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I. ស្ច្ករសី្រើ ម 

ប្រទេសសិង្ហរុរី គជឺាប្រទេសមយួដែលប្រកានយ់កនូវរររប្រជាធិរទេយយអាប្ស័យ  សភា។ ទ ើយ

ទៅកនុង្ការដរង្ដែកអណំាែ ទគទធវើការដរង្ដែកអណំាែជា៣ គអឺណំាែនេីិប្រេិរេតសិថ ិេទៅកនុង្ដែររស់គណរែឋ

មន្តនត ី ដែលែឹកនំទោយនយករែឋមន្តនតី។ ប្រធានធរិេដីែលជាប្រវេតិសាន្តសត ប្ាន់ដេជានមិិេតររូ មានអំនែខ្លះ

ដែរែែូជាការទប្រើសិេឋិទវេូកនុង្ការសំទរែែិេតថ្នន ក់ជាេិសំខាន់ៗ (ឧ៖ឆ្ន ំ១៩៩១ ប្រធានធិរេីបានទប្រើសិេឋិទវេូកនុង្

ការសំទរែសដ ីអំកីការទប្រើប្បាស់ិវាកាជាេិ  និង្ការទប្រើសតំង្េំដនង្ននកនុង្ប្រក័នឋេលុាការ។ អំនែនេីិរញ្ញេតិ

គឺសភា និង្អណំាែេុលាការ រ៉ុដនត អណំាែេលុាការមនិប្េូវបានោក់ទអាយឯករារយទេ។ ដេទ ះជាយ៉ង្ណាក៏

ទោយ សិង្ហរុរីទៅដេជាប្រទេសមានអំទកើកុករលួយេែិេួែជាង្ទគទៅ  អាសីុ។ 

II. អងគការន្តីបិញ្ាតិរ 

 នីេិរញ្ញេិតររស់ប្រទេសសឹង្ហរុរីប្េូវែឹកនំទោយប្រធានធិរេី និង្រែឋសភា។ 

២.១ សភា 

 ជាេូទៅ សភាររស់ប្រទេសសឹង្ហរុរីមានអាណេតិរយៈទកល៥ឆ្ន ំ ទោយមានេណំាង្រាន្តសតែំននួ៨៤រូរ។ 

សមារិកប្េូវបានទបាះទឆ្ន េទប្រើសទរីសទ ើង្ទោយការទបាះទឆ្ន េជាសកល ការទបាះទឆ្ន េជាិមនីិង្ទធវើទ ើង្ទៅរ

យៈទកល៣ដខ្ រនា រ់កកីាររលំាយសភាទោយប្រធានធិរេី និង្កំណេ់ទោយទធវើទសែកីតប្រកាសទៅ Gazatte។

រ៉ុដនតទយង្តមរែឋធមមនុញ្ញររស់ប្រទេសសឹង្ហរុរ ី បានកំណេអ់ំកីសមាសភាកសមារិកសភាែដេទសេង្ទេៀេ

ដែលមិនដមនទកើេទ ើង្កកីារទបាះទឆ្ន េ គឺសមារិកប្រដ លជា៦ររូដែលមកកីរកេប្រឆំ្ង្។ រ៉ុដនតមកែល់

រែចុរបនន ទៅមិន ន់មានសមារិកប្រទេេទនះទៅទ ើយទេ។ ទៅឆ្ន ំ១៩៩០ រែឋធមមនញុ្ញបានកណំេ់កកីារ

 

ប្បទេសសិង្ហបុរ ី 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9E%BC&action=edit&redlink=1
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ដេង្តំង្សមារិកសភាដែលទកើេទែញកកីារដេង្តំង្រ េូែល់៩រូរ ទោយសមារិក ំង្៩ររូ ប្េូវបានទប្រើស

តំង្ទ ើង្ប្រធានធិរេសំីរារ់អាណេិតរយៈទកល ២ឆ្ន ំ       កនលះ។ 

 ែំទ ះទរកខរនដែលអាែមានសមេថភាកកាល យជាសមារិកសភាគ ឺ ាេ់ប្េវូជាប្រជាជាេិ សឹង្ហរុរ,ី មាន

អាយបុ្គរ់២១ឆ្ន ំ ទ ើង្គិេែល់ដិៃដេង្តងំ្, បានែុះរញ្ជ ីទរកខភាក, សាន ក់ទៅសឹង្ហរុរីទៅទកលទប្រើសតងំ្ 

ទោយការសាន កទ់ៅរនតរនា រា់ន មនិេែិជាង្១០ឆ្ន ំ,  មានវាញ្ញញ រណឌ រប្េ ទធវើការែូលរួមជាមយួសភាដែលបាន

ែំទណើរការ, ែូលរួមសតល់ទយរល,់ ទែះអាននងិ្សទសរបាននវូភាសាមយួែំននួែូែេទៅ អង្់ទគលស ម៉ាទ សីុ 

ែិនកកុង្ឺ និង្តមិល។ 

២.២ ការតាក់តែង្ច្បាប់ 

 ទសែកីតប្ ង្ែារ់ប្េូវទធវើទ ើង្ទោយរោឋ េបិាល នងិ្សមារិកសភាណាមាន កក់៏អាែមានសិេិធទធវើទសែ

កីតទសន ើែារស់ង្ដែរ។ រនា រម់ក ទសែកីតប្ ង្ែារ ់ ឬទសែកីតទសន ើែារ់ ំង្ទនះ ប្េវូរញ្ជូនទៅសភា ដែលប្េវូ

ទ ល្ើយកាេក់ារប្ររុ៣ំែង្កនុង្សភា និង្ប្េូវេេួលការយល់ប្កមកីប្រធានធិរេីទែើមបកីាល យជាAct of Parliament 

។ 

២.៣ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 

 រែឋធមមនញុ្ញគឺជាែារក់ំកូលររស់ប្រទេសសឹង្ហរុរី។ រែឋធមមនុញ្ញមិនអាែប្េូវបានទធវើវាទសាធនកមម ទោយ

មិនមានសំទលង្ប្ាបំ្េ ២/៣ ដនសមារិកសភាកនុង្ែណំាកក់ាលេី២ដនការប្ររុបំានទ ើយ។ ប្រធានធរិេបី្េូវ

សួរទយរល់កីដសនកយតុត ធកិារទោយមានទៅប្កមយ៉ង្េិែ៣រូរដនេុលាការកំកូល។ 

III. អណំាច្ន្តីរិ្រតបិតរាិៈ 

 អណំាែនីេបិ្រេរិេត ិ គជឺាអណំាែមយួដែល មានេួនេកីនុង្ការែឹកនំប្រទេសឲ្យមានការ រីកែំទរីន និង្

ជាអនកអនកដែកលមានេួនេកីនុង្ការអនវុេតនូវរាល់ែារ ំ់ង្ឡាយររស់សាថ រ័ននេីរិញ្ញញ េតិ។  

គណៈរែឋមន្តនតីៈ 
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 គណះរែឋមន្តនត ី ទរៀរែំទ ើង្ទែើមបេីេួលខ្ុសប្េវូែំទ ះរែឋសភា និង្រាររោឋ េិបាលររស់ខ្លួន។ ទៅទកល

មានរញ្ញហ អវមីួយទកើេទ ើង្ទនះ សមារិកដនរាររោឋ េបិាលប្េូវែូលរួមទធវើការប្សាយរំេលែឺំទ ះរញ្ញហ ទនះ ទៅ

ែំទ ះមខុ្ដនសភាររស់ប្រទេសសុង្ហរុរី។  គណះរែឋមន្តនតីដែលមានសមារិករែឋសភា ទ ើយប្េូវបានែកឹនំ

ទោយនយករែឋ   មន្តនត ីដែលជាកាលម៉ាសីុនកនុង្ការែឹកនំប្រទេសររស់រាររោឋ េបិាលសិង្ហរុរី។ ទ ើយដែល

មានទលាក Lee Hsisn Loong ដែលជានយករែឋមន្តនតរីែចុរបននទនះ។ 

 មយ៉ង្វាញទេៀេនយករែឋមន្តនត ី ទ ើយនិង្សមារិកគណះរែឋមន្តនតីមនិដមនទប្រើសទរីសទោយការ ទបាះ

ទឆ្ន េទេ រ៉ុដនតនយករែឋមន្តនត ី ប្េូវបានដេង្តងំ្ទោយប្រធានសភា ដែលមានេនំុកែេិតភាគប្ែនី ទៅកនុង្សភា។

សមារិកដន  គណះរែឋមន្តនត ី ដែលទគសាា ល់ថ្នជា រែឋមន្តនតីដែលបានដណនំកនីយករែឋមន្តនតី ប្េូវបានដេង្តំង្

ទោយប្រធានសភា។ 

 គណះរែឋមន្តនត ី ប្រទេសសិង្ហរុរី កប៏ានមានេួនេែីូលរមួកនុង្ការសំទរែែិេត ទៅទលើទាលនទយបាយ

ររស់ រាររោឋ េបិាល និង្មានឥេធិកលទៅទលើការរទង្កើេែារ់សង្ដែរ។ 

IV. អណំាច្តលុាការាៈ 

អំនែេុលាការប្េវូបានប្រគល់ទៅទអាយេុលាការកំកូល និង្ េលុាការថ្នន ក់ទប្កាមដែលសតល់ទោយែារ់     

(ទយង្មាប្ត ៩៣ ។ េលុាការកំកូល ប្េូវដេរទង្កើេទអាយមានេុលាការឧេធរណ ៏នងិ្ េុលាការជានខ់្ពស់ទោយ

មានយតុត ធកិារ និង្ អណំាែ ទោយរែឋធមម   នុញ្ញ ឬែារ់ជាលាយលកខណអ៏កេរ (ទយង្មាប្ត ៩៤  រ៉ុដនតសំ

រារ់ទាលករំណង្ កថ្នខ្ណឌ  ៤ ប្រធានធិរេ ី អាែដេង្តំង្មនុសេមាន ក់ដែលមានលកខណះប្គរ់ប្ាន់សំរារ់

ការដេង្តំង្ទនះ ទអាយទធវើជាអាជាា កណាត លររស់េលុាការកំកូល ទែើមបីជាអនកេេួលខ្ុសប្េូវប្សរ ែារ់។ ទប្ៅ

កីទនះ ការដេង្តងំ្ទៅប្កមេុលាការកំកូលគឺ ប្រធានេលុាការ ប្រធានេលុាការឧេធរណ៏ និង្ ប្រធានេលុាការ

ជានខ់្ពស់ ប្េូវដេង្តំង្ទោយប្រធានធរិេី ប្រសិនទរើាេប់្សរទៅនឹង្ទយរល់ររស់នយករែឋមន្តនតី។ 

ទោយដ ក ទៅប្កមេលុាកាកំកូលប្េូវបានរំទកញលកខណះសមបេតិប្គរ់ប្ាន់សំរារ់ការដេង្តងំ្ជាទៅប្កម

េុលាការកំកូលបាន ប្រសិនទរើអនកទនះបានរំទកញលកខណះសមបេតិប្គរ់ប្ាន់ដសនកទៅតមដសនកេី ២ ដន legal 

Profession Act ឬ សមារិកមាន ក់ដនទសវាប្សរែារ់ររស់ប្រទេសសឹង្ហរុរ ីរ ក៏ ំង្ករីដេមតង្ សំរារ់រយះទកល



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិ្ីតសិាស្ត្រ ន្ិងវិទ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋកិច្ច  មុខវិជ្ជ ាៈ ន្ីតអិាសា៊ា ន្ 
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មិនេែិជាង្ ១០ ឆ្ន ំ ទយង្តមមាប្ត ៩៥។ ទប្កាយមក ប្រធានេលុាការ នងិ្ ប្គរ់សមារិក ំង្អស់ដែល

បានដេង្តំង្ នងិ្ បានទប្រើសទរីសទអាយទធវើជាទៅប្កមររស់េលុាការជានខ់្ពស់ ឬទៅប្កមររស់សាលាឧេធរ

ណ៏ ឬ ក៏ដែលបានដេង្តងំ្ជាប្កះរារអជាា រេុលាការកំកលូ ំង្អស់ប្េូវដេែូលទធវើសច្ចច ប្រណិ ធានទៅកនុង្េំរង្ ់

ដែលបានទរៀរែំទ ើង្តមកាលររាទែេេ ទប្កាមអធិរេរីរស់ ប្រធាធិរេមីុនទកលែូលកាន់េំដនង្។ ទៅប្កមប្េូវ

ដេមានមិនទអាយេែិជាង្ ៥ រូរ ដែលបានកាន់េំដណង្ ឬ ដែលធាល រក់ាន់េំដណង្ជាទៅប្កមេលុាការកំកូល 

ទ ើយប្េវូកានេ់ំដនង្ររស់ខ្លួនរ េូែល់ែូលនិវេតអាយ ុ ៦៥ ឆ្ន ំឬមនិ ួសកីរយះទកល ៦ដខ្ រនា រ់កែីល់

អាយុែូលនវិេតន៏ ដែលប្រធានធរិេីអាែទសន ើទ ើង្។ ជាក់ដសតង្ទយង្តមមាប្ត ១០០ េសេនះអនកសតល់

ទយរល ់ដែង្ថ្ន ប្រធានធរិេីអាែទយង្ទៅរកការដេង្តងំ្ទៅប្កម មនិទអាយេែិជាង្ទៅប្កម ៣ ររូររស់

េុលាការ កំកូលសំរារ់ទច្ចេសួរតមេសេនះររស់ខ្លួន។ ទ ើយមយ៉ង្ទយង្តមមាប្ត ១០១ ការរនតនូវការកាន់

េំដណង្ររស់ទៅប្កម គឺទតត េទលើ office ដែលមានេំនក់េំនង្នងឹ្ទៅប្កមររស់េលុាការកំកូល ដែល office 

ទនះជាប្រធានេលុាការ ជាទៅប្កមសាលាឧេធរណ ៏ ឬ ជាទៅប្កមេុលាការជាន់ខ្ពស់ ទកលករណីទនះអាែមាន

ទ ើង្។ 

V. ការស ោះសនា ត 

 ការទបាះទឆ្ន េប្េូវបានច្ចេេ់កុជាភាកចំ្ចបាែ់កនុង្ប្រទេសសឹង្ហរុរីតងំ្កីឆ្ន ំ ១៩៥៩ ដែលជាការទបាះ

ទឆ្ន េជាសកល។ អនកដែលមានសមេថភាកទបាះទឆ្ន េគមឺានអាយចុ្ចរ ់២១ឆ្ន ំទ ើង្ទៅ។  

ទៅប្រទេសសឹង្ហរុរីគមឺានប្កសួង្ទរៀរែកំារទបាះទឆ្ន េដែលសិថ េទៅទប្កាមការាយល័យនយករែឋមន្តនតី និង្មាន

ភារកិែចែែូជា៖  

 ទធវើគំទរាង្ការទបាះទឆ្ន េ 

 ទរៀរែ ំនងិ្ទធវើការប្រប្កេឹតិទៅដនការទបាះទឆ្ន េដនប្រធានធរិេី និង្សភា 

 ទធវើប្រជាមេិជាេិទៅសិង្ហរុរ ី

ការទបាះទឆ្ន េទៅប្រទេសសឹង្ហរុរីគឺមនិែូែជាទៅប្រទេសស រែឋអាទមរាកទ ើយ ដែលប្រទេសអាទមរា

កទធវើការទបាះទឆ្ន េតមប្រក័នធអា ិកប្េូនកិ ែំដណកឯប្រទេសសឹង្ហរុរគីឺទធវើការទបាះទឆ្ន េតមរយៈសនលឹកទឆ្ន េ 

ែូែាន ទៅប្រទេសកមពុជាសង្ដែរ។ 



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិ្ីតសិាស្ត្រ ន្ិងវិទ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋកិច្ច  មុខវិជ្ជ ាៈ ន្ីតអិាសា៊ា ន្ 
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 សនលឹកទឆ្ន េប្េវូបានកនិិេយយ៉ង្ប្េឹមប្េវូនងិ្ម៉េែ់េ់ នងិ្ប្េូវបានយមការយ៉ង្យកែិេតេុកោក់ ដែល

ជាការកិបាកកនុង្ការដសវង្រកថ្នអនកណាបានទបាះទឆ្ន េទអាយគណរកេមយួណាដែលជាការរកាការសំងាេ់

យ៉ង្មានប្រសិេិធភាកែល់ប្រជាកលរែឋ។ រនា រ់កីរារស់នលឹកទឆ្ន េរួមមក, សនលកឹទឆ្ន េ ំង្ទនះប្េូវយកទៅរកា

េុកទៅេុលាការកំកូលរយៈ៦ដខ្ មនុទកលដែលសនលឹកទឆ្ន េ ំង្ទនះប្េូវបានយកទៅរំតល ញទច្ចល។ កនុង្រយៈ

ទកល៦ដខ្ទនះ គឺអាែមានការយកមកកិនិេយទ ើង្វាញបានទោយរញ្ញជ កីេុលាការដេរ៉ុទណាណ ះ។ រ៉ុដនតតំង្កីឆ្ន ំ

១៩៤៨មក គឺកុ ំន់មានករណីទនះទកើេទ ើង្ទៅទ ើយ។ 

VI. រដ្ឋធមមន្ញុ្ា 

 រែឋធមមនញុ្ញគឺជាែារក់ំកូលដនសាធារណៈរែឋសឹង្ហរុរី និង្ែារ់ ំង្ឡាយបានរញ្ញេិតទោយអង្ានីេិរញ្ញ

េិតរនា រ់កកីារទកើេែំរូង្ដនរែឋធមមនញុ្ញ1។ 

ខ្ដែលមានដែង្កនុង្រែឋធមមនញុ្ញទនះអាែប្េូវបានទធវើវាទសាធនកមមទោយែារ់មយួដែលរញ្ញេិតទោយ

អង្ានីេិរញ្ញេិត។ ខ្ណាមយួដនែារ់ទៅកនុង្រែឋធមមនញុ្ញប្េវូបានអនុមេ័ទោយសភាលុះប្តដេ វាេេួលសទមលង្ាំ

ប្េមនិេិែជាង្ ២ភាគ៣ ដនែំនួនសមារិកសភាទបាះទឆ្ន េសរុរ2។ 

 មយ៉ង្វាញទេៀេ រែឋធមមនុញ្ញសឹង្ហរុរីបានដែង្យ៉ង្លំអេិអំកី ការការ រអធិរេភីាកដនសាធារណរែឋសឹ

ង្ហរុរ,ី សិេិធ នងិ្ទសរីភាកជាមូលោឋ នប្គឹះររស់ប្រជាកលរែឋ, រោឋ េបិាល, នីេិរញ្ញេិត, ប្កុមប្រឹកាេំដណង្

ប្រធានធិរេីសំរារ់សិេិធអនេីិភាក, េុលាការ, ទសវាសាធារណៈ, ភាកជាប្រជាកលរែឋ, រញ្ញេិតដនដសនក រាញ្ញវេថុ, 

អណំាែកិទសសប្រឆំ្ង្ការទធវើវាេធង្េន និង្អណំាែអាសនន, រេរបញ្ញេិតេូទៅ, និង្អនតររបញ្ញេិត ដែលជាសរុរ

មាន១៤ដសនក និង្១៦៣មាប្ត។ 

 

                                                           
1
 រដ្ឋធម្មនុញ្ញសឹង្ហបុរ,ី មាត្រា៤ 

2
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