព័ន�ហ�ឹងែតវ

1

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំបនា�យែដកេខត�កណា�លរងករេចទ្របកន់ពីបទបង�អំេពហឹង្សោេទេលអ�កកន់កប់អចលនវត�ុ េហយ្រត

សលដំបូងេខត�កណា�លឃុំខ�ួនេដយពុំបានបង�ញដីករឃុំខ�ួន េហយ្រត�វបានេមធាវីករពរក�ីេលក ជួង ជូងី សំេរចនាំខ�ួផ�ះវិញេដ

សពុំមានដីករឃុំខ�ួន េដយេស�ឲ្យអ�កតំណាងរ�ស� ចន់ េចង ជួយ ដឹក្រតឡប់មក

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ

ែខមករ- មិថុន២០១២
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េឃញ ។ ម�ន�ីែដលកន់មកហ�ឹង ឥតបាដក់មក អ� �ឹងេគសុំយកបណ�ឹងហ�ឹសុំេទវិ េដម្ បី្របមូលឯកសរេយា
ព័ន�និងលិខិពក្យសុំហ�ឹ
ង »។
អ�កតំណាងរ�សមួរ សុខហួរ េនមិនទន់អភ័យឯកសិទ�ិពីរដ�សភាេនេឡយេទ មកដល់េពលេ េដយរដ�ស
មិនទនទទួលលិខិតពីតុលករ ក�ុងឲ្យរដ�សភាផ�ល់អភ័យឯកសិទ�ិ
ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស ជាម េយៀ មណ�លៃ្រពែវងមកពីគណបក្ស្របកម�ុជមាន្របសថ «តមកន�

េទេយងេឃញថា េបេគអនុវត�េហយ េហយេគេស�សុ ដូចេនះតុលករគួរែតជ្រមាប្របាប់មករដ�សភាវិញ េដម្បី
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