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រដឌធមមនុញ្ដ គឺជាចាប់រំពូលរបស់រពះរាជាណាចរររមពុជា។ រាល់ចាប់ និងឯរសារគតិយុតថ
ទំងឡាយរបស់រពះរាជាណាចរររមពុជារតូវអនុលោមលៅ តាមរដឌធមមនុញ្ដ លបើពំុល ះលសាត 
ចាប់ និងឯរសារគតិយុតថទំងល ះនឹងអធមនុញ្ដភាព។  

     លោយយល់ពីសារៈសំខាន់ននរដឌធមមនុញ្ដ អគគលលខាធិការោឌ នរពឹទ្នសភា ដដលជាលស ធិ
ការលលើការងាររដឌបាល គតិយុតថ បលចចរលទ្សរបស់រពឹទ្នសភា រមួជាមួយទី្របឹរាចាប់ជាន់
ខ្ពស់អមរពឹទ្នសភា បានផឋួចលផឋើមគំនិតចងររង និងលធវើការបរដរបជាភាសាអង់លគលស និង
បារាងំរបរបលោយការសរមិតសររំងយ៉ងហ្មត់ចត់ លោយបានរមួបញ្ចូ លវលិសាធនរមមទំង
អស់។   គួរ រត់ សរគ ល់ផងដដរថា រដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជា ដដលអនុម័ត
លោយសភាធមមនុញ្ដ លៅនងងទី្២១ ដខ្រញ្ញដ  ឆ្ប ំ១៩៩៣ រតូវបានរបកាសឲ្យលរបើរបាស់ជាផលូវ
ការលោយរពះរាជររម ចុះនងងទី្២៤ ដខ្រញ្ញដ  ឆ្ប ំ១៩៩៣។ គិតមរដល់រតឹមដខ្មី  ឆ្ប ំ
២០០៨ រនវលិសាធនរមម ០៦ លលើរ (ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ១៩៩៤, ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ១៩៩៩, ដខ្ ររកោ 
ឆ្ប ំ ២០០១, ដខ្ មិងុ  ឆ្ប ំ ២០០៥, ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ២០០៦ និងដខ្ រុមភៈ ឆ្ប ំ ២០០៨) រតូវបានលធវើ
និងរបកាសឲ្យលរបើរបាស់។ លោយដែរ ចាប់ធមមនុញ្ដបដនទមសំលៅធា នូវដំល ើ រការជា
របររតីនន សាទ ប័នជាតិ រតូវបានរបកាសឲ្យលរបើរបាស់លោយរពះរាជររមលលខ្ នស/ ររម/
០៧០៤/០០១ ចុះនងងទី្២៤ ដខ្រញ្ញដ  ឆ្ប ំ២០០៤ លហ្ើយបានលធវើវលិសាធនរមមចំនួនមួយររតា 
គឺររតា ៦។  

   រដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជា ដដលអគគលលខាធិការោឌ នរពឹទ្នសភាបានរបមូលផឋុំ
ចងររងលែើងលនះ គឺរបុងលោលបំ ងសររប់ជាជំនួយសាម រតីថាវ យជូនសលមឋច ឯរឧតឋម 

លោរជំទវ ជាថាប រ់ដឹរ ំនិងសរជិរ សរជិការពឹទ្នសភា រពមទំងបលរមើឲ្យលសចរឋីរតូវ
ការរបស់សាធារ ជនទូ្លៅផងដដរ។ អំ ឹះតលៅសររប់អបរសិរាស្រសាវរជាវ អបររាជការ
លៅរបុងសាទ ប័នររសួង អបរបលរមើការងារលៅរបុងអងគការ ររុមហុ៊្ន  ទំងលៅរបុង និងលរៅ
របលទ្ស ដដលរនបំ ងចង់សិរាដសវងយល់អំពីរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា
នឹងដលងលពើបរបទ្ះបញ្ញា ការោម នឯរសារ ចាប់រំពូលលនះជាលខ្មរភាសា ភាសាអង់លគលស 



និងភាសាបារាងំលទ្ៀតលហ្ើយ។ មយ៉ងលទ្ៀតរដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជាលនះ រ៏នឹង
រតូវបានយរលៅបលងាា ះរបុងលគហ្ទំ្ព័ររបស់រពឹទ្នសភា (www.senate.gov.kh) ផងដដរ។ 

      ខ្ញុំរនជំលនឿយ៉ងមុតរំថា ររមងរដឌធមមនុញ្ដដដលលពញលលញលនះ នឹងកាល យជារបទី្ប
បំភលឺផលូវជូនអបរសិរាស្រសាវរជាវរគប់របូ ទំងរបុងមជឈោឌ នជាតិ និងអនថរជាតិលទ្ៀតផង។ បុ៉ដនថ
លទះជាយ៉ងលនះរឋីលយើងគួររលឹំរផងដដរថា រនដតជាភាសាដខ្មរបុ៉លណាត ះដដលជាឯរសារ
លដើមផលូវការពិតរបារដ ឯភាសាអង់លគលស និងបារាងំពំុដមនជាឯរសារបរដរបផលូវការលែើយ។  

      របុង មអគគលលខាធិការោឌ នរពឹទ្នសភា ខ្ញុំសូមសដមឋងនូវការដឹងគុ ជាពនលឹរចំល ះ
លោរប ឍិ ត ហ្សរ មិនលហ្សល និងសហ្ការរីនលោរ គឹម សុចិរតា លោរ គង់ មុនីកា 
លោរ លសាម សាវធុ និងលោរ យ៉ន់ វ៉ន់ដឺលុចស ដដល បានចំណាយលពលលវោដ៏រន
តនមលដរលំអរ និងលធវើបចចុបផនបភាពការបរដរបជាភាសាអង់លគលស និងបារាងំរបរបលោយគុ 
ភាពសមស្រសប។ ស្រសបោប លនះដដរ សូមលកាតសរលសើរនិង អរគុ ចំល ះមន្តនថី យរោឌ ន
នីតិវធីិ នន អគគលលខាធិការោឌ នរពឹទ្នសភា ដដលបានខិ្តខំ្របមូលផឋុំចងររងយ៉ងលពញ
លលញនូវរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជាលនះ។  

     ជាទី្បញ្ច ប់ អគគលលខាធិការោឌ នរពឹទ្នសភា សូមដងលងអំ រគុ យ៉ងនររដលងចំល ះ 
មូលនិធិខុ្នរ៉ាដអាដិនលៅដអ៊រ ដដលដតងដតបានផឋល់ការឧបតទមភោំរទ្ និងរនរិចចទំ្ រ់
ទំ្នងសហ្របតិបតថិការយ៉ងលអរបនពជាមួយសាទ ប័ន រពឹទ្នសភា ជាពិលសស គឺបានផឋល់ងវកិា
សររប់ឧបតទមភការលបាះពុមពផាយលសៀវលៅ រដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជាលនះលែើង
។  

 អគគលលខាធិការោឌ នរពឹទ្នសភា សូមរបសិទ្និពរបវរមហារបលសើរជូនចំល ះសលមឋច ឯរឧតឋម 
លោរជំទវ លោរ លោរស្រសី អបរ ងរញ្ញដ  សូមជួបរបទ្ះដតនឹងភាពសុខ្ដុមយរម  

រងុលរឿងងកុំលងកើងរំុបីល្លៀងឃ្លល តលែើយ។  

   

   

  

  

 

   

  



 

 

   

        ដដលធាល ប់រនអារយធម៌ឧតឋុងគឧតឋម របលទ្សជាតិសឋុរសឋមភ ធំទូ្ោយ ងកុំលងកើងរងុលរឿង 
រិតយនុភាពខ្ពង់ខ្ពស់ ភលឺដចងចំង ដូចលពរជព តរាយ បានធាល រ់ខ្លួនដ៏ដសនរននត់ របុងអំែុងពីរ
ទ្សវតសរចុ៍ងលរកាយលនះឆលងកាត់ទុ្រខលសារវ ិសអនថរាយ  រទ្ុឌលរទម ឱនងយមហាលសារ
សាឋ យ បានភាញ រ់រលឹរ លរការឈរលែើង ចងបាច់ឆនធៈលរះមុត បឋូរផ្ដឋ ច់របួរមួោប ពរងឹងឯរ
ភាពជាតិ ររា ការ រ ទឹ្រដីរមពុជាអធិបលតយយនងលថាល  និងអារយធម៌អងគរដ៏បវរ រសាងរបលទ្ស
ជាតិឲ្យលៅជា "លកាះសនថិភាព" លែើងវញិ ដផអរលលើរបព័ននរបជាធិបលតយយ លសរពីហុ្បរសធា 
សិទ្និមនុសស លោរពចាប់ ទ្ទួ្លខុ្សរតូវខ្ពស់ ចំល ះវស អ គតជាតិឲ្យបានឈានលែើង
ររីចំលរ ើនលូតោស់ សមផូររងុលរឿងជានិចចនិរនឋរ។៍  

        របុងឆនធៈលរះមុតលនះ លយើងសរលសរចររឹរបុងរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា
ដូចតលៅ៖  
 

ជំពូរទី្ ១  

អំពីអធិបលតយយ  

ររតា ១.- 

របលទ្សរមពុជា ជារពះរាជាណាចររ ដដលរពះមហារសរតរទ្ង់របតិបតថិតាមរដឌធមមនុញ្ដ និង
តាមលទ្និរបជាធិបលតយយលសរពីហុ្បរស។  

រពះរាជាណាចរររមពុជា ជារដឌឯររាជយ អធិបលតយយ សនថិភាព អពយររឹត អចិនន្តនថយ៍ មិន
ចូលបរសសមព័នន។ 

ររតា២.-  
បូរ ភាព ទឹ្រដីរបស់រពះរាជាណាចរររមពុជា មិនអាចរលំោភបានោច់ខាតរបុងរពំដដន
របស់ខ្លួនដដលរនរំ ត់ របុងដផនទី្ខាប ត ១/១០០.០០០លធវើលៅចល ល ះឆ្ប ំ១៩៣៣-
១៩៥៣  លហ្ើយដដលរតូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ជាអនថរជាតិលៅចល ល ះ ឆ្ប ំ ១៩៦៣-១៩៦៩។ 

ររតា៣.-  
រពះរាជាណាចរររមពុជា ជារដឌដដលមិនអាចបំដបរបាន។ 



ររតា៤.-  
បាវច ននរពះរាជាណាចរររមពុជាគឺ:ជាតិសាស រពះមហារសរត។ 

ររតា៥.-  
ភាសានិងអរសរដដលលរបើជាផលូវការគឺភាសានិងអរសរដខ្មរ។ 

ររតា៦.-  
ភបំលពញជារាជធានីននរពះរាជាណាចរររមពុជា។  

ទ្ង់ជាតិ លភលងជាតិ និង សញ្ញដ ជាតិ រនរំ ត់លៅរបុងឧបសមព័នន ១, ២ និង ៣។  

 

ជំពូរទី្ ២ 

អំពីរពះមហារសរត  

 

ររតា៧.-  
រពះមហារសរតរមពុជា រទ្ង់រគងរាជយសមផតថិ បុ៉ដនថរទ្ង់មិនកាន់អំណាចលែើយ។  

រពះមហារសរតរទ្ង់ជារពះរបមុខ្រដឌមួយជីវតិ។អងគរពះមហារសរតមិនអាចនរណារលំោភ
បំ នបានលែើយ។  

ររតា៨.-  
រពះមហារសរត រពះអងគរទ្ង់ជានិមិតថរបូននឯរភាពជាតិ និង និរនថរភាពជាតិ។  

 រពះមហារសរត រទ្ង់ជាអបរធា ឯររាជយជាតិ អធិបលតយយ និងបូរា ភាពទឹ្រដី ននរពះ
រាជាណាចរររមពុជា រទ្ង់ជាអបរធា ការលោរពសិទ្និ និងលសរភីាពរបស់របជាពលរដឌ និង 

ការលោរពសននិសញ្ញដ អនថរជាតិ។  

ររតា៩.-  
រពះមហារសរត រទ្ង់រនតួ ទី្ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអាជាញ រណាឋ ល លដើមផធីា ការរបរពឹតថលៅនន
អំណាចសាធារ ៈឲ្យរនភាពលទ្ៀងទត់។  

ររតា១០.-  
 របបរាជានិយមរមពុជា ជារបបលរជើសតំាង។ រពះមហារសរតរទ្ង់ឥតរនរពះរាជអំណាច
ចត់តំាងរពះរជជទយទ្សររប់រគងរាជយសមផតថិលែើយ។  

ររតា១១ងមី.-  
 របុងររ ីដដលរពះមហារសរត ពំុអាចបំលពញរពះរាជភារៈជារពះរបមុខ្រដឌបានដូចធមមតា 

លោយរពះអងគរទ្ង់របឈួនជាទ្មងន់ រនការបញ្ញជ រ់លោយររុមរគូលពទ្យជំ ញ លរជើសលរ ើស
លោយរបធានរពឹទ្នសភា របធានរដឌសភា និង  យររដឌមន្តនថី ល ះរបធានរពឹទ្នសភា បំលពញ
ភាររិចចរបមុខ្រដឌជំនួសរពះអងគរបុងឋានៈជារពះរាជានុសិទ្និ។របុងររ ីដដលរបធារពឹទ្នសភា 

ពំុរនលទ្នភាពបំលពញភាររិចចជារបមុខ្រដឌជំនួស រពះមហារសរតរបុងឋានៈជារពះរាជានុសិទ្និ 



លពលរពះអងគរទ្ង់របឈួនជាទ្មងន់ ដូចរនដចងរបុងវរយខ័្ ឍ ខាងលលើ របធានរដឌសភាជា
អបរបំលពញភាររិចចលនះ។ តំដ ងជារបមុខ្រដឌ ជំនួសរពះមហារសរតរបុងឋានៈជារពះរាជានុ
សិទ្និលនះ អាចនឹងដូរឥសសរជនលផសងលទ្ៀត របុងររ ីដូចដដលបានដចងរបុងវរយខ័្ ឍ ខាង
លលើតាមឋា នុររមដូចតលៅ:រ-អនុរបធានទី្១រពឹទ្នសភា ខ្-អនុរបធានទី្ ១ រដឌសភា  

គ-អនុរបធានទី្២រពឹទ្នសភា ្-អនុរបធានទី្ ២ រដឌសភា 

ររតា១២ងមី.-  
 លៅលពលរពះមហារសរតរទ្ង់ចូលទី្វងគត របធានរពឹទ្នសភាទ្ទួ្លភាររិចចជារបមុខ្រដឌសឋីទី្ 

របុងឋានៈជារពះរាជានុសិទ្និននរពះរាជាណាចរររមពុជា។របុងររ ីដដលរបធានរពឹទ្នសភា ពំុ
រនលទ្នភាពបំលពញភាររិចចជារបមុខ្រដឌសឋីទី្ជំនួស រពះមហារសរត របុងលពលរពះអងគចូល
ទិ្វងគត ការទ្ទួ្លភាររិចចជារបមុខ្រដឌសឋីទី្របុងឋានៈជារពះរាជានុសិទ្និ រតូវអនុវតថតាមវរយខ័្
 ឍ ទី្២និងទី្៣ននររតា១១ងមី។ 

ររតា១៣ងមី.-  
របុងរយៈលវោ ៧ នងងយ៉ងយូរ រពះមហារសរតងមី ននរពះរាជាណាចរររមពុជារតូវបានលរជើស
លរ ើសលោយររុមរបឹរារាជយសមផតថិ។សរសភាពននររុមរបឹរារាជយសមផតថិរន:  
•   របធានរពឹទ្នសភា 

•   របធានរដឌសភា 

•    យររដឌមន្តនថី 
•   សលមឋចរពះសងឃរាជគ ៈមហានិកាយនិងគ ៈធមមយុតថិរនិកាយ 

•   អនុរបធានទី្១និងអនុរបធានទី្២រពឹទ្នសភា 

•   អនុរបធានទី្១និងអនុរបធានទី្២រដឌសភា  

ការលរៀបចំនិងការរបរពឹតថលៅននររុមរបឹរារាជយសមផតថិនឹងរនរំ ត់របុងចាប់មួយ។  

ររតា១៤.-  
 រតូវបានលរជើសលរ ើសជារពះមហារសរត ននរពះរាជាណាចរររមពុជាសរជិរននរពះរាជវងានុ
វងសដខ្មរ ដដលរនរពះជ ម យុយ៉ងតិច ៣០ រពះវសាលហ្ើយដដលជារពះរាជបចឆ ញាតិ នន
រពះមហារសរត អងគឌួង ឬ រពះមហារសរត នលរាតថម ឬ រ៏រពះមហារសរត សីុសុវតទិ។  

មុនចូលរគងរាជយសមផតថិ រពះមហារសរតរទ្ង់ដងលងសចច រប ិធាន ដូចរនដចងរបុង
ឧបសមព័ននទី្៤។  

ររតា១៥.-  
រពះជាយននរពះមហារសរត រនរពះរាជឋានៈជារពះមលហ្សី ននរពះរាជាណាចរររមពុជា។  

ររតា១៦.-  
 រពះមលហ្សី ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ពំុរនរពះរាជសិទ្និលធវើនលយបាយទ្ទួ្លតួ ទី្ជា
អបរដឹរ ំរដឌ ឬជាអបរដឹរ ំរាជរោឌ ភិបាល ឬទ្ទួ្លតួ ទី្រដឌបាល ឬនលយបាយលែើយ។  



 រពះមលហ្សី ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ទុ្ររពះរាជកាយពលបំលពញរពះរាជភារៈបំលរ ើ
របលយជន៍សងគម មនុសសធម៌ សាស  និង ជួយរពះមហារសរតរបុងរពះរាជកាតពវរិចចដផបរ
ពិធីការនិងការទូ្ត។  

ររតា១៧.-  
របការដដលរពះមហារសរត រទ្ង់រគងរាជយសមផតថិ បុ៉ដនថរទ្ង់មិនកាន់អំណាចលែើយ លហ្ើយ
ដដលរនដចងរបុងវរយខ័្ ឍ ទី្ ១ ននររតា ៧ ននរដឌធមមនុញ្ដលនះ មិនអាចសំុដរដរបបានជា
ោច់ខាត។  

ររតា១៨ងមី.-  
រពះមហារសរតរពះអងគរទ្ង់ទរ់ទ្ងជាមួយរពឹទ្នសភា និងរដឌសភាលោយរពះរាជសារ។  

រពះរាជសារលនះ រពឹទ្នសភា និង រដឌសភា មិនអាចយរលៅជដជរពិភារាលែើយ។  

ររតា១៩ងមី.-  
រពះមហារសរតរទ្ង់ដតងតំាង យររដឌមន្តនថី និង រទ្ង់ដតងតាំងគ ៈរដឌមន្តនថី តាមដបបបទ្
ដដលរនដចងរបុងររតា១១៩ងមី។  

ររតា២០.-  
 រពះមហារសរតរទ្ង់ទ្ទួ្លសវ ការជាផលូវការពីរដងរបុងមួយដខ្ ឱយ យររដឌមន្តនថី និង គ
 ៈរដឌមន្តនថីចូលោល់រាយការ ៍ទូ្លថាវ យរទ្ង់រជាបអំពីសភាពការ ៍ ននរបលទ្សជាតិ។  

ររតា២១.-  
តាមលសចរឋីលសបើ របស់គ ៈរដឌមន្តនថី រពះមហារសរតរទ្ង់ឡាយរពះហ្សថលលខាលលើរពះរាជ
ររឹតយដតងតាំង ផ្ដល ស់បឋូរ ឬ បញ្ច ប់ភាររិចចមន្តនថីជាន់ខ្ពស់សីុវលិ និង លយធា ឯរអគគរាជទូ្ត 
និងលរបសិតវសិាមញ្ដនិងលពញសមតទភាព។ តាមលសចរឋីលសបើរបស់ឧតឋមររុមរបឹរាននអងគ
លៅររម រពះមហារសរតរទ្ង់ឡាយរពះហ្សថលលខាលលើរពះរាជររឹតយដតងតាំង ផ្ដល ស់បឋូរ ឬ 
ដរលៅររមដផបរយុតាថ ធិការ។  

ររតា២២ងមី.-  
 លៅលពលរបជាជាតិរបឈមមុខ្នឹងលរោះថាប រ់ រពះមហារសរតរទ្ង់របកាសរបទនដំ ឹង
ជាសាធារ ៈោរ់របលទ្សជាតិសទិតលៅរបុងភាពអាសនបលរកាយពីបានមតិឯរភាពពី  យរ
រដឌមន្តនថីរបធានរដឌសភានិងរបធានរពឹទ្នសភា។  

ររតា២៣.-  
 រពះមហារសរតរទ្ង់ជាលមបញ្ញជ ការរំពូល ននរងលយធពលលខ្មរភូមិនធ។ អគគលមបញ្ញជ ការរង
រងលយធពលលខ្មរភូមិនធ រតូវបានដតងតាំងលែើងលដើមផបីញ្ញជ រងលយធពលលខ្មរភូមិនធលនះ
។  

ររតា២៤ងមី.-  
រពះមហារសរតរទ្ង់គង់ជារពះអធិបតី ននឧតឋមររុមរបឹរាការ រជាតិដដលនឹងរតូវបលងកើត
លែើងលោយចាប់មួយ។ រពះមហារសរតរទ្ង់របកាសសន្តងាគ ម លរកាយការអនុម័តរបស់រដឌ



សភានិងរពឹទ្នសភា។  

ររតា២៥.-  
 រពះមហារសរតរទ្ង់ទ្ទួ្លសារតំាងឯរអគគរដឌទូ្ត ឬ លរបសិតវសិាមញ្ដ និងលពញសមតទភាព
ននរបលទ្សលរៅមររបចំរពះរាជាណាចរររមពុជា។  

ររតា២៦ងមី.-  
 រពះមហារសរតរទ្ង់ឡាយរពះហ្សថលលខាលលើសននិសញ្ញដ  និង អនុសញ្ញដ អនថរជាតិ លហ្ើយ
រទ្ង់របទនសចច ប័នលលើសននិសញ្ញដ  និង អនុសញ្ញដ ទំងលនះលរកាយបានទ្ទួ្លការអនុម័ត
យល់រពមពីរដឌសភានិងរពឹទ្នសភា។  

ររតា២៧.-  
រពះមហារសរតរទ្ង់រនរពះរាជសិទ្និបននូរបនទយលទស និង លលើរដលងលទស។  

ររតា២៨ងមី.-  
 រពះមហារសរត រទ្ង់ឡាយរពះហ្សថលលខាលលើរពះរាជររមរបកាសឲ្យលរបើរដឌធមមនុញ្ដ ចាប់ 
ដដលរដឌសភាបានអនុម័ត និង រពឹទ្នសភាបានពិនិតយចប់សពវរគប់រចួលហ្ើយ និង រទ្ង់ឡាយ
រពះហ្សថលលខាលលើរពះរាជររឹតយតាមលសចរឋីលសបើសំុពីគ ៈរដឌមន្តនថី។  

របុងលពលដដលរពះមហារសរតរបឈួនលហ្ើយរតូវពយបាលរពះលរាគលៅបរលទ្សរបុងលពល
ល ះរពះមហារសរតរនសិទ្និលផធរអំណាចឡាយរពះហ្សថលលខាលៅ លលើរពះរាជររម ឬ រពះ
រាជររឹតយខាងលលើលនះលៅរបមុខ្រដឌសឋីទី្ចុះហ្តទលលខាជំនួសលោយរពះរាជសាររបគល់សិទ្និ
។ 

ររតា២៩ងមី.-  
រពះមហារសរតរទ្ង់បលងកើតនិងរបទនលរគឿងឥសសរយិយសជាតិ។ រពះមហារសរត រទ្ង់
សលរមចរបទនឋាននថរសរឋិឋានៈលយធានិងសីុវលិតាមចាប់រំ ត់។ 

ររតា៣០ងមី.-  
របុងរយៈលពលរពះមហារសរតរទ្ង់អវតឋរន របធានរពឹទ្នសភាទ្ទួ្លភាររិចចជារបមុខ្រដឌសឋីទី្
។ របុងររ ីដដលរបធានរពឹទ្នសភា ពំុរនលទ្នភាពបំលពញភាររិចចជារបមុខ្រដឌសឋីទី្ជំនួស
រពះ មហារសរត លពលរពះអងគរទ្ង់អវតឋរន ការទ្ទួ្លភាររិចចជារបមុខ្រដឌសឋីទី្ រតូវអនុវតថ
តាមវរយខ័្ ឍ ទី្២និងទី្៣ននររតា១១ងមី។  

      ជំពូរទី្៣  

អំពីសិទ្និ និងររ ីយរិចចរបស់របជាពលរដឌដខ្មរ  

ររតា៣១.-  
 រពះរាជាណាចរររមពុជា ទ្ទួ្លសាគ ល់ និង លោរពសិទ្និមនុសស ដូចរនដចងរបុងធមមនុញ្ដនន
អងគការសហ្របជាជាតិ លសចរឋីរបកាសជាសរលសឋីពីសិទ្និមនុសស និង រតិកាសញ្ញដ  រពម



ទំងអនុសញ្ញដ ទំងឡាយទរ់ទ្ងលៅនឹងសិទ្និមនុសស សិទ្និ រ ី និង សិទ្និរុររ។  

របជាពលរដឌដខ្មររនភាពលសមើោប ចំល ះមុខ្ចាប់ រនសិទ្និលសរភីាព និង ររ ីយរិចចដូចោប
ទំងអស់ លោយឥតរបកាន់ពូជសាសន៍ ព ៌សមផុរ លភទ្ ភាសា ជំលនឿសាស  និ ប ការ
នលយបាយ លដើមរំល ើ តជាតិ ឋានៈសងគម ធនធាន ឬ សាទ នភាពឯលទ្ៀតលែើយ។ ការលរបើ
សិទ្និលសរភីាពផ្ដធ ល់ខ្លួនរបស់បុគគលរប រ់ៗ មិនរតូវឲ្យប៉ះ ល់ដល់សិទ្និលសរភីាពអបរដនទ្
លែើយ។ ការលរបើសិទ្និលសរភីាពលនះ រតូវរបរពឹតថតាមល័រខខ័្ ឍ រំ ត់របុងចាប់។ 

ររតា៣២.-  
ជនរគប់របូរនសិទ្និរស់រានរនជីវតិរនលសរភីាពនិងរនសនថិសុខ្ផ្ដធ ល់ខ្លួន។  

លទសរបហារជីវតិ មិនរតូវឱយរនលែើយ។  

ររតា ៣៣.-  
 របជាពលរដឌដខ្មរមិនអាចរតូវបានដរសញ្ញជ តិ និរលទ្ស ឬ ចប់បញ្ជូ នខ្លួនលៅឱយរបលទ្សលរៅ
ណាមួយលែើយ លលើរដលងដតរនរិចចរពមលរពៀងជាមួយោប លៅវញិលៅមរ។  

របជាពលរដឌដខ្មរ ដដលរំពុងរស់លៅឯបរលទ្ស រតូវបានរដឌោំ រ។  

ការទ្ទួ្លសញ្ញជ តិដខ្មរ រតូវរំ ត់របុងចាប់។ 

ររតា ៣៤ ងមី.-  
របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្រនសិទ្និលបាះលឆ្ប ត និងអាចឈរលឈាម ះឱយលគលបាះលឆ្ប ត។  

របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ ដដលរនអាយុយ៉ងតិច ១៨ឆ្ប ំ រនសិទ្និលបាះលឆ្ប ត។  

របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ ដដលរនអាយុយ៉ងតិច ២៥ឆ្ប ំ អាចឈរលឈាម ះឱយលគលបាះ
លឆ្ប តលរជើសតំាងជាតំណាងរាស្តសថ។  

របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ ដដលរនអាយុយ៉ងតិច ៤០ឆ្ប ំអាចឈរលឈាម ះឱយលគលបាះ
លឆ្ប តលរជើសតំាងជាសរជិររពឹទ្នសភា។  

បទ្បផញ្ដតថិបនទយសិទ្និលបាះលឆ្ប ត និង សិទ្និឈរលឈាម ះឱយលគលបាះលឆ្ប តរតូវដចងរបុងចាប់
លបាះលឆ្ប ត។ 

ររតា ៣៥.-  
 របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ រនសិទ្និចូលរមួយ៉ងសរមមរបុងជីវភាពនលយបាយ លសដឌរិចច 
សងគមរិចច និង វបផធម៌របស់របលទ្សជាតិ។  

លសចរឋីលសបើទំងឡាយរបស់របជាពលរដឌ រតូវបានទ្ទួ្លការពិនិតយ និង លោះស្រសាយយ៉ង
ហ្មត់ចត់ពីអងគការរដឌ។ 

ររតា ៣៦.-  
របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ រនសិទ្និលរជើសលរ ើសមុខ្របរសមស្រសបតាមសមតទភាពរបស់ខ្លួន 



តាមលសចរឋីរតវូការរបស់សងគម។  

របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ រនសិទ្និទ្ទួ្លរបារ់បំណាច់លសមើោប  ចំល ះការងារដូចោប ។  

ការងារលមផធះរនតនមលលសមើោប នឹងរនរម ដដលបានមរពីការងារលធវើលៅលរៅផធះ។  

របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ រនសិទ្និទ្ទួ្លការធា រ៉ាប់រងសងគម និងអតទរបលយជន៍ខាង
សងគមរិចច ដដលរនដចងរបុងចាប់។  

របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ រនសិទ្និបលងកើតសហ្ជីព និង ចូលជាសរជិរសហ្ជីពលនះ។  

ការលរៀបចំ និង ការ របរពឹតថលៅននសហ្ជីព នឹងរនរំ ត់របុងចាប់។ 

ររតា ៣៧.-  
សិទ្និលធវើរូដរមម និង លធវើបាតុរមមលោយសនថិវធីិ រតូវយរមរអនុវតថលៅរបុងររបខ័្ ឍ ននចាប់។ 

ររតា ៣៨.-  
ចាប់រ៉ាប់រងមិនឱយរនការរលំោភបំ នលលើរបូរាងកាយបុគគលណាមួយលែើយ។  

ចាប់ការ រ ជីវតិ រិតថិយស និង លសចរឋីនងលងបូររបស់របជាពលរដឌ។  

 ការលចទ្របកាន់ ការចប់ខ្លួន ការឃ្លត់ខ្លួន ឬការ្ំុខ្លួនជនណាមួយនឹងអាចលធវើលៅលរើត 

លុះរតាដតអនុវតថរតឹមរតវូតាមបញ្ដតថិចាប់។  

ការបងខិតបងខំ ការលធវើបាបលលើរបូរាងកាយ ឬរបរពឹតថិរមមណាមួយដដលបដនទមទ្មងន់ ទ្ ឍ រមម 
អនុវតថចំល ះជនជាប់្ំុឃ្លងំ ឬជាប់ពនន ោររតូវហាមឃ្លត់មិនឱយលធវើលែើយ។ អបរនដដល់ 

អបររមួរបរពឹតថ និងអបរសមគំនិតរតូវទ្ទួ្លលទសតាមចាប់។  

ការទ្ទួ្លសារភាព ដដលលរើតលែើងពីការបងខិតបងខំតាមផលូវកាយរឋី តាមផលូវចិតថរឋី មិនរតវូ
ទុ្រជាភសថុតាងននពិរទុ្នភាពលទ្។  

វមិតិសងស័យ រតូវបានជារបលយជន៍ដល់ជនជាប់លចទ្។  

ជនជាប់លចទ្ណារ៏លោយ រតូវទុ្រជាមនុសសឥតលទស ដរាបណាតុោការមិនទន់កាត់
លទសជាសាទ ពរ។  

ជនរគប់របូ រនសិទ្និការ រខ្លួនតាមផលូវតុោការ។ 

ររតា ៣៩.-  
 របជាពលរដឌដខ្មរ រនសិទ្និបឋឹងបរហិារ បឋឹងតវ៉ ឬបឋឹងទរសំ ងជួសជុលការខូ្ចខាត ដដល
បណាឋ លមរពីអំលពើខុ្សចាប់របស់អងគការរដឌ របស់អងគការសងគម និង របស់បុគគលិរននអងគ
ការទំងល ះ។ ការលោះស្រសាយប ឋឹ ងតវ៉ និង សំ ងជួសជុលការខូ្ចខាត ជាសមតទរិចច
របស់តុោការ។ 

ររតា ៤០.-  
 លសរភីាពរបុងការលដើរឆ្ង យ ជិត និង តំាងទី្លំលៅរបុងសាទ នភាពស្រសបចាប់របស់របជាពលរដឌ
រតូវបានលោរព។ របជាពលរដឌដខ្មរ អាចលចញលៅតំាងទី្លំលៅលៅរបលទ្សលរៅ ឬ វលិរតែប់



មរវញិបាន។  

ការររាសិទ្និមិនឲ្យរលំោភលលើលំលៅឋាន និងអាង៌រំបំាងននការលឆលើយឆលងតាមលិខិ្ត តាម
សារទូ្រលលខ្ ទូ្រពុមព ទូ្រគមន៍ និងតាមទូ្រស័ពធ រតូវបានធា ។  

ការដឆរលឆរលំលៅឋាន សរភ រៈ វតទុ និង លលើរបូបុគគល រតូវលធវើឱយស្រសបនឹងបញ្ដតថិចាប់។ 

ររតា ៤១.-  
 របជាពលរដឌដខ្មរ រនលសរភីាពខាងការបលញ្ចញមតិរបស់ខ្លួន លសរភីាពខាងសារព័ត៌រន 
លសរភីាពខាងការលបាះពុមពផាយ លសរភីាពខាងការរបជំុ។ ជនណារ៏លោយមិនអាចលឆលៀតលរបើ
សិទ្និលនះលោយរលំោភ  ំឱយប៉ះ ល់ដល់រិតថិយសរបស់អបរដនទ្ ដល់ទំ្លនៀមទ្រល ប់លអ
របស់សងគម ដល់សណាឋ ប់ធាប ប់សាធារ ៈ និង ដល់សនថិសុខ្ជាតិបានលែើយ។ របបសារ
ព័ត៌រន រតូវលរៀបចំលែើងលោយចាប់។  

ររតា ៤២.-  
របជាពលរដឌដខ្មរ រនសិទ្និបលងកើតសរគម និង គ បរសនលយបាយ។ សិទ្និលនះរតូវរំ ត់
របុងចាប់។  

របជាពលរដឌដខ្មរទំងឡាយ អាចចូលរមួរបុងអងគការមហាជន ជួយោប លៅវញិលៅមរ ការ រ
សមិទ្នផលជាតិ និង សណាឋ ប់ធាប ប់សងគម។ 

ររតា ៤៣.-  
របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ រនសិទ្និលពញទី្ខាងជំលនឿ។  

 លសរភីាពខាងជំលនឿ និង ការរបតិបតថិខាងផលូវសាស  រតូវបានរដឌធា របុងល័រខខ័្ ឍ ដដល
មិនប៉ះ ល់ដល់ជំលនឿ ឬសាស ដនទ្លទ្ៀត ដល់សណាឋ ប់ធាប ប់ និង សនថិសុខ្សាធារ ៈ។  

រពះពុទ្នសាស  ជាសាស របស់រដឌ។ 

ររតា ៤៤.-  
ជន ណារ៏លោយ លទះជាបុគគលរឋី ជាសមូហ្ភាពរឋី រនសិទ្និជារច ស់រមមសិទ្និ។ រនដតរបូ
វនថបុគគល ឬនីតិបុគគលដដលរនសញ្ញជ តិជាដខ្មរលទ្លទ្ើបរនសិទ្និជារច ស់ រមមសិទ្និលលើដីធលី។  

រមមសិទ្និឯរជនស្រសបចាប់ សទិតលៅលរកាមការោំ រននចាប់។  

 ដដលនឹងដរហូ្តរមមសិទ្និ អំពីជនណាមួយបានល ះ លុះរតាដតរបលយជន៍សាធារ ៈ
តរមូវឱយលធវើ របុងររ ីដដលចាប់បានបញ្ដតថិទុ្រ លហ្ើយរតូវផឋល់សំ ងជាមុន លោយសម
រមយ និង យុតថិធម៌។ 

ររតា ៤៥.-  
ការលរ ើសលអើងរគប់របលភទ្ របឆំ្ងនឹងស្តសថីលភទ្ រតូវបំបាត់លចល។  

ការលធវើអាជីវរមមលលើការងាររបស់ស្តសថី រតូវហាមឃ្លត់។  



បុរស និង ស្តសថីរនសិទ្និលសមើោប របុងរគប់វស័ិយទំងអស់ ជាពិលសសរបុងអា ហ៍្ពិ ហ៍្ និង 
រគួសារ។  

អា ហ៍្ពិ ហ៍្ រតូវលធវើតាមល័រខខ័្ ឍ ដដលរនដចងរបុងចាប់ និងតាមលោលការ ៍សម័រគ
ចិតថ បឋីមួយ របពននមួយ។ 

ររតា ៤៦.-  
អំលពើ លរ់ដូរមនុសស អំលពើលធវើអាជីវរមមដផបរលពសយរមម និង អំលពើអាសអាភាស ដដលប៉ះ ល់
ដល់លសចរឋីនងលងបូររបស់ រ ី រតូវហាមឃ្លត់។  

រតូវ ហាមឃ្លត់មិនឱយរនការបញ្ឈប់ រពីីការងារ លោយមូលលហ្តុរនគភ៌។  ររីនសិទ្និ
ឈប់សំរារលៅលពលសំរាលរូនលោយទ្ទួ្លរបារ់លបៀវតស និង លោយរនកាធា ររាសិទ្និ
អតីតភាពរបុងការងារ និងអតទរបលយជន៍សងគមលផសងៗលទ្ៀត។  

រដឌ និងសងគមយរចិតថទុ្រោរ់បងកលរខ ៈឱយ រ ី ជាពិលសស រលីៅជនបទ្ ដដលោម នទី្
ពឹងបានទ្ទួ្លការឧបតទមភ លដើមផីរនមុខ្របរ រនលទ្នភាពពយបាលជំងឺ ឱយរូនលៅលរៀន និង 
រនជីវភាពរស់លៅសមរមយ។ 

ររតា ៤៧.-  
 រតាបិតា រនកាតពវរិចចចិញ្ច ឹមដងររា និង អប់ររូំនឱយលៅជាពលរដឌលអ។ រូនរន
ររ ីយរិចចចិញ្ច ឹម និង បីបាច់ដងររារតាបិតា ដដលចស់ជរាតាមទំ្លនៀមទ្រល ប់ដខ្មរ។ 

ររតា ៤៨.-  
រដឌ ធា ររាការ រសិទ្និរបស់រុររ ដដលរនដចងរបុងអនុសញ្ញដ សឋីពីរុររ ជាពិលសស
សិទ្និរនជីវតិរស់លៅ សិទ្និទ្ទួ្លការអប់រលំរៀនសូរត សិទ្និរតូវបានទ្ទួ្លការោំ រ របុងសាទ ន
ការ ៍រនសន្តងាគ ម និង ការការ ររបឆំ្ងនឹងអាជីវរមម លសដឌរិចច ឬកាមគុ លលើរុររ។  

រដឌោំ ររបឆំ្ងនឹងការងារ ទំងឡាយ ដដលអាចលធវើឱយខូ្ចដល់ការអប់រ ំ និងការលរៀនសូរត
របស់រុររ ឬដដល ំឱយអនថរាយដល់សុខ្ភាព ឬសុខុ្រលភាពរបស់រុររ។ 

ររតា ៤៩.-  
របជាពលរដឌដខ្មររគប់របូ រតូវលោរពរដឌធមមនុញ្ដ និង លោរពចាប់។  

របជាពលរដឌដខ្មររគប់របូ រនកាតពវរិចចរមួចំដ ររសាងរបលទ្សជាតិ និង ការ ររតុភូមិ
។  

កាតពវរិចចការ ររតុភូមិ រតូវអនុវតថតាមបញ្ដតថិចាប់។ 

ររតា ៥០.-  
របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ រតូវលោរពលោលការ ៍អធិបលតយយជាតិ និង លទ្និរបជាធិបលត
យយលសរពីហុ្បរស។  



របជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ រតូវលោរពរទ្ពយសមផតថិសាធារ ៈ និង រមមសិទ្និស្រសបចាប់
របស់ឯរជន។  

 

ជំពូរទី្ ៤ 

អំពីរបបនលយបាយ  

ររតា ៥១ ងមី.-  
រពះរាជាណាចរររមពុជា អនុវតថនលយបាយរបជាធិបលតយយលសរពីហុ្បរស។  

របជាពលរដឌដខ្មរជារច ស់វស  ននរបលទ្សជាតិរបស់ខ្លួន។  

 អំណាចទំងអស់ជារបស់របជាពលរដឌ។ របជាពលរដឌលរបើអំណាចរបស់ខ្លួន តាមរយៈរដឌ
សភា រពឹទ្នសភា រាជរោឌ ភិបាល និង សាោជរមះរឋី។  

អំណាចដបងដចរោច់ពីោប  រវងអំណាចនីតិបផញ្ដតថិ អំណាចនីតិរបតិបតថិ និង អំណាច
តុោការ។ 

ររតា ៥២.-  
 រាជរោឌ ភិបាលរមពុជា លបឋជាញ ររាការ រឯររាជយ អធិបលតយយបូរា ភាពទឹ្រដីននរពះរាជា
ណាចរររមពុជា អនុវតថនលយបាយបរងួបបរងួមជាតិ លដើមផកីារ រឯរភាពជាតិ ររាការ រ
ទំ្លនៀមទ្រល ប់ និង របនព ីលអរបស់ជាតិ។ រាជរោឌ ភិបាលរមពុជារតូវការ រនីតយនុរូ
លភាព ធា សណាឋ ប់ធាប ប់ និងសនថិសុខ្សាធារ ៈ។ រដឌយរចិតថទុ្រោរ់ជាអាទិ្ភាព
ចំល ះជីវភាពរស់លៅ និង សុខុ្រលភាពរបស់របជាពលរដឌ។  

ររតា ៥៣.-  
 រពះរាជាណាចរររមពុជារបកាន់ខាជ ប់ជានិចចនូវនលយបាយអពយររឹត អចិនន្តនថយ៍ និង មិន
ចូលបរសសមព័នន។ រពះរាជាណាចរររមពុជា រមួរស់លោយសនថិសហ្វជិជរនជាមួយរបលទ្ស
ជិតខាង និង របលទ្សដនទ្លទ្ៀតទំងអស់លៅលលើសរលលោរ។  

រពះរាជាណាចរររមពុជា មិនឈាល ន នរបលទ្សណាោច់ខាត មិនលរជៀតដរជររិចចការនផធរបុង
ននរបលទ្សដនទ្លោយផ្ដធ ល់ ឬលោយរបលយល លទះបីលរកាមរបូភាពណារ៏លោយ លោះ
ស្រសាយរាល់បញ្ញា លោយសនថិវធីិ និងលោរពផលរបលយជន៍ផងោប លៅវញិមរ។  

រពះរាជាណាចរររមពុជាមិនចងសមព័ននលយធា ឬ ចូលរបុងរិចចរពមលរពៀងលយធាណាមួយ 
ដដលមិនស្រសបនឹងអពយររឹតភាពរបស់ខ្លួនលែើយ។  

 រពះរាជាណាចរររមពុជា មិនអនុញ្ញដ តឱយរនមូលោឌ នលយធាបរលទ្សលៅលលើទឹ្រដីរបស់
ខ្លួន លហ្ើយរ៏មិនអនុញ្ញដ តឱយរនមូលោឌ នលយធារបស់ខ្លួនលៅបរលទ្សដដរ លលើរដលងដត
របុងររបខ័្ ឍ ននសំ ូមពររបស់អងគការសហ្របជាជាតិ។  

 រពះរាជាណាចររ ររាសិទ្និទ្ទួ្លយរជំនួយបរលទ្សជាសរភ រៈលយធា អាវធុ រោប់រលំសវ 



ការហ្វឹរហ្វឺន រងររល ំងរបោប់អាវធុ និង ជំនួយលផសងៗលទ្ៀត លដើមផីការ រខ្លួន និង ធា 
សណាឋ ប់ធាប ប់ និងសនថិសុខ្សាធារ ៈលៅនផធរបុងរបលទ្ស។ 

ររតា ៥៤.-  
ការផលិត ការលរបើរបាស់ ការររាទុ្រអាវធុបររ ូ អាវធុគីមី ឬអាវធុលវរតា ូ រតូវហាម
ឃ្លត់ោច់ខាត។ ររតា ៥៥.-  
 សននិសញ្ញដ  និង រិចចរពមលរពៀងទំងឡាយណា ដដលមិនស្រសបនឹងឯររាជយ អធិបលតយយ 
បូរ ភាពទឹ្រដី អពយររឹតភាព និងឯរភាពជាតិរបស់រពះរាជាណាចរររមពុជា រតូវលុប
លចល។  

 

ជំពូរទី្ ៥ 

អំពីលសដឌរិចច 

 

ររតា ៥៦.-  
រពះរាជាណាចរររមពុជា អនុវតថរបព័ននលសដឌរិចចទី្ផារ។  

ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតថលៅននរបព័ននលសដឌរិចចលនះ នឹងរនរំ ត់របុងចាប់។ 

ររតា ៥៧.-  
ការយរពននោរនឹងអាចលធវើលៅបាន លុះរតាដតរនចាប់អនុញ្ញដ ត។ ងវកិាជាតិ រតូវបាន
រំ ត់ឱយអនុវតថតាមចាប់។  

របបរគប់រគងរបិូយវតទុ និង របព័ននហិ្រញ្ដវតទុ រតូវរំ ត់របុងចាប់។ 

ររតា ៥៨.-  
 រទ្ពយសមផតថិរបស់រដឌរនជាអាទ្ិ៍ ដីធលី លរកាមដី ភបំ សមុរទ្ បាតសមុរទ្ លរកាមបាតសមុរទ្ 
លឆបរសមុរទ្ អាកាស លកាះ ទ្លនល ដរពរ សធឹង បឹង នរពលឈើ ធនធានធមមជាតិ មជឈម ឍ ល
លសដឌរិចចវបផធម៌ មូលោឌ នការ ររបលទ្ស សំ ង់លផសងៗលទ្ៀត ដដលបានរំ ត់ថាជា
របស់រដឌ។  

ការរគប់រគង ការលរបើរបាស់ និង ការចត់ដចងលលើរទ្ពយសមផតថិរដឌនឹងរតូវរំ ត់របុងចាប់។  

ររតា ៥៩.-  
រដឌ រតូវររាការ របរសិាទ ន និង តុលយភាព ននលភាគរទ្ពយធមមជាតិលហ្ើយរតូវចត់ដចងឲ្យរន
ដផនការចាស់ោស់របុង ការរគប់រគង រនជាអាទ្ិ៍ ដីធលី ទឹ្រ អាកាស ខ្យល់ ភូគពភសាស្តសថ 



របព័ននលអរូែូសីុ ដរ ៉ថាមពល លរបងកាត និងឧសម័ន ងម និងខ្ាច់ តផូងងម នរពលឈើ និង អនុ
ផលនរពលឈើពពួរសតវនរព មចឆ ជាតិ ធនធានជលផល។  

ររតា ៦០.-  
ពលរដឌ រនសិទ្និលរ់ដូរផលិតផលរបស់ខ្លួនលោយលសរ។ី ការតរមូវឱយលរ់ផលិតផលជូន
រដឌ ឬការយរលភាគផល ឬរទ្ពយសមផតថិឯរជនលៅលរបើរបាស់ លទះបីមួយរយៈលពលរ៏លោយ 
រតូវហាមឃ្លត់ លវៀរដលងដតរបុងររ ីពិលសសដដលរនចាប់អនុញ្ញដ ត។ 

ររតា ៦១.-  
រដឌ ជំរញុការអភិវឌណន៍លសដឌរិចចរគប់វស័ិយ ជាពិលសសវស័ិយរសិរមម សិបផរមម ឧសាហ្រមម 
ចប់ពីតំបន់ោច់ស្រសយលលោយយរចិតថទុ្រោរ់លៅលលើនលយបាយទឹ្រ លភលើង ផលូវ និង 
មលធយបាយដឹរជញ្ជូ ន បលចចរលទ្សទំ្លនើប និង របព័ននឥ ទន។ 

ររតា ៦២.-  
រដឌយរចិតថទុ្រោរ់ជួយលោះស្រសាយមលធយបាយផលិត ការ រនងលផលិតផលជូនរសិររ 
សិបផររ និងជួយររទី្ផារលរ់ផលិតផល។  

ររតា ៦៣.-  
រដឌយរចិតថទុ្រោរ់រគប់រគងទី្ផារ ជួយឱយជីវភាពរស់លៅរបស់របជាពលរដឌរនររមិតសម
រមយ។ 

ររតា ៦៤.-  
រដឌ ហាមឃ្លត់ និងផឋ ធ លទសជាទ្មងន់ដល់ជនណាដដល ំចូល ផលិតលរ់ដូរលរគឿងលញៀន 
ទំ្និញដរលងកាល យ ហួ្សរយៈលពលលរបើ ដដលប៉ះ ល់ដល់សុខ្ភាព អាយុជីវតិរបស់អបរលរបើ។  

 

ជំពូរទី្ ៦ 

អំពីអប់រ ំវបផធម៌ និងសងគមរិចច 

ររតា ៦៥.-  
រដឌ រតូវការ រ និង លលើរសធួយសិទ្និរបស់របជាពលរដឌ របុងការទ្ទួ្លការអប់ររំបរបលោយ
គុ ភាព លៅរគប់ររមិត និង រតូវចត់វធិានការរគប់ដបបយ៉ងជាជំហានៗ លដើមផីឱយការអប់រ ំ
លនះបានលៅដល់របជាពលរដឌរគប់របូ។  

រដឌយរចិតថទុ្រោរ់ដល់វស័ិយអប់រកំាយ និងរីឡា ដដលជាសុខុ្រលភាពរបស់របជា
ពលរដឌដខ្មររគប់របូ។ 

ររតា ៦៦.-  



 រដឌរសាងរបព័ននអប់រមួំយលពញលលញ និង ឯរភាពលៅទូ្ទំងរបលទ្ស ដដលធា ឱយបាននូវ
លោលការ ៍លសរភីាពខាងសិរាធិការ និងលោលការ ៍សមភាពរបុងការអប់រ ំ លដើមផឱីយ
របជាពលរដឌរគប់របូរនភ័ពវសំណាងរគប់រោន់ លសមើោប របុងការរសាងជីវតិ។ 

ររតា ៦៧.-  
រដឌអនុវតថរមមវធីិសិរា និង លោលការ ៍គរលុកាសលយទំ្លនើប រាប់បញ្ចូ លទំងបលចចរវទិ្យ 
និង ភាសាបរលទ្ស។  

រដឌរគប់រគងរគឹះសាទ នសិរា និងថាប រ់សិរាសាធារ ៈ និងឯរជនលៅរគប់ភូមិសិរា។ 

ររតា ៦៨.-  
រដឌផឋល់រិចចការអប់រដំផបរបឋម និង មធយមសិរាលៅសាោលរៀនសាធារ ៈសំរាប់របជា
ពលរដឌរគប់របូ លោយឥតបង់នងល។  

របជាពលរដឌ រតូវបានទ្ទួ្លការអប់រយ៉ំងតិច របំាបួនឆ្ប ំ។  

រដឌជួយផសពវផាយ និង លលើរតលមកើងសាោបាលី និងពុទ្និរសិរា។ 

ររតា ៦៩.-  
រដឌរនកាតពវរិចចដងររា និង ពរងីរវបផធម៌ជាតិ។  

រដឌរនកាតពវរិចចការ រ និង ពរងីរភាសាដខ្មរ ឱយសមស្រសបនឹងលសចរឋីរតូវការ។  

រដឌរនកាតពវរិចចដងររា និង ការ ររបាសាទ្បុរា  វតទុសិលផៈបុរា  និងដរលំអ
រម ីយោឌ នរបវតថិសាស្តសថលែើងវញិ។  

ររតា ៧០.-  
បទ្លលមើសទំងឡាយដដលប៉ះ ល់ ឬទរ់ទ្ងនឹងលបតិរភ ឍ វបផធម៌ និង លបតិរភ ឍ
សិលផៈ រតូវផឋ ធ លទសជាទ្មងន់។  

ររតា ៧១.-  
បរលិវ  លបតិរភ ឍ ជាតិ រ៏ដូចជាលបតិរភ ឍ  ដដលបានបញ្ចូ លជាលបតិរភ ឍ ពិភពលោរ 

រតូវទុ្រជាតំបន់អពយររឹត ដដលមិនឱយរនសរមមភាពលយធា។ 

ររតា ៧២.-  
 សុខ្ភាពរបស់របជារាស្តសថរតូវបានធា ។ រដឌយរចិតថទុ្រោរ់ដល់ការការ រជមងឺ និង 
ពយបាលជមងឺ។ របជារាស្តសថររីររ រតូវបានទ្ទួ្លការពិនិតយលរាគលោយឥតបង់នងល លៅតាម
មនធីរលពទ្យ គិោនោឌ ន និង មនធីរសមភពសាធារ ៈ។  

រដឌលរៀបចំឱយរនគិោនោឌ ន និង មនធីរសមភពដល់ជនបទ្។ 



ររតា ៧៣.-  
រដឌ យរចិតថទុ្រោរ់ចំល ះរុររ និង រតា។ រដឌលរៀបចំឱយរនទររោឌ ន និង ជួយឧបតទមភ
 រ ីដដលរនរូនលរចើនរបុងបនធុរ លហ្ើយឥតទី្ពឹង។ 

ររតា ៧៤.-  
រដឌជួយឧបតទមភជនពិការ និង ដល់រគួសារយុទ្នជន ដដលបានបូជាជីវតិលដើមផីរបលទ្សជាតិ។ 

ររតា ៧៥.-  
រដឌចត់ដចងឱយរនរបបសនថិសុខ្សងគមដល់រមមររ និង និលយជិត។  

 

ជំពូរទី្ ៧ 

អំពីរដឌសភា  

ររតា ៧៦.-  
រដឌសភា រនសរជិរតំណាងរាស្តសថយ៉ងតិច ១២០ របូ។  

តំណាងរាស្តសថ រតូវលរជើសតំាងលោយការលបាះលឆ្ប តជាសរល លោយលសរ ី លោយលសមើភាព 
លោយចំល ះ និងតាមវធីិលរជើសលរ ើសលឆ្ប តជាសរង ត់។  

តំណាងរាស្តសថ អាចឈរលឈាម ះលបាះលឆ្ប តសាជាងមីបាន។  

 អបរដដលរនសិទ្និឈរលឈាម ះជាលបរខជនតំណាងរាស្តសថ គឺជារបជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ 
ដដលរនសិទ្និលបាះលឆ្ប ត រនអាយុយ៉ងតិច ២៥ ឆ្ប ំ រនសញ្ញជ តិជាដខ្មរតំាងពីរំល ើ ត។  

អងគការលរៀបចំការលបាះលឆ្ប ត ដបបបទ្ និង ការរបរពឹតថលៅននការលបាះលឆ្ប ត រតូវរំ ត់របុង
ចាប់លបាះលឆ្ប ត។  

ររតា ៧៧.-  
តំណាងរាស្តសថរបុងរដឌសភា ជាតំណាងរបជាជាតិដខ្មរទំងមូល ពំុដមនរោន់ដតជាតំណាង
របជាពលរដឌរបុងម ឍ លរបស់ខ្លួនល ះលទ្។  

អា តថិអាជាញ បញ្ញជ ទំងឡាយ រតូវទុ្រជាលរ្ៈ។  

ររតា ៧៨.-  
 នីតិកាលរបស់រដឌសភារនរំ ត់ ៥ឆ្ប ំ លហ្ើយរតូវផុតរំ ត់លៅលពលដដលរដឌសភាងមី
ចូលកាន់តំដ ង។ រដឌសភាមិនអាចរតូវបានរោំយមុនផុតអា តថិបានលែើយ លវៀរដលងដត
របុងររ ីដដលរាជរោឌ ភិបាល រតវូបានទ្រល រ់ពីរដងរបុងរយៈលពល ១២ដខ្។  

របុងររ ីលនះ រពះមហារសរតរតូវរោំយរដឌសភា លរកាយពីរពះអងគរទ្ង់បានទ្ទួ្លការលសបើពី
 យររដឌមន្តនថី និង ប ធ ប់ពីរទ្ង់បានការយល់រពមពីរបធានរដឌសភា។  

ការលបាះលឆ្ប តលដើមផលីរជើសលរ ើសរដឌសភាងមី នឹងរបរពឹតថលៅរបុងរយៈលពល ៦០ នងង យ៉ងយូរ 



ចប់តំាងពីនងងរោំយរដឌសភាមរ។  

របុងរយៈកាលលនះ រាជរោឌ ភិបាលរនដតភាររិចចដឹរ ំការងាររបចំនងងដតបុ៉លណាត ះ។  

 របុងលពលរនសន្តងាគ ម ឬរបុងកាលៈលទ្សៈពិលសសដនទ្លទ្ៀត ដដលមិនអាចលធវើការលបាះលឆ្ប ត
លរើត រដឌសភាអាចរបកាសបនថនីតិកាលរបស់ខ្លួនមួយដងបានមួយឆ្ប ំ តាមសំល ើ របស់រពះ
មហារសរត។  

ការរបកាសបនថនីតិកាលរបស់រដឌសភា រតូវសលរមចលោយមតិយល់រពម ពីរភាគបីយ៉ងតិច 
ននចំនួនសរជិររដឌសភាទំងមូល។  

ររតា ៧៩.-  
 អា តថិននសរជិររដឌសភា រនវសិមិតភាពជាមួយការបំលពញមុខ្ងារសាធារ ៈ ជាស
រមម និង ជាមួយមុខ្ងារជាសរជិរននសាទ ប័នដនទ្លទ្ៀត ដដលរនដចងរបុងរដឌធមមនុញ្ដលនះ 
លវៀរដលងដតលៅបំលពញមុខ្ងាររបុងគ ៈរដឌមន្តនថីននរាជរោឌ ភិបាល។  

 របុងររ ីលនះ សរជិររដឌសភារបូល ះរនឋានៈជាសរជិររដឌសភាធមមតា បុ៉ដនថមិនរតវូ
រនមុខ្តំដ ងអវីទំងអស់របុងគ ៈររម ធិការ អចិនន្តនថយ៍ និងរបុងគ ៈរមមការលផសងៗនន
រដឌសភា។ 

ររតា ៨០.-  
តំណាងរាស្តសថ រនអភ័យឯរសិទ្និសភា។  

 តំណាងរាស្តសថរបូណារ៏លោយ មិនអាចរតូវបានលចទ្របកាន់ ចប់ខ្លួន ឃ្លត់ខ្លួន ឬ្ំុខ្លួន 
លោយលហ្តុពីបានសំដដងលយបល់ ឬបលញ្ចញមតិ របុងការបំលពញមុខ្ងាររបស់ខ្លួនលសាះ
លែើយ។  

ការលចទ្របកាន់ ការចប់ខ្លួន ការឃ្លត់ខ្លួន ឬការ្ំុខ្លួន សរជិរណាមួយននរដឌសភា នឹង
អាចលធវើលៅលរើត លុះរតាដតរនការយល់រពមពីរដឌសភា ឬពីគ ៈររម ធិការអចិនន្តនថយ៍
របស់រដឌសភា របុងចល ល ះសម័យរបជំុននរដឌសភា លវៀរដលងដតរបុងររ ីបទ្លលមើសរពហ្មទ្ ឍ
ជារ់ដសឋង។ របុងររ ីខាងលរកាយលនះ ររសួងរនសមតទរិចចរតូវលធវើលសចរឋីរាយការ ៍ជូន
រដឌសភា ឬជូនគ ៈររម ធិការអចិនន្តនថយ៍របស់រដឌសភាជាប ធ ន់ លដើមផសីលរមច។  

 លសចរឋីសលរមចរបស់គ ៈររម ធិការអចិនន្តនថយ៍របស់រដឌសភា រតូវោរ់ជូនសម័យរបជំុរដឌ
សភាខាងមុខ្ លដើមផីអនុម័តតាមមតិភាគលរចើនពីរភាគបីននសរជិររដឌសភាទំងមូល។  

 របុងររ ីទំងអស់ខាងលលើលនះ ការ្ំុខ្លួន ការលចទ្របកាន់តំណាងរាស្តសថណាមួយរតូវផ្ដអ រ 

របសិនលបើរដឌសភាបានបលញ្ចញមតិឱយផ្ដអ រតាមមតិភាគលរចើនបីភាគបួន ននចំនួនសរជិររដឌ
សភាទំងមូល។ 

ររតា ៨១.-  
រដឌសភារនងវកិាសវយ័ត សររប់ដំល ើ រការ។  

តំណាងរាស្តសថ រតវូទ្ទួ្លរបារ់បំណាច់។  



ររតា ៨២ ងមី.-  
រដឌសភាលបើរសម័យរបជំុដំបូង ហុ្រសិបនងងយ៉ងយូរលរកាយលពលលបាះលឆ្ប ត តាមការលកាះ
របជំុរបស់រពះមហារសរត។  

 មុនចប់លផឋើមការងាររបស់ខ្លួន រដឌសភារតូវរបកាសសុពលភាពននអាណាតថិរបស់សរជិរ
នីមួយៗ រតូវលបាះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសោច់លោយដែរពីោប  នូវរបធាន អនុរបធានរដឌសភា និង
សរជិរទំងអស់ននគ ៈរមមការ  របស់រដឌសភា លោយមតិភាគលរចើនោច់ខាតនន
ចំនួនសរជិររដឌសភាទំងមូល។  

រដឌសភារតូវអនុម័តបទ្បញ្ញជ នផធរបុង លោយមតិភាគលរចើនោច់ខាតននចំនួនសរជិររដឌសភា
ទំងមូល។  

តំណាងរាស្តសថទំងអស់ រតូវលធវើសចច រប ិធានមុនចូលកាន់តំដ ងដូចរនខ្លឹមសារដចង
របុង ឧបសមព័ននទី្ ៥ ននរដឌធមមនុញ្ដ។ 

ររតា ៨៣.-  
រដឌសភា របជំុជាសាមញ្ដ ពីរដង របុងមួយឆ្ប ំ។  

 សម័យរបជំុនីមួយៗ រនងិរៈលវោយ៉ងតិចបីដខ្។ លបើរនសំ ូមពរពីរពះមហារសរត ឬ
លសចរឋីលសបើសំុពី យររដឌមន្តនថី ឬពីសរជិររដឌសភាចំនួនមួយភាគបីយ៉ងតិច គ ៈររម ធិ
ការអចិនន្តនថយ៍រដឌសភា លកាះរបជំុរដឌសភាជាវសិាមញ្ដ។  

របុងររ ីលនះ រលបៀបវរៈជារ់ោរ់ននសម័យរបជំុជាវសិាមញ្ដរតូវផាយដល់របជារាស្តសថ
ជាមួយនឹងនងងរំ ត់របជំុ។ 

ររតា ៨៤.-  
លៅចល ល ះសម័យរបជំុរបស់រដឌសភា គ ៈររម ធិការអចិនន្តនថយ៍របស់រដឌសភាទ្ទួ្លភាររិចច
ចត់ដចងការងារ។  

គ ៈររម ធិការអចិនន្តនថយ៍របស់រដឌសភារមួរន : របធានរដឌសភា អនុរបធានរដឌសភា និង
របធានគ ៈរមមការទំងអស់របស់រដឌសភា។ 

ររតា ៨៥.-  
 សម័យរបជំុរដឌសភា រតូវលធវើលៅរាជធានីននរពះរាជាណាចរររមពុជារបុងសាលរបជំុរបស់ រដឌ
សភា លលើរដលងដតរនការសលរមចលផសងចុះរបុងលិខិ្តលកាះរបជំុលោយកាលៈលទ្សៈ តរមូវ
។  

លរៅពីររ ីខាងលលើ និងលរៅពីរដនលង និងពីកាលបរលិចឆទ្ ដដលរំ ត់របុងលសចរឋីអលញ្ជ ើញ 

ការរបជំុណារ៏លោយរបស់រដឌសភារតូវទុ្រជាខុ្សចាប់ លហ្ើយជាអសារសូនយលពញលរខ ៈ
។ ររតា ៨៦.-  
របុង កាលៈលទ្សៈដដលរបលទ្សជាតិសទិតរបុងភាពអាសនប រដឌសភារបជំុរាល់នងងជាប់ជារបចំ។ 



រដឌសភារនសិទ្និសលរមចបញ្ច ប់កាលៈលទ្សៈពិលសសខាងលលើលនះ កាលលបើសភាពការ ៍
អនុញ្ញដ ត។  

លបើរដឌសភាមិនអាចរបជំុបានលទ្ លោយមូលលហ្តុចំបាច់ ជាអាទ្ិ៍លៅលពលដដលររល ំង
បរលទ្សចូលមរកាន់កាប់ទឹ្រដី ការរបកាសភាពអាសនបរតូវបនថលៅមុខ្ជាសវ័យរបវតថិ។  

លៅលពលដដលរបលទ្សជាតិឋិតរបុងភាពអាសនប រដឌសភាមិនអាចរតូវរោំយបានលែើយ។ 

ររតា ៨៧.-  
 របធានរដឌសភាដឹរ អំងគរបជំុរបស់រដឌសភា ទ្ទួ្លអាញ្ដតថិចាប់ និងលសចរឋីសលរមចចិតថ
ទំងឡាយ ដដលរដឌសភាបានអនុម័ត រ៉ាប់រងការអនុវតថបទ្បញ្ញជ នផធរបុងរបស់រដឌសភា និង 

ចត់ដចងការទរ់ទ្ងអនថរជាតិទំងឡាយរបស់រដឌសភា។  

របុងររ ី ដដលរបធានរដឌសភារនធុរៈមិនអាចបំលពញមុខ្ងារបាន លោយលហ្តុមរពីរន
ជមងឺ ឬបំលពញមុខ្ងារជារបមុខ្រដឌសឋីទី្ ឬជារពះរាជានុសិទ្និ ឬបំលពញលបសររមមលៅបរលទ្ស 

អនុរបធានរដឌសភាមួយរបូរតូវទ្ទួ្លភាររិចចចត់ដចងការងារជំនួស។  

 របុងររ ីដដលរបធាន ឬអនុរបធានរដឌសភាោដលងពីមុខ្តំដ ង ឬទ្ទួ្លអនិចចរមម រដឌ
សភារតូវលបាះលឆ្ប តលរជើសតំាងរបធាន ឬអនុរបធានងមី។  

ររតា ៨៨ ងមី (ពីរ).-  
ការរបជំុរដឌសភា រតូវលធវើជាសាធារ ៈ។  

 រដឌសភាអាចរបជំុជាសរង ត់បាន តាមការលសបើសំុពីរបធានឬពីសរជិរចំនួនមួយភាគដប់
យ៉ងតិចពី រពះមហារសរត ឬពី យររដឌមន្តនថី។  

ការរបជំុរដឌសភា នឹងយរជាការបាន លុះរតាដតរន:  
 រ- រូរ ៉មុលលើសពី ពីរភាគបី ននចំនួនសរជិររដឌសភាទំងមូលសររប់ការអនុម័ត 

ទំងឡាយណាដដលតរមូវឱយយរមតិភាគលរចើន ពីរភាគបីននចំនួនសរជិររដឌសភា
ទំងមូល។  

ខ្- រូរ ៉មុលលើសពី រ់រណាឋ ល ននចំនួនសរជិររដឌសភាទំងមូលសររប់ការអនុម័ត
ទំងឡាយណា ដដលតរមូវឱយយរមតិភាគលរចើនោច់ខាតននចំនួនសរជិររដឌសភា 
ទំងមូល។  

ររតា ៨៩.-  
តាម ការសំុពីសរជិរចំនួនមួយភាគដប់យ៉ងតិច រដឌសភាអាចអលញ្ជ ើញឥសសរជនដ៏ឧតឋម
ណាមួយមរបំភលឺរដឌសភា អំពីបញ្ញា ដដលរនសារៈសំខាន់ពិលសស។ 

ររតា ៩០ ងមី (ពីរ).-  
 រដឌសភាជាអងគការដដលរនអំណាចនីតិបផញ្ដតថិ លហ្ើយបំលពញភាររិចចរបស់ខ្លួន ដូចបាន
រំ ត់របុងរដឌធមមនុញ្ដ និង ចាប់ជាធររន។  



រដឌសភាអនុម័តងវកិាជាតិ ដផនការរដឌ ការឱយរដឌខ្ចីរបារ់ពីលគ ការឱយរដឌឱយរបារ់លគខ្ចី ការ
សនយ   ដផបរហិ្រញ្ដវតទុ និង ការបលងកើត ដរដរប ឬលុបលចលពននោរ។  

រដឌសភាឱយលសចរឋីយល់រពមចំល ះគ នីរដឌបាល។  

រដឌសភាអនុម័តចាប់សឋីពីការលលើរដលងលទសជាទូ្លៅ។  

រដឌសភាអនុម័តយល់រពម ឬលុបលចលសននិសញ្ញដ  ឬអនុសញ្ញដ អនថរជាតិ។ 

រដឌសភាអនុម័តចាប់សឋីពីការរបកាសសន្តងាគ ម។  

ការអនុម័តខាងលលើលនះ របរពឹតថលៅលោយមតិភាគលរចើនោច់ខាត ននចំនួនសរជិររដឌសភា
ទំងមូល។  

រដឌសភាលបាះលឆ្ប តទុ្រចិតថដល់រាជរោឌ ភិបាល តាមមតិភាគលរចើនោច់ខាត ននចំនួន
សរជិររដឌសភាទំងមូល។  

ររតា ៩១ ងមី.-  
សរជិររពឹទ្នសភា សរជិររដឌសភា និង  យររដឌមន្តនថី រនសិទ្និផឋួចលផឋើមគំនិតលធវើចាប់។  

 តំណាងរាស្តសថ រនសិទ្និលសបើលធវើវលិសាធនរមមចាប់ បុ៉ដនថសំល ើ លនះមិនអាចទ្ទួ្លយរបាន
លទ្ លបើវលិសាធនរមមល ះសំលៅបនទយរបារ់ចំ ូលសាធារ ៈ ឬបដនទមបនធុរលលើរបជា
ពលរដឌ។ ររតា ៩២.-  
 ការអនុម័តទំងឡាយរបស់រដឌសភា ដដលផធុយនឹងលោលការ ៍ររាការ រ ឯររាជយ 
អធិបលតយយ បូរ ភាពទឹ្រដីននរពះរាជាណាចរររមពុជា លហ្ើយដដល ំឱយប៉ះ ល់ដល់ឯរ
ភាពនលយបាយ ឬការរគប់រគងរដឌបាលរបស់របលទ្សជាតិ នឹងរតូវចត់ទុ្រជាអាសារសូនយ 
។ ររុមរបឹរាធមមនុញ្ដជាអងគការដតមួយគត់ ដដលរនសមតទរិចចសលរមចពីលរ្ភាពលនះ។ 

ររតា ៩៣ ងមី .-  
 ចាប់ដដលរដឌសភាបានអនុម័ត និង រពឹទ្នសភាបានពិនិតយចប់សពវរគប់រចួលហ្ើយ លហ្ើយរតូវ
បានរពះមហារសរតរទ្ង់ឡាយរពះហ្សថលលខារបកាសឱយលរបើ រតូវចូលជាធររនលៅរាជ
ធានីភបំលពញរបុងរយៈលពលដប់នងងគត់ លរកាយពីនងងរបកាសឱយលរបើ និងលៅទូ្ទំងរបលទ្សរបុងរ
យៈលពលនមភនងងគត់ លរកាយពីនងងរបកាសឱយលរបើ។ បុ៉ដនថលបើចាប់លនះ បានដចងថាជាការ
របញាប់ ចាប់លនះរតូវចូលជាធររនភាល មលៅទូ្ទំងរបលទ្ស លរកាយនងងរបកាសឱយលរបើ។  

ចាប់ ដដលរពះមហារសរតរទ្ង់បានឡាយរពះហ្សថលលខារបកាសឱយលរបើ រតូវចុះរបុងរាជរិចច 
និង ផសពវផាយលៅទូ្ទំងរបលទ្សឱយទន់តាមលពលរំ ត់ខាងលលើ។ 

ររតា ៩៤.-  
 រដឌសភាបលងកើតគ ៈរមមការលផសងៗ ដដលចំបាច់។ ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតថលៅននរដឌ
សភា នឹងរនរំ ត់របុងបទ្បញ្ញជ នផធរបុងននរដឌសភា។ 



ររតា ៩៥.-  
 របុងររ ីរនសរជិររដឌសភាទ្ទួ្លអនិចចរមម ោដលង ឬរបាសចរសរជិរភាព ដដល
លរើតរនលែើង ៦ដខ្ យ៉ងតិចមុនចប់នីតិកាល រតូវចត់ការលរជើសតំាងជំនួសសរជិរល ះ 
តាមល័រខខ័្ ឍ រំ ត់របុងបទ្បញ្ញជ នផធរបុងរដឌសភា និងរបុងចាប់លបាះលឆ្ប ត។ 

ររតា ៩៦.-  
 តំណាងរាស្តសថរនសិទ្និោរ់សំ ួរដល់រាជរោឌ ភិបាល។ សំ ួរលនះរតូវសរលសរជា
ោយលរខ ៍អរសររបគល់ជូនតាមរយៈរបធាន រដឌសភា។  

ចលមលើយអាចលធវើលែើងលោយរដឌមន្តនថីមួយរបូ ឬលរចើនរបូ អាស្រស័យលោយបញ្ញា ដដលបានលចទ្
លែើង  រ់ព័នននឹងការទ្ទួ្លខុ្សរតូវរបស់មន្តនថីមួយរបូ ឬលរចើនរបូ។ លបើបញ្ញា  រ់ព័ននដល់
នលយបាយទូ្លៅរបស់រាជរោឌ ភិបាល យររដឌមន្តនថី រតវូលឆលើយផ្ដធ ល់ខ្លួន។  

ចលមលើយរបស់រដឌមន្តនថី ឬរបស់ យររដឌមន្តនថី អាចលធវើលោយផ្ដធ ល់រត់ ឬ សរលសរជា
ោយលរខ ៍អរសរ។  

ចលមលើយខាងលលើលនះ រតូវលធវើលែើងរបុងរយៈលពល របំាពីរនងង ប ធ ប់ពីបានទ្ទួ្លសំ ួរ។  

 ចំល ះចលមលើយផ្ដធ ល់រត់ របធានរដឌសភាអាចសលរមចលបើរឱយរន ឬមិនឱយរនការជដជរ
លដញលោល។ លបើោម នការលបើរឱយជដជរលដញលោលលទ្ល ះចលមលើយរបស់ រដឌមន្តនថី ឬ យរ
រដឌមន្តនថី នឹងបញ្ច ប់សំ ួរដតមឋង។  

លបើរនការលបើរឱយជដជរ លដញលោលរច ស់សំ ួរ វគមិនឯលទ្ៀត និងរដឌមន្តនថី រ់ព័នន ឬ
 យររដឌមន្តនថីអាចជដជរបឋូរលយបល់ របុងរយៈលពលដដលមិនអាចលលើសពីមួយលពលរបជំុ
លែើយ។  

រដឌសភារំ ត់ ទុ្រលពលមួយនងង របុងមួយសបាឋ ហ៍្ សររប់ការលឆលើយសំ ួរ។ លទះបីយ៉ង
ណារ៏លោយ សម័យរបជំុសររប់លឆលើយសំ ួរខាងលលើលនះមិនអាចលបើរលទ្នភាពឱយរន 

ការលបាះលឆ្ប តរបលភទ្ណាមួយបានលែើយ។ 

ររតា ៩៧.-  
 គ ៈរមមការទំងឡាយរបស់រដឌសភា អាចអលញ្ជ ើញរដឌមន្តនថីមរបំភលឺអំពីបញ្ញា អវីមួយ ដដល
 រ់ព័នននឹងវស័ិយទ្ទួ្លខុ្សរតូវរបស់ខ្លួន។ 

ររតា ៩៨ ងមី.-  
 រដឌសភាអាចទ្រល រ់សរជិរគ ៈរដឌមន្តនថី ឬទ្រល រ់រាជរោឌ ភិបាលពីតំដ ងលោយអនុម័ត
ញតថិបល ធ ស តាមសំលែងលឆ្ប តភាគលរចើនោច់ខាត ននចំនួនសរជិររដឌសភាទំងមូល។  

 ញតថិបល ធ សរាជរោឌ ភិបាល រតូវបានលលើរលែើងជូនរដឌសភា លោយតំណាងរាស្តសថចំនួន
សាមសិប រ់ លទ្ើបរដឌសភាអាចលលើរយរមរពិភារាបាន។  

ជំពូរទី្ ៨ ងមី 



អំពីរពឹទ្នសភា  

ររតា ៩៩ ងមី.-  
 រពឹទ្នសភាជាអងគការដដលរនអំណាចនីតិបផញ្ដតថិ លហ្ើយបំលពញភាររិចចរបស់ខ្លួន ដូចបាន
រំ ត់របុងរដឌធមមនុញ្ដ និង ចាប់ជាធររន។  

រពឹទ្នសភារនសរជិរយ៉ងលរចើន លសមើនឹង រ់រណាឋ លននចំនួនសរជិររដឌសភាទំងមូល
។  

សរជិររពឹទ្នសភារតូវចត់តំាងខ្លះ និងរតូវលរជើសតំាងលោយការលបាះលឆ្ប តអសរលខ្លះ។  

 សរជិររពឹទ្នសភា អាចរតូវបានចត់តំាង និងលរជើសតំាងសាជាងមីបាន។ អបរដដលរនសិទ្និ
ឈរលឈាម ះជាលបរខជនរពឹទ្នសភា គឺជារបជាពលរដឌដខ្មរទំងពីរលភទ្ ដដលរនសិទ្និលបាះ
លឆ្ប ត រនអាយុយ៉ងតិច ៤០ ឆ្ប ំ រនសញ្ញជ តិដខ្មរតំាងពីរំល ើ ត។ 

ររតា ១០០ ងមី.-  
សរជិររពឹទ្នសភាចំនួន២របូ រតូវបានចត់តំាងលោយរពះមហារសរត។  

សរជិររពឹទ្នសភាចំនួន ២របូ រតូវបានរដឌសភាលរជើសតំាងតាមមតិភាគលរចើនលោយលរបៀប។  

រឯីសរជិររពឹទ្នសភាឯលទ្ៀត រតូវបានលរជើសតំាងលោយការលបាះលឆ្ប តអសរល។  

ររតា ១០១ ងមី.-  
 ការលរៀបចំដបបបទ្ និង ការរបរពឹតថលៅននការចត់តំាងនិងការលបាះលឆ្ប តលរជើសតំាង
សរជិរ រពឹទ្នសភា រពមទំងការរំ ត់អំពីអបរលបាះលឆ្ប តអងគលបាះលឆ្ប ត និង ម ឍ លលបាះ
លឆ្ប ត រតូវដចងរបុងចាប់មួយ។ 

ររតា ១០២ ងមី.-  
នីតិកាលរបស់រពឹទ្នសភារនរំ ត់ ៦ឆ្ប ំ លហ្ើយរតូវផុតរំ ត់លៅលពលដដល រពឹទ្នសភាងមី
ចូលកាន់តំដ ង។  

 របុងលពលរនសន្តងាគ ម ឬរបុងកាលៈលទ្សៈពិលសសដនទ្លទ្ៀត ដដលមិនអាចលធវើការលបាះលឆ្ប ត
លរើត រពឹទ្នសភាអាចរបកាសបនថនីតិកាលរបស់ខ្លួនមួយដងបានមួយឆ្ប ំ តាមសំល ើ របស់
រពះមហារសរត។  

ការរបកាសបនថនីតិកាលរបស់រពឹទ្នសភា រតូវសលរមចលោយមតិយល់រពមពីរភាគបីយ៉ងតិច 
ននចំនួនសរជិររពឹទ្នសភាទំងមូល។  

 របុងកាលៈលទ្សៈដូចបានលរៀបរាប់ខាងលលើ រពឹទ្នសភារបជំុរាល់នងងជាប់ជារបចំ។ រពឹទ្នសភា
រនសិទ្និសលរមចបញ្ច ប់កាលៈលទ្សៈពិលសសខាងលលើលនះ កាលលបើសភាពការ ៍អនុញ្ញដ ត
។  

លបើរពឹទ្នសភាមិនអាចរបជំុបានលទ្ លោយមូលលហ្តុចំបាច់ជាអាទ្ិ៍លៅលពលដដលររល ំង
បរលទ្សចូលមរកាន់កាប់ ទឹ្រដី ការរបកាសភាពអាសនបរតូវបនថលៅមុខ្ជាសវ័យរបវតថិ។ 



ររតា ១០៣ ងមី.-  
 អា តថិននសរជិររពឹទ្នសភា រនវសិមិតភាពជាមួយការបំលពញមុខ្ងារសាធារ ៈជាស
រមមជាមួយមុខ្ងារជា តំណាងរាស្តសថ និង ជាមួយមុខ្ងារជាសរជិរសាទ ប័នដនទ្លទ្ៀត ដដល
រនដចងរបុងរដឌធមមនុញ្ដ។  

ររតា ១០៤ ងមី.-  
សរជិររពឹទ្នសភា រនអភ័យឯរសិទ្និសភា។  

 សរជិររពឹទ្នសភារបូណារ៏លោយ មិនអាចរតូវបានលចទ្របកាន់ចប់ខ្លួន ឃ្លត់ខ្លួន ឬ្ំុ
ខ្លួន លោយលហ្តុពីបានសំដដងលយបល់ ឬបលញ្ចញមតិរបុងការបំលពញមុខ្ងាររបស់ខ្លួនលសាះ
លែើយ។ ការលចទ្របកាន់ ការចប់ខ្លួន ការឃ្លត់ខ្លួន ឬការ្ំុខ្លួនសរជិរណាមួយ នន
រពឹទ្នសភា នឹងអាចលធវើលៅលរើតលុះរតាដតរនការយល់រពមពីរពឹទ្នសភា ឬពីគ ៈររម ធិការ
អចិនន្តនថយ៍របស់រពឹទ្នសភា របុងចល ល ះសម័យរបជំុននរពឹទ្នសភា លវៀរដលងដតរបុងររ ីបទ្
លលមើសរពហ្មទ្ ឍ ជារ់ដសឋង។ របុងររ ីចុងលរកាយលនះ ររសួងរនសមតទរិចចរតូវលធវើលសចរឋី
រាយការ ៍ជូនរពឹទ្នសភា ឬជូនគ ៈររម ធិការអចិនន្តនថយ៍របស់រពឹទ្នសភាជាប ធ ន់ លដើមផី
សលរមច។  

លសចរឋីសលរមចរបស់គ ៈររម ធិការអចិនន្តនថយ៍ របស់រពឹទ្នសភា រតូវោរ់ជូនសម័យរបជំុ
រពឹទ្នសភាខាងមុខ្ លដើមផអីនុម័តតាមមតិភាគលរចើនពីរភាគបី ននសរជិររពឹទ្នសភាទំងមូល
។  

 របុងររ ីទំងអស់ខាងលលើលនះ ការ្ំុខ្លួន ការលចទ្របកាន់សរជិររពឹទ្នសភាណាមួយ
រតូវផ្ដអ រ របសិនលបើរពឹទ្នសភាបានបលញ្ចញមតិឱយផ្ដអ រតាមមតិភាគលរចើនបីភាគ បួន នន
សរជិររពឹទ្នសភាទំងមូល។ 

ររតា ១០៥ ងមី.-  
រពឹទ្នសភា រនងវកិាសវយ័តសររប់ដំល ើ រការ។  

សរជិររពឹទ្នសភា រតវូទ្ទួ្លរបារ់បំណាច់។ 

ររតា ១០៦ ងមី (មួយ).-  
រពឹទ្នសភាលបើរសម័យរបជំុដំបូង ហុ្រសិបនងងយ៉ងយូរ លរកាយលពលលបាះលឆ្ប ត តាមការ
លកាះរបជំុរបស់រពះមហារសរត។  

 មុនចប់លផឋើមការងាររបស់ខ្លួន រពឹទ្នសភារតូវរបកាសសុពលភាព ននអា តថិរបស់សរជិរ
នីមួយៗ និងរតូវលបាះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសោច់លោយដែរពីោប នូវរបធាន អនុរបធាន រពឹទ្នសភា 
និង សរជិរទំងអស់ ននគ ៈរមមការ  របស់រពឹទ្នសភា លោយមតិភាគលរចើនោច់ខាត 
ននចំនួនសរជិររពឹទ្នសភាទំងមូល។  



 សរជិររពឹទ្នសភាទំងអស់ រតូវលធវើសចច រប ិធានមុនចូលកាន់តំដ ង ដូចរនខ្លឹមសារ
ដចងរបុងឧបសមព័ននទី្ ៧ ននរដឌធមមនុញ្ដ។ 

ររតា ១០៧ ងមី.-  
រពឹទ្នសភា របជំុជាសាមញ្ដពីរដងរបុងមួយឆ្ប ំ។  

 សម័យរបជំុនីមួយៗ រនងិរៈលវោយ៉ងតិច បីដខ្។ លបើរនសំ ូមពរពីរពះមហារសរត ឬ
លសចរឋីលសបើសំុពី យររដឌមន្តនថី ឬពីសរជិររពឹទ្នសភាចំនួនមួយភាគបីយ៉ងតិច រពឹទ្នសភា
លកាះរបជំុជាវសិាមញ្ដ។ 

ររតា ១០៨ ងមី.-  
លៅចល ល ះសម័យរបជំុរបស់រពឹទ្នសភា គ ៈររម ធិការអចិនន្តនថយ៍របស់រពឹទ្នសភា ទ្ទួ្ល
ភាររិចចចត់ដចងការងារ។ 

ររតា ១០៩ ងមី.-  
 សម័យរបជំុរពឹទ្នសភា រតូវលធវើលៅរាជធានីននរពះរាជាណាចរររមពុជារបុងសាលរបជំុរបស់ 

រពឹទ្នសភា លលើរដលងដតរនការសលរមចលផសងចុះរបុងលិខិ្តលកាះរបជំុលោយ កាលៈលទ្សៈ
តរមូវ។  

លរៅពីររ ីខាងលលើ និងលរៅពីរដនលង និងកាលបរលិចឆទ្ដដលរំ ត់របុងលសចរឋីអលញ្ជ ើញ 

ការរបជំុណារ៏លោយរបស់រពឹទ្នសភារតូវទុ្រជាខុ្សចាប់លហ្ើយអសារ សូនយ លពញលរខ ៈ
។ 

ររតា ១១០ ងមី.-  
 របធានរពឹទ្នសភាដឹរ ំអងគរបជំុរបស់រពឹទ្នសភា ទ្ទួ្លអាញតថិចាប់ និងលសចរឋីសលរមច
ចិតថទំងឡាយ ដដលរពឹទ្នសភាបានអនុម័ត រ៉ាប់រងការអនុវតថបទ្បញ្ញជ នផធរបុងរបស់រពឹទ្នសភា 

និងចត់ដចងការទរ់ទ្ងអនថរជាតិទំងឡាយរបស់រពឹទ្នសភា។  

របុងររ ី ដដលរបធានរពឹទ្នសភារនធុរៈមិនអាចបំលពញមុខ្ងារបានលោយ លហ្តុមរពី
រនជមងឺ ឬបំលពញមុខ្ងារជារបមុខ្រដឌសឋីទី្ ឬជារពះរាជានុសិទ្និ ឬបំលពញលបសររមមលៅ
បរលទ្ស អនុរបធានរពឹទ្នសភាមួយរបូរតូវទ្ទួ្លភាររិចចចត់ដចងការងារ ជំនួស។  

 របុងររ ីដដលរបធាន ឬអនុរបធានរពឹទ្នសភា ោដលងពីមុខ្តំដ ង ឬទ្ទួ្លអនិចចរមម 
រពឹទ្នសភារតូវលបាះលឆ្ប តលរជើសតំាងរបធាន ឬអនុរបធានងមី។ 

ររតា ១១១ ងមី (ពីរ).-  
ការរបជំុរពឹទ្នសភា រតូវលធវើជាសាធារ ៈ។  

 រពឹទ្នសភាអាចរបជំុសរង ត់បានតាមការសំុពីរបធាន ឬពីសរជិរចំនួនមួយភាគដប់យ៉ង
តិច ពីរពះមហារសរត ពី យររដឌមន្តនថី ឬពីរបធានរដឌសភា។  

ការរបជំុរពឹទ្នសភានឹងយរជាការបាន លុះរតាដតរន :  



 រ- រូរ ៉មុលលើសពី ពីរភាគបី ននចំនួនសរជិររពឹទ្នសភាទំងមូលសររប់ការអនុម័ត
ទំងឡាយណាដដល តរមូវឱយយរមតិភាគលរចើន ពីរភាគបីននចំនួនសរជិររពឹទ្នសភា
ទំងមូល។ ឋ  

ខ្- រូរ ៉មុលលើសពី រ់រណាឋ ល ននចំនួនសរជិររពឹទ្នសភាទំងមូលសររប់ការអនុម័ត
ទំងឡាយណា ដដលតរមូវឱយយរមតិភាគលរចើនលោយលរបៀប ឬយរមតិភាគលរចើនោច់ខាត 

ននចំនួនសរជិររពឹទ្នសភាទំងមូល។  

ចំនួនសលមលង ដដលតរមូវសររប់រដឌសភាអនុម័តយល់រពម លហ្ើយដដលរនរំ ត់របុងរដឌ
ធមមនុញ្ដ រតូវយរមរលរបើសររប់រពឹទ្នសភាផងដដរ។ 

ររតា ១១២ ងមី.-  
រពឹទ្នសភា រនភាររិចចសរមបសរមលួការងាររវងរដឌសភា និង រោឌ ភិបាល។ 

ររតា ១១៣ ងមី.-  
 រពឹទ្នសភា ពិនិតយលហ្ើយឱយលយបល់របុងរយៈលពលមួយដខ្យ៉ងយូរលលើលសចរឋី រ ងចាប់ 
ឬលសចរឋីលសបើចាប់ ដដលរដឌសភាបានអនុម័តយល់រពមលលើរដំបូងរចួលហ្ើយ រពមទំងលលើ
បញ្ញា ទំងពួង ដដលរដឌសភាបានោរ់ឱយពិនិតយ។ លបើជាការរបញាប់ រយៈលពលល ះរតូវ
បនទយមរលៅរតឹមដតរបំានងង។  

លបើរពឹទ្នសភា បានឱយលយបល់យល់រពម ឬពំុបានឱយលយបល់លសាះរបុងរយៈលពលដដលរន
រំ ត់ទុ្រលហ្ើយល ះលទ្ ចាប់ដដលរដឌសភាបានអនុម័តយល់រពមលហ្ើយល ះ នឹងរតូវបាន
យរលៅរបកាសឱយលរបើ។  

លបើរពឹទ្នសភាសំុឱយដរសរមួល លសចរឋីរ ងចាប់ ឬលសចរឋីលសបើចាប់ល ះរដឌសភារតូវយរ
មរពិចរណាភាល មជាលលើរទី្ ពីរ។ រដឌសភារតូវពិនិតយ និងសលរមចដតរតង់បទ្បផញ្ដតថិ ឬ
ចំ ុចណាដដលរពឹទ្នសភាសំុឱយដរសរមួល លោយបដិលសធលចលទំងមូល ឬទុ្រជាបាន
ការខ្លះ។  

ការបងវិលលៅបងវិលមររវងរពឹទ្នសភា និងរដឌសភា រតូវលធវើដតរបុងរយៈលពលមួយដខ្។ រយៈ
លពលលនះរតូវបនទយមររតឹមដប់នងង លបើរតូវពិនិតយសលរមចពីងវកិាជាតិ និង ហិ្រញ្ដវតទុ លហ្ើយ
មររតឹមដតពីរនងងលបើជាការរបញាប់។  

លបើរដឌសភាទុ្រឱយហួ្ស រយៈលពលរំ ត់ ឬពនយរលពលដដលរំ ត់ទុ្រសររប់ពិនិតយ
ល ះ រយៈលពលជាលោលការ ៍សររប់រដឌសភា និង រពឹទ្នសភារតូវបដនទមឱយលសមើោប ដដរ។  

លបើរពឹទ្នសភាបដិលសធ លសចរឋីរ ងចាប់ ឬលសចរឋីលសបើចាប់ល ះជាអសារបង់ រដឌសភាមិន
អាចនឹងយរមរពិចរណាជាលលើរទី្ពីរបានមុនរយៈលពលមួយដខ្ លទ្។ រយៈលពលលនះ រតូវ
បនទយមររតឹមដប់របំានងងលបើពិនិតយពីងវកិាជាតិនិង ហិ្រញ្ដវតទុ លហ្ើយមររតឹមដតបួននងង លបើជា
ការរបញាប់។  

របុងការ ពិនិតយលសចរឋីរ ងចាប់ ឬលសចរឋីលសបើចាប់ជាលលើរទី្២ លនះរដឌសភារតូវអនុម័ត



លោយវធីិលបាះលឆ្ប តចំហ្ និងយរតាមមតិភាគលរចើនោច់ខាត។  

លសចរឋីរ ងចាប់ ឬលសចរឋីលសបើចាប់ណាដដលបានសលរមចដូចខាងលលើលនះលហ្ើយល ះ 
នឹងរតូវបានយរលៅរបកាសឱយលរបើ។ 

ររតា ១១៤ ងមី (មួយ).-  
 រពឹទ្នសភាបលងកើតគ ៈរមមការលផសងៗដដលចំបាច់។ ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតថលៅនន
រពឹទ្នសភា នឹងរំ ត់របុងបទ្បញ្ញជ នផធរបុងរបស់រពឹទ្នសភា។ បទ្បញ្ញជ នផធរបុងលនះ រតូវអនុម័ត
យល់រពមលោយសំលែងភាគលរចើនោច់ខាត ននចំនួនសរជិររពឹទ្នសភាទំងមូល។  

ររតា ១១៥ ងមី .-  

 របុងររ ីរនសរជិររពឹទ្នសភាទ្ទួ្លអនិចចរមម ោដលង ឬរបាសចរសរជិរភាព 
ដដលលរើតរនលែើងរបំាមួយដខ្យ៉ងតិចមុនចប់នីតិកាល រតូវចត់តំាង ឬលរជើសតំាង ជំនួស
សរជិរល ះតាមល័រខខ័្ ឍ រំ ត់របុងបទ្បញ្ញជ នផធរបុង ននរពឹទ្នសភា និងរបុងចាប់សឋីពីការ
ចត់តំាងនិងការលបាះលឆ្ប តលរជើសតំាងសរជិរ រពឹទ្នសភា។  

 

ជំពូរទី្ ៩ ងមី 
អំពីសរជរដឌសភា និង រពឹទ្នសភា 

ររតា ១១៦ ងមី.-  
របុងររ ីចំបាច់ រដឌសភា និងរពឹទ្នសភា អាចរបជំុរមួោប ជាសរជលដើមផលីោះស្រសាយបញ្ញា
សំខាន់ៗរបស់របលទ្សជាតិ។  

ររតា ១១៧ ងមី.-  
 បញ្ញា សំខាន់ៗ របស់របលទ្សជាតិដូចរនដចងរបុងររតា ១១៦ ងមីខាងលលើ រពមទំងការ
លរៀបចំ និងការរបរពឹតថលៅននសរជនឹងរតូវរំ ត់របុងចាប់មួយ។  

 

ជំពូរទី្ ១០ ងមី 
អំពីរាជរោឌ ភិបាល 

ររតា ១១៨ ងមី.-(ររតា ៩៩ ចស់)  
គ ៈរដឌមន្តនថី ជារាជរោឌ ភិបាល ននរពះរាជាណាចរររមពុជា។  

 គ ៈរដឌមន្តនថី រតូវបានដឹរ លំោយ យររដឌមន្តនថីមួយរបូ អមលោយឧប យររដឌមន្តនថី 
រពមទំងរនលទ្សរដឌមន្តនថី រដឌមន្តនថី និងរដឌលលខាធិការជាសរជិរ។  



ររតា ១១៩ ងមី.-(ររតា ១០០ ចស់)  
 តាមលសចរឋីលសបើពីរបធាន លោយរនមតិឯរភាពពីអនុរបធានទំងពីរននរដឌសភា រពះមហា
រសរតរទ្ង់ចត់តំាងវរជនមួយរបូ របុងចំលណាមតំណាងរាស្តសថននគ បរសដដលឈបះលឆ្ប តឱយ
បលងកើត រាជរោឌ ភិបាល។ វរជនដដលរតូវបានចត់តំាងលនះ  ំសហ្ការដីដលជាតំណាងរាស្តសថ 
ឬជាសរជិរគ បរសតំណាងលៅរបុងរដឌសភា ដដលផគូរផគងឱយកាន់តំណាងលផសងៗ របុងរាជ
រោឌ ភិបាលលៅសំុលសចរឋីទុ្រចិតថពីរដឌសភា។ កាលលបើរដឌសភាបានលបាះលឆ្ប តទុ្រចិតថលហ្ើយ
ល ះរពះមហារសរតរទ្ង់លចញ រពះរាជររឹតយដតងតាំងគ ៈរដឌមន្តនថីទំងមូល។  

មុនចូលកាន់តំដ ងគ ៈរដឌមន្តនថី រតូវលធវើសចច រប ិធាន ដូចរនខ្លឹមសារដចងរបុង
ឧបសមព័ននទី្ ៦។  

ររតា ១២០ ងមី.-(ររតា ១០១ ចស់)  
 មុខ្ងារននសរជិររាជរោឌ ភិបាល រនវសិមិតភាពនឹងសរមមភាពខាងវជិាជ ជីវៈ ដផបរ
  ិជជរមម ឬឧសាហ្រមម លហ្ើយនិងការកាន់តំដ ងណាមួយរបុងមុខ្ងារសាធារ ៈ។  

ររតា ១២១ ងមី.-(ររតា ១០២ ចស់)  
សរជិរទំងឡាយ ននរាជរោឌ ភិបាលទ្ទួ្លខុ្សរតូវរមួោប ចំល ះរដឌសភា អំពីនលយបាយ
ទូ្លៅរបស់រាជរោឌ ភិបាល។  

 សរជិរមួយរបូៗ ននរាជរោឌ ភិបាលទ្ទួ្លខុ្សរតូវលរៀងខ្លួនចំល ះ យររដឌមន្តនថី និង
ចំល ះរដឌសភាអំពីការដដលខ្លួនបានរបរពឹតថ។ 

ររតា ១២២ ងមី.-(ររតា ១០៣ ចស់)  
 សរជិរទំងឡាយ ននរាជរោឌ ភិបាលមិនអាចយរសំអាងននលសចរឋីបងាគ ប់លោយ
ោយលរខ ៍ អរសរ ឬ លោយវចអំពីនរណាមួយ លដើមផលីោះសាឱយរចួខ្លួនពីការទ្ទួ្លខុ្ស
រតូវរបស់ខ្លួនបានលែើយ។ 

ររតា ១២៣ ងមី.-(ររតា ១០៤ ចស់)  
គ ៈរដឌមន្តនថី រតូវរបជំុរាល់សបាឋ ហ៍្ជារបជំុធំ ឬជារបជំុពិនិតយស្រសាវរជាវ។  

 អងគរបជំុធំ រតូវដឹរ ំលោយ យររដឌមន្តនថី។  យររដឌមន្តនថីអាចរបគល់ភាររិចចជូន
ឧប យររដឌមន្តនថី ដឹរ ំអងគរបជំុពិនិតយស្រសាវរជាវបាន។ រំ ត់លហ្តុននអងគរបជំុទំងអស់
របស់គ ៈរដឌមន្តនថី រតូវលផញើថាវ យរពះមហារសរតរទ្ង់រជាប។ 

ររតា ១២៤ ងមី.-(ររតា ១០៥ ចស់)  
 យររដឌមន្តនថី អាចរដំលរអំណាចរបស់ខ្លួនឱយលៅឧប យររដឌមន្តនថី ឬសរជិរណាមួយ
ននរាជរោឌ ភិបាលបាន។ 



ររតា ១២៥ ងមី.-(ររតា ១០៦ ចស់)  
 លបើតំដ ង យររដឌមន្តនថីលៅទំ្លនរជាសាទ ពរល ះ រតូវដតងតាំងគ ៈរដឌមន្តនថីមួយជាងមី របុង
ល័រខខ័្ ឍ ដដលរនដចងរបុងរដឌធមមនុញ្ដលនះ។ លបើការទំ្លនរលនះជាការទំ្លនរមួយកាលមួយ
រោលទ្ រតូវចត់តំាង យររដឌមន្តនថីសឋីទី្ជាបលណាឋ ះអាសនប។ 

ររតា ១២៦ ងមី.-(ររតា ១០៧ ចស់)  
 សរជិរមួយរបូៗននរាជរោឌ ភិបាល រតូវទ្ទួ្លទ្ ឍ រមមពីបទ្ឧររិដឌ ឬបទ្មជឈមិ ដដលខ្លួន
បានរបរពឹតថរបុងការបំលពញការងាររបស់ខ្លួន។  

 របុងររ ីលនះ និងរបុងររ ីលធវើខុ្សជាទ្មងន់របុងការបំលពញការងាររបស់ខ្លួន រដឌសភាអាច
សលរមចបឋឹងលៅតុោការរនសមតទរិចច។  

រដឌសភាសលរមចរបុងលរឿងលនះ លោយវធីិលបាះលឆ្ប តជាសរង ត់ តាមមតិភាគលរចើនោច់ខាត នន
សរជិររដឌសភាទំងមូល។ 

ររតា ១២៧ ងមី.-(ររតា ១០៨ ចស់)  
ការលរៀបចំ និងការរបរពឹតថលៅននគ ៈរដឌមន្តនថី នឹងរតវូរំ ត់របុងចាប់មួយ។  

 

ជំពូរទី្ ១១ ងមី 
អំពីអំណាចតុោការ 

ររតា ១២៨ ងមី.-(ររតា ១០៩ ចស់)  
អំណាចតុោការ ជាអំណាចឯររាជយ។  

អំណាចតុោការ ធា ររាអ គតិ និង ការ រសិទ្និលសរភីាពរបស់របជាពលរដឌ។  

អំណាចតុោការ រគបដ ឋ ប់លៅលលើលរឿងរឋីទំងអស់ រមួទំងលរឿងរឋីរដឌបាលផង។  

អំណាចលនះ រតូវរបគល់ឱយតុោការរំពូល និងសាោជរមះរឋីរគប់ដផបរ និងរគប់ជាន់ថាប រ់។  

ររតា ១២៩ ងមី.-(ររតា ១១០ ចស់)  

ការជរមះរឋីផឋល់យុតថិធម៌ រតូវលធវើរបុង មរបជារាស្តសថដខ្មរ តាមនីតិវធីិ និងចាប់ជាធររន។  

 រនដតលៅររមលទ្ដដលរនសិទ្និជរមះរឋី។ លៅររមរតូវបំលពញភាររិចចលនះ លោយលោរព
ចាប់យ៉ងមឺុងរ៉ត់ និងឱយអស់ពីដួងចិតថ និងសមផជញ្ដៈរបស់ខ្លួន។  

ររតា ១៣០ ងមី.-(ររតា ១១១ ចស់)  
ោម នអងគការណាមួយននអំណាចនីតិបផញ្ដតថិ ឬនីតិរបតិបតថិអាចទ្ទួ្លអំណាចតុោការអវី
បានលែើយ។ 



ររតា ១៣១ ងមី.- (ររតា ១១២ ចស់)  
រនដតអងគការអយយការលទ្ ដដលរនសិទ្និលធវើប ឋឹ ងអាជាញ ។  

ររតា ១៣២.-(ររតា ១១៣ ចស់)  
 រពះមហារសរតរទ្ង់ជាអបរធា ឯររាជយននអំណាចតុោការ។ ឧតឋមររុមរបឹរាននអងគ
លៅររមជួយរពះមហារសរតរបុងរិចចការលនះ។ 

ររតា ១៣៣ ងមី.-(ររតា ១១៤ ចស់)  
 លៅររមមិនអាចរតូវលគដរពីមុខ្ងារបានលទ្។ បុ៉ដនថឧតឋមររុមរបឹរាននអងគលៅររម សលរមច
ោរ់វន័ិយលលើលៅររមដដលបានរបរពឹតថខុ្ស។ 

ររតា ១៣៤ ងមី.-(ររតា ១១៥ ចស់)  
ឧតឋមររមុរបឹរាននអងគលៅររម នឹងរតូវបលងកើតលោយចាប់លរៀបចំអងគការមួយ ដដលនឹង
រំ ត់សរសភាព និងមុខ្ងារ។  

 ឧតឋមររុមរបឹរាននអងគលៅររម សទិតលរកាមរពះរាជាធិបតីភាពននរពះមហារសរត។ រពះ
មហារសរតរពះអងគរទ្ង់អាចចត់តំាងរពះរាជតំណាងរប រ់របស់ រពះអងគឱយលធវើជាអធិបតី នន
ឧតឋមររមុរបឹរាននអងគលៅររមលនះ។  

 ឧតឋមររុមរបឹរាននអងគលៅររមលលើរលសចរឋីលសបើថាវ យរពះមហារសរត អំពីការដតងតាំង
លៅររម និងរពះរាជអាជាញ អមសាោជរមះរឋីទំងអស់។  

 ឧតឋមររមុរបឹរាននអងគលៅររម របុងមុខ្ការោរ់វន័ិយចំល ះលៅររម និង រពះរាជអាជាញ  រតូវ
របជំុលរកាមអធិបតីភាពននរបធានតុោការរំពូល ឬអគគរពះរាជអាជាញ អមតុោការរំពូល 
អាស្រស័យលោយររ ីទរ់ទ្ងនឹងលៅររម ឬរពះរាជអាជាញ ។  

ររតា ១៣៥ ងមី.-(ររតា ១១៦ ចស់)  
លរខនថិរៈននលៅររម និងរពះរាជអាជាញ  និងការលរៀបចំអងគការតុោការ នឹងរតូវរំ ត់របុង
ចាប់លោយដែរពីោប ។  

 

ជំពូរទី្ ១២ ងមី  
អំពីររមុរបឹរាធមមនុញ្ដ  

 

ររតា ១៣៦ ងមី.-  
 ររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ រនសមតទរិចចធា ការ រការលោរពរដឌធមមនុញ្ដបរស្រសាយរដឌធមមនុញ្ដ 
និងចាប់ដដលរដឌសភាបានអនុម័ត និងរពឹទ្នសភាបានពិនិតយចប់សពវរគប់លហ្ើយ។  

 ររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ រនសិទ្និពិនិតយ និងសលរមចអំពីររ ីវវិទ្រមមទរ់ទ្ងនឹងការលបាះ



លឆ្ប តលរជើសតំាង តំណាងរាស្តសថ និងការលបាះលឆ្ប តលរជើសតំាងសរជិររពឹទ្នសភា។ 

ររតា ១៣៧ ងមី.-(ររតា ១១៨ ចស់)  
 ររុមរបឹរាធមមនុញ្ដរនសរជិរ របំាបួនរបូ ដដលទ្ទួ្លអា តថិរបំាបួនឆ្ប ំ។ សរជិរររុម
របឹរាធមមនុញ្ដ ចំនួនមួយភាគបី រតូវផ្ដល ស់ងមីរបុងរយៈលពលបីឆ្ប ំមឋងបីឆ្ប ំមឋង។ សរជិរបីរបូ
រតូវដតងតាំងលោយរពះមហារសរត បីរបូរតូវលរជើសតំាងលោយរដឌសភា លហ្ើយបីរបូលទ្ៀត រតូវ
ដតងតាំងលោយឧតឋមររមុរបឹរាននអងគលៅររម។  

របធាន រតូវបានលរជើសតំាងលោយសរជិរររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ។ របធានរនសលមលងឧតឋរ
នុភាព របុងររ ីដបរសលមលងជាពីរលសមើោប ។ 

ររតា ១៣៨ ងមី.-(ររតា ១១៩ ចស់)  
 សរជិរររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ រតូវលរជើសលរ ើសរបុងចំលណាមឥសសរជនដដលរនសញ្ញដ ប័រត
ចប់ពីឧតឋម សិរាលៅ ខាងចាប់ ខាងរដឌបាល ខាងការទូ្ត ឬខាងលសដឌរិចច លហ្ើយ
ពិលសាធន៍លរចើនរបុងការងារ។  

ររតា ១៣៩ ងមី.-  
 មុខ្ងារសរជិរររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ រនវសិមិតភាពនឹងមុខ្ងារសរជិររពឹទ្នសភា 
សរជិររដឌសភា សរជិររាជរោឌ ភិបាល លៅររមរបុងតំដ ង ការកាន់តំដ ងណាមួយ
របុងមុខ្ងារសាធារ ៈ របធាន ឬអនុរបធានគ បរសនលយបាយ របធាន ឬអនុរបធាន
សហ្ជីព។ 

ររតា ១៤០ ងមី.-  
 រពះមហារសរត  យររដឌមន្តនថី របធានរដឌសភា តំណាងរាស្តសថចំនួនមួយភាគដប់ របធាន
រពឹទ្នសភា ឬសរជិររពឹទ្នសភាចំនួនមួយភាគបួនអាចបញ្ជូ នចាប់ដដលរដឌសភាបាន អនុម័
តលៅឱយររុមរបឹរាធមមនុញ្ដពិនិតយ មុននឹងចាប់ល ះរតូវរបកាសឱយលរបើ។  

បទ្បញ្ញជ នផធរបុងរដឌសភា បទ្បញ្ញជ នផធរបុងរពឹទ្នសភា និងចាប់លរៀបចំអងគការទំងឡាយ រតូវ
ដតបញ្ជូ នលៅររុមរបឹរាធមមនុញ្ដពិនិតយ មុននឹងរបកាសឱយលរបើ។ ររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ រតូវ
សលរមចរបុងរយៈលពល សាមសិប (៣០) នងងយ៉ងយូរ ថាលតើចាប់បទ្បញ្ញជ នផធរបុងរដឌសភា 

និងបទ្បញ្ញជ នផធរបុងរពឹទ្នសភាខាងលលើស្រសប ឬមិនស្រសបនឹងរដឌធមមនុញ្ដ។ 

ររតា ១៤១ ងមី.-  
 លរកាយពីចាប់ណាមួយ រតូវបានរបកាសឱយលរបើ រពះមហារសរត របធានរពឹទ្នសភា របធាន
រដឌសភា  យររដឌមន្តនថី សរជិររពឹទ្នសភា ចំនួនមួយភាគបួន តំណាងរាស្តសថចំនួនមួយ
ភាគដប់ ឬតុោការ អាចសំុឱយររុមរបឹរាធមមនុញ្ដពិនិតយអំពីធមមនុញ្ដភាពននចាប់ ល ះ។  

របជារាស្តសថរនសិទ្និបឋឹងអំពីធមមនុញ្ដភាពននចាប់បាន តាមរយៈតំណាងរាស្តសថ ឬ របធានរដឌ
សភា ឬសរជិររពឹទ្នសភា ឬរបធានរពឹទ្នសភាដូចរនដចងរបុងវរយខ័្ ឍ ខាងលលើ។  



ររតា ១៤២ ងមី.-(ររតា ១២៣ ចស់)  
 បទ្បផញ្ដតថិរបុងររតាណា ដដលររុមរបឹរាធមមនុញ្ដរបកាសថាមិនស្រសបនឹងរដឌធមមនុញ្ដ មិន
អាចយរលៅរបកាសឱយលរបើ ឬយរលៅអនុវតថបានលែើយ។  

លសចរឋីសលរមចរបស់ររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ ជាលសចរឋីសលរមចបិទ្ផលូវតវ៉។ 

ររតា ១៤៣ ងមី.-(ររតា ១២៤ ចស់)  
រពះមហារសរតរទ្ង់ពិលរោះមតិររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ ចំល ះលសចរឋីលសបើទំងឡាយដដលសំុលធវើ
វលិសាធនរមមលលើរដឌធមមនុញ្ដ។  

ររតា ១៤៤ ងមី.-(ររតា ១២៥ ចស់)  
ចាប់លរៀបចំអងគការមួយនឹងរំ ត់ការលរៀបចំ និងការរបរពឹតថលៅននររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ។ 

 

ជំពូរទី្ ១៣ ងមី 
អំពីការរគប់រគងរដឌបាល 

ររតា ១៤៥ ងមី (មួយ).-  
ទឹ្រដីននរពះរាជាណាចរររមពុជាដចរជា រាជធានី លខ្តថ ររុង ស្រសរុ ខ្ ឍ  ្ំុ សងាក ត់។ 

ររតា ១៤៦ ងមី (មួយ).-  
រាជធានី លខ្តថ ររុង ស្រសរុ ខ្ ឍ  ្ំុ សងាក ត់ រតូវរគប់រគងតាមល័រខខ័្ ឍ  ដដលរនដចងរបុង
ចាប់លរៀបចំអងគការ។  

 

ជំពូរទី្ ១៤ ងមី  
អំពីសរជជាតិ 

ររតា ១៤៧ ងមី.-(ររតា ១២៨ ចស់)  
 សរជជាតិ លបើរឱយរបជារាស្តសថរជាបលោយផ្ដធ ល់ អំពីរិចចការលផសងៗដដលជារបលយជន៍
ជាតិ និងលលើរបញ្ញា  និងសំ ូមពរជូនរដឌអំណាចលោះស្រសាយ។  

របជារាស្តសថដខ្មរទំងពីរលភទ្ រនសិទ្និលៅចូលរមួរបុងសរជជាតិ។ 

ររតា ១៤៨ ងមី.- (ររតា ១២៩ ចស់)  

សរជជាតិ របជំុមួយដងរបុងមួយឆ្ប ំ លៅលដើមដខ្ធបូ តាមការលកាះអលញ្ជ ើញរបស់ យររដឌម
ន្តនថី។  

សរជជាតិ របរពឹតថលៅលរកាមរពះរាជាធិបតីភាព ននរពះមហារសរត។  



ររតា ១៤៩ ងមី.-  
សរជជាតិ អនុម័តសំ ូមពរជូនរពឹទ្នសភា ជូនរដឌសភា និងជូនរដឌអំណាចពិចរណា។  

ការលរៀបចំ និងការរបរពឹតថលៅននសរជជាតិ នឹងរតូវរំ ត់របុងចាប់មួយ។ 

ជំពូរទី្ ១៥ ងមី 

អំពីការអនុភាព ការលសើលរ ើ និងវលិសាធនរមមរដឌធមមនុញ្ដ  
   

ររតា ១៥០ ងមី.-(ររតា ១៣១ ចស់)  
រដឌធមមនុញ្ដលនះ ជាចាប់រំពូល ននរពះរាជាណាចរររមពុជា។  

ចាប់ និងលសចរឋីសលរមចទំងឡាយ ននសាទ ប័ន  របស់រដឌ រតូវស្រសបនឹងរដឌធមមនុញ្ដជា
ោច់ខាត។  

ររតា ១៥១ ងមី.-(ររតា ១៣២ ចស់)  
 ការលផឋើមគំនិតលសើលរ ើ ឬការលផឋើមគំនិតលធវើវលិសាធនរមមរដឌធមមនុញ្ដជាសិទ្និរបស់ រពះមហារសរត 
របស់ យររដឌមន្តនថី និងរបស់របធានរដឌសភា តាមលសចរឋីលសបើរបស់តំណាងរាស្តសថមួយភាគ
បួន ននចំនួនសរជិររដឌសភាទំងមូល។  

ការលសើលរ ើ ឬវលិសាធនរមមរដឌធមមនុញ្ដ រតូវលធវើលែើងលោយចាប់ធមមនុញ្ដមួយដដលអនុម័ត
លោយរដឌសភា តាមមតិភាគលរចើនពីរភាគបី ននចំនួនសរជិររដឌសភាទំងមូល។ 

ររតា ១៥២ ងមី.-(ររតា ១៣៣ ចស់)  
 ការលសើលរ ើ ឬវលិសាធនរមមរដឌធមមនុញ្ដរតូវហាមឃ្លត់មិនឱយលធវើលៅលពលរបលទ្ស ជាតិឋិតរបុង
ភាពអាសនប ដូចរនដចងរបុងររតា ៨៦។ 

ររតា ១៥៣ ងមី.-(ររតា ១៣៤ ចស់)  
 ការលសើលរ ើ ឬវលិសាធនរមមរដឌធមមនុញ្ដ មិនអាចលធវើបានលែើយកាលលបើប៉ះ ល់ដល់របព័នន
របជាធិបលតយយ លសរ ីពហុ្បរស និងរបបរាជានិយមអាស្រស័យលោយរដឌធមមនុញ្ដ។ 

ជំពូរទី្ ១៦ ងមី 
អំពីអនថរបផញ្ដតថិ  
 

ររតា ១៥៤ ងមី.-  
រដឌធមមនុញ្ដលនះ លរកាយពីបានទ្ទួ្លការអនុម័តរតូវបានរបកាសឱយចូលជាធររនភាល ម
លោយ រពះមហារសរត ននរពះរាជាណាចរររមពុជា។ 



ររតា ១៥៥ ងមី.-(ររតា ១៣៦ ចស់)  
លរកាយលពលរដឌធមមនុញ្ដលនះចូលជាធររន សភាធមមនុញ្ដរតូវកាល យលៅជារដឌសភា។  

បទ្បញ្ញជ នផធរបុងរបស់រដឌសភា រតវូចូលជាធររនលរកាយទ្ទួ្លបានការអនុម័តពីរដឌសភា។  

 របុងររ ីដដលរដឌសភាមិនទន់ចប់ដំល ើ រការបាន របធាន អនុរបធានទី្មួយ និងអនុ
របធានទី្ពីរននសភាធមមនុញ្ដ នឹងចូលរមួបំលពញភាររិចច របុងររុមរបឹរារាជសមផតថិលបើសភាព
ការ ៍របុងរបលទ្សទមទរ។  

ររតា ១៥៦ ងមី.-  
លរកាយរដឌធមមនុញ្ដលនះចូលជាធររន រពះមហារសរតលរជើសតំាងតាមល័រខខ័្ ឍ  ដដលរន
ដចងរបុងររតា ១៣ ងមី និង ១៤។ 

ររតា ១៥៧ ងមី.-  
 នីតិកាលទី្ ១ ននរពឹទ្នសភារនរំ ត់ ៥ឆ្ប ំ លហ្ើយរតូវផុតរំ ត់លៅលពលរពឹទ្នសភាងមី
ចូលកាន់តំដ ង។ សររប់នីតិកាលទី្ ១ ននរពឹទ្នសភា:  
-សរជិររពឹទ្នសភា រនចំនួនសរបុហុ្រសិបមួយរបូ។ 

-រពះមហារសរតរទ្ង់ដតងតាំងសរជិររពឹទ្នសភាពីររបូ រពមទំងរបធានអនុរបធានទី្ ១ អនុ
របធានទី្ ២ ននរពឹទ្នសភា។ 

- សរជិរដនទ្លទ្ៀតននរពឹទ្នសភា រតូវបានដតងតំាងលោយរពះមហារសរតតាមសំល ើ របស់
របធានរពឹទ្នសភា និងរបធានរដឌសភា របុងចំលណាមសរជិរននគ បរសដដលរនអាសនៈ
លៅរបុងរដឌសភា។ 

-រិចចរបជំុជាសរជរដឌសភា និងរពឹទ្នសភារតូវដឹរ ំលោយសហ្របធាន។ 

ររតា ១៥៨ ងមី.-(ររតា ១៣៩ ចស់)  

 ចាប់ និងលិខិ្តបទ្ោឌ នទំងអស់លៅរមពុជា ដដលធា ការ របាននូវរទ្ពយសមផតថិរដឌ សិទ្និ
លសរភីាព និង រទ្ពយសមផតថិរតឹមរតូវតាមចាប់របស់បុគគល និងដដលសមស្រសបនឹង
របលយជន៍ជាតិ រតូវរនអានុភាពអនុវតថបនថលៅមុខ្លទ្ៀតរហូ្តដល់រនអតទបទ្ងមីមរ ដរដរប 

ឬលុបលចលលលើរដលងដតបទ្បផញ្ដតថិណា ដដលផធុយនឹងសាម រតីននរដឌធមមនុញ្ដលនះ។  

រដឌធមមនុញ្ដលនះ រតូវបានសភាធមមនុញ្ដអនុម័តលៅរាជធានីភបំលពញ 

នងងទី្ ២១ ដខ្ រញ្ញដ  ឆ្ប ំ ១៩៩៣  សម័យរបជំុលលើរទី្ ២។ 

  

 



 

   

   

ឧបសមព័ននទី្ ១  

ទ្ង់ជាតិ 

  

លភលងជាតិ នគររាជ 

១~ សូមពួរលទ្ ឋ    ររាមហារសរតលយើង   

     ឱយបានរងុលរឿង    លោយជ័យមងគល   សិរសួីសឋ ី
     លយើងខ្ញុំរពះអងគ  សូមរជរលរកាមមលប់រពះបារមី 

     ននរពះនរបតី   វងសរសរតាដដលសាងរបាសាទ្ងម 
     រគប់រគងដដនដខ្មរ  បុរា លងកើនថាក ន។ 

២~ របាសាទ្សិោ    រំបំាងរណាឋ លនរព 

     គួរឲ្យស្រសនម   នឹរដល់យសសរឋិ មហានគរ 
     ជាតិដខ្មរដូចងម គង់វងសលៅលអ រងឹបឹុងជំហ្រ 

     លយើងសងឃមឹពរ ភ័ពវលរពងសំណាងរបស់រមពុជា 

     មហារដឌលរើតរន   យូរអដងវងលហ្ើយ។ 

៣~រគប់វតថអារាម ឮដតសូរស័ពធធម៌ 

     សូរតលោយអំ រ រឭំរគុ ពុទ្នសាស  

     ចូរលយើងជាអបរ   លជឿជារ់លសាម ះសម័រគ តាមដបបដូនតា 

     គង់ដតលទ្វតា នឹងជួយលរជាមដរជងផគត់ផគង់របលយជន៍ឱយ 
     ដល់របលទ្សដខ្មរ  ជាមហានគរ។  

 

ឧបសមព័ននទី្ ៣  

សញ្ញដ ជាតិ 



 

 

  

ឧបសមព័ននទី្ ៤  

  

ឧបសមព័ននទី្ ៥ 

 

 

  

- របុងលពលរបតិបតថិការតាមមុខ្តំដ ងខ្លួន និងរបុងការបំលពញលបសររមម ដដលរបជារាស្តសថ
រមពុជាបានរបគល់ជូន ចំល ះទូ្លបងគំ លយើងខ្ញុំរគប់ៗរបូ ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំសូមលបឋជាញ លោរព
រដឌធមមនុញ្ដ បំលរ ើជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប ទំងរបុងអ គត នូវផលរបលយជន៍របស់របជារា
ស្តសថ របជាជាតិ និងរតុភូមិរមពុជា។ ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមសចច ថាមិនលរងរបវញ័្ច នូវផល
របលយជន៍ជាតិសររប់ផ្ដធ ល់ខ្លួន ឬសររប់រគសួារ ឬសររប់បរសពួរ ឬសររប់ភាគីលរៀ
ងៗខ្លួនលែើយ។  



- ទូ្លបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ បឋូរផ្ដឋ ច់ហ៊ានបូជាជីវតិ លដើមផកីារ រជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប 
ទំងរបុងអ គត នូវ:  
. ឯររាជយភាពទំងស្រសុង ននរតុភូមិរមពុជា  

. អធិបលតយយភាពជាតិលពញបរបូិរ ៍  

. បូរ ភាពទឹ្រដីដ៏រតឹមរតូវតាមចាប់ លៅរបុងរពំដដនដីលោរ និងរពំដដនសមុរទ្ ដដលរមពុ
ជាធាល ប់រនរបុងជំ ន់ឆ្ប ំ ១៩៦៣ ដល់ ១៩៦៩  

. ឯរភាពជាតិ លហ្ើយមិនអនុញ្ញដ តឱយរនការដបងដចរ ឬការលធវើអបគមន៍ណាមួយលែើយ។  

- ទូ្លបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ ររាទុ្រជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប ទំងរបុងអ គតនូវ អពយររឹត
ភាព និងភាពមិនចូលបរសសមព័ននសររប់រមពុជាលហ្ើយមិនអនុញ្ញដ តជា ោច់ខាត ឱយជនណា
មួយរ៏លោយដដលចង់លរជៀតដរជរចូលរបុងនផធរបុងននរមពុជា ឬមរបងាគ ប់បញ្ញជ ចំល ះលោល
នលយបាយជាតិ និងអនថរជាតិរបស់រមពុជាបានលែើយ។ ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំមិនបំលរ ើជាោច់
ខាតនូវផលរបលយជន៍បរលទ្ស លហ្ើយលធវើឱយខូ្ចខាតដល់ផលរបលយជន៍របស់របជារាស្តសថ 
របជាជាតិ និង រតុភូមិរមពុជាលែើយ។  

- របុងការលោះស្រសាយបញ្ញា ទំងឡាយលលើនផធរាបជាតិ និងអនថរជាតិ ទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំនឹង
បំបាត់លចលទំងស្រសុងនូវអំលពើហិ្ងារគប់ដបបយ៉ង។  

 បុ៉ដនថរពះរាជាណាចរររមពុជា សូមររាទុ្រនូវសិទ្និកាន់អាវធុតសូ៊របឆំ្ងនឹងការរលំោភ 

ឈាល ន នមរពីលរៅ លដើមផីការ រជាតិ រតុភូមិខ្លួន។  

- ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ លោរពជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប ទំងរបុងអ គត នូវលទ្និ
របជាធិបលតយយ លសរនិីយម ដដលរនរបបសភា និងពហុ្បរសរពមទំងរនការលោរពយ៉ង
មឺុងរ៉ត់ចំល ះសិទ្និមនុសស ដូចរនដចងរបុងលសចរឋីរបកាសជាសរល សឋីអំពីសិទ្និមនុសស។  

- ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ តសូ៊របឆំ្ងអំលពើពុររលួយ រគប់ដបបយ៉ង របឆំ្ង
អយុតថិធម៌សងគម លហ្ើយតសូ៊លដើមផផីសះផាជាតិ លដើមផឯីរភាពជាតិ លដើមផសីនថិភាពសងគម និង
សនថិភាពជាតិ លដើមផភីាពសមផូរសបាយននរបជារាស្តសថរមពុជា និងលដើមផភីាពរងុលរឿងលងកើងថាក ន
ននរតុភូមិរមពុជាជាទី្លោរពសកាក រៈ និងជាទី្លសបហាននទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំរគប់របូ។  

 

ឧបសមព័ននទី្ ៦  

  

  



 

- របុងលពលរបតិបតថិការតាមមុខ្តំដ ងខ្លួន និងរបុងការបំលពញលបសររមម ដដលរបជារាស្តសថ
រមពុជាបានរបគល់ជូនចំល ះ ទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំរគប់ៗរបូទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំសូមលបឋជាញ
លោរព រដឌធមមនុញ្ដ បំលរ ើជានិចចទំងរបុងបចចុបផនប ទំងរបុងអ គត នូវផលរបលយជន៍របស់
របជារាស្តសថ របជាជាតិ និង រតុភូមិរមពុជា។ ទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំសូមសចច ថា មិនលរង
របវញ័្ច នូវផលរបលយជន៍ជាតិសររប់ផ្ដធ ល់ខ្លួន ឬសររប់រគួសារ ឬសររប់បរសពួរ ឬ
សររប់ភាគីលរៀងៗខ្លួនលែើយ។  

- ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ បឋូរផ្ដឋ ច់ ហ៊ានបូជាជីវតិ លដើមផកីារ រជានិចច ទំងរបុង
បចចុបផនប ទំងរបុងអ គត នូវ:  
. ឯររាជយភាពទំងស្រសុង ននរតុភូមិរមពុជា  

. អធិបលតយយភាពជាតិលពញបរបូិរ ៍  

. បូរ ភាពទឹ្រដីដ៏រតឹមរតូវតាមចាប់លៅរបុងរពំដដនដីលោរ  និងរពំដដនសមុរទ្ ដដលរមពុ
ជាធាល ប់រនរបុងជំ ន់ឆ្ប ំ ១៩៦៣ ដល់ ១៩៦៩  

. ឯរភាពជាតិ លហ្ើយមិនអនុញ្ញដ តឱយរនការដបងដចរ ឬការលធវើអបគមន៍ណាមួយលែើយ។ 

- ទូ្លបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ ររាទុ្រជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប ទំងរបុងអ គតនូវ អពយររឹត
ភាព នឹងភាពមិន ចូលបរសសមព័ននសររប់រមពុជា លហ្ើយមិនអនុញ្ញដ តជាោច់ខាតឱយជនណា
មួយរ៏លោយ ដដលចង់លរជៀតដរជរចូលរបុងនផធរបុងននរមពុជា ឬមរបងាគ ប់បញ្ញជ  ចំល ះលោល
នលយបាយជាតិ និង អនថរជាតិរបស់រមពុជាបានលែើយ។ ទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំមិនបំលរ ើជាោច់
ខាតនូវផលរបលយជន៍បរលទ្ស លហ្ើយលធវើឱយខូ្ចខាតដល់ផលរបលយជន៍របស់របជារាស្តសថ 
របជាជាតិ និងរតុភូមិរមពុជាលែើយ។  

- របុងការលោះស្រសាយបញ្ញា ទំងឡាយលលើនផធរាបជាតិ និងអនថរជាតិ ទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំ នឹង
បំបាត់លចលទំងស្រសុង នូវអំលពើហិ្ងារគប់ដបបយ៉ង។  

បុ៉ដនថរពះរាជាណាចរររមពុជា សូមររាទុ្រនូវសិទ្និកាន់អាវធុតសូ៊របឆំ្ងនឹងការរលំោភ
ឈាល ន ន មរពីលរៅ លដើមផកីារ រជាតិ រតុភូមិខ្លួន។  

- ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ លោរពជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប ទំងរបុងអ គត នូវលទ្និ
របជាធិបលតយយ លសរនិីយម ដដលរនរបបសភា និងពហុ្បរស រពមទំងរនការលោរព



យ៉ងមឺុងរ៉ត់ចំល ះសិទ្និមនុសស ដូចរនដចងរបុងលសចរឋីរបកាសជាសរល សឋីអំពីសិទ្និ
មនុសស។  

- ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ តសូ៊របឆំ្ងអំលពើពុររលួយរគប់ដបបយ៉ង របឆំ្ងអយុតថិធម៌
សងគម លហ្ើយតសូ៊ លដើមផផីសះផាជាតិ លដើមផឯីរភាពជាតិ លដើមផសីនថិភាពសងគម និងសនថិភាព
ជាតិ លដើមផភីាពសមផូរសបាយននរបជារាស្តសថរមពុជា និងលដើមផភីាពរងុលរឿងលងកើងថាក ន នន
រតុភូមិរមពុជាជាទី្លោរពសកាក រៈ និងជាទី្លសបហា ននទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំរគប់របូ។  

 

ឧបសមព័ននទី្ ៧  

  

 

- របុងលពលរបតិបតថិការតាមមុខ្តំដ ងខ្លួន និងរបុងការបំលពញលបសររមម ដដលរបជារាស្តសថ
រមពុជាបានរបគល់ជូនចំល ះទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំរគប់ៗរបូ ទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំសូមលបឋជាញ
លោរពរដឌធមមនុញ្ដបំលរ ើជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប ទំងរបុងអ គតនូវផលរបលយជន៍របស់ 
របជារាស្តសថ របជាជាតិ និងរតុភូមិរមពុជា។ ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមសចច ថាមិន លរង
របវញ័្ច នូវ ផលរបលយជន៍ជាតិសររប់ផ្ដធ ល់ខ្លួន ឬសររប់រគួសារ ឬសររប់បរសពួរ ឬ
សររប់ភាគីលរៀងៗខ្លួនលែើយ។  

- ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ បឋូរផ្ដឋ ច់ហ៊ានបូជាជីវតិលដើមផកីារ រជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប 
ទំងរបុងអ គត នូវៈ  
. ឯររាជយភាពទំងស្រសុង ននរតុភូមិរមពុជា 

. អធិបលតយយភាពជាតិលពញបរបូិរ ៍ 

. បូរ ភាពទឹ្រដីដ៏រតឹមរតូវតាមចាប់ លៅរបុងរពំដដនដីលោរ និងរពំដដនសមុរទ្ ដដលរមពុ
ជាធាល ប់រនរបុងជំ ន់ឆ្ប ំ ១៩៦៣ ដល់ ១៩៦៩ 

. ឯរភាពជាតិ លហ្ើយមិនអនុញ្ញដ តឱយរនការដបងដចរ ឬការលធវើអបគមន៍ណាមួយលែើយ។  

- ទូ្លបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ ររាទុ្រជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប ទំងរបុងអ គតនូវអពយររឹត
ភាព និងភាពមិន ចូលបរសសមព័ននសររប់រមពុជា លហ្ើយមិនអនុញ្ញដ តជាោច់ខាតឱយជនណា



មួយរ៏លោយ ដដលចង់លរជៀតដរជរចូលរបុង នផធរបុង ននរមពុជា ឬមរបងាគ ប់បញ្ញជ  ចំល ះ
លោលនលយបាយជាតិ និងអនថរជាតិរបស់រមពុជាបានលែើយ។ ទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំ មិនបំលរ ើ
ជាោច់ខាតនូវផលរបលយជន៍បរលទ្សលហ្ើយលធវើឱយខូ្ចខាតដល់ផល របលយជន៍របស់ របជា
រាស្តសថ របជាជាតិ និងរតុភូមិរមពុជាលែើយ។  

- របុងការលោះស្រសាយបញ្ញា ទំងឡាយលលើនផធរាបជាតិ និងអនថរជាតិ ទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំនឹង
បំបាត់លចលទំងស្រសុង នូវអំលពើហិ្ងារគប់ដបបយ៉ង។  

បុ៉ដនថរពះរាជាណាចរររមពុជា សូមររាទុ្រនូវសិទ្និកាន់អាវធុតសូ៊របឆំ្ងនឹងការរលំោភ
ឈាល ន ន មរពីលរៅ លដើមផកីារ រជាតិ រតុភូមិខ្លួន។  

- ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ លោរពជានិចច ទំងរបុងបចចុបផនប ទំងរបុងអ គត នូវលទ្និ
របជាធិបលតយយ លសរនិីយម ដដលរនរបបសភា និងពហុ្បរស រពមទំងរន ការលោរព
យ៉ងមឺុងរ៉ត់ ចំល ះសិទ្និមនុសស ដូចរនដចងរបុងលសចរឋីរបកាសជាសរល សឋីអំពីសិទ្និ
មនុសស។  

- ទូ្លរពះបងគំលយើងខ្ញុំ សូមលបឋជាញ តសូ៊របឆំ្ងអំលពើពុររលួយរគប់ដបបយ៉ង របឆំ្ងអយុតថិធម៌
សងគម លហ្ើយតសូ៊ លដើមផផីសះផាជាតិ លដើមផឯីរភាពជាតិ លដើមផសីនថិភាពសងគម និងសនថិភាព
ជាតិ លដើមផភីាពសមផូរសបាយននរបជារាស្តសថរមពុជា និងលដើមផភីាពរងុលរឿងលងកើងថាក ន នន
រតុភូមិរមពុជាជាទី្លោរពសកាក រៈ និងជាទី្លសបហាននទូ្លរពះបងគំ លយើងខ្ញុំរគប់របូ។  

 

គ ៈរមមការអចិនន្តនថយ៍លរៀបលរៀងរដឌធមមនុញ្ដ 
បានអនុម័តលោយសភាធមមនុញ្ដ  សម័យរបជំុលពញអងគលលើរទី្ ១ 

នងងទី្ ៣០ ដខ្ មិងុ  ឆ្ប  ំ១៩៩៣ 

១-ឯរឧតឋមសលមឋចរបធានសភាធមមនុញ្ដ ឬឯរឧតឋម អនុរបធានសភាធមមនុញ្ដ "ររ ី
សលមឋចរបធាន អវតឋរន"    ជារបធាន 

២-ឯរឧតឋម ដចម សងួន      ជាអនុរបធាន 

៣-ឯរឧតឋមប ឍិ ត តាវ លសងហួ្រ     ជាអបររាយការ ៍ 

៤-ឯរឧតឋម កាន់ ម៉ន     ជាសរជិរ 

៥-ឯរឧតឋម ោត ឈន់   ជាសរជិរ 

៦-ឯរឧតឋម ឈួរ ោងហួ្ត ជាសរជិរ 

៧-ឯរឧតឋម លថា លប៉ងោត ជាសរជិរ 



៨-ឯរឧតឋម សម រងសុី    ជាសរជិរ 

៩-អបរអងគរច ស់ សីុសុវតទិ សិររីត័ប   ជាសរជិរ 

១០ -ឯរឧតឋម សឺន សូ៊ដបរ ថិ៍   ជាសរជិរ 

១១-ឯរឧតឋម លសាម ចន់បុរត ជាសរជិរ 

១២-ឯរឧតឋម អុ៊ន នឹង  ជាសរជិរ 

១៣-ឯរឧតឋម ែូយ សឹុមឈាង  ជាសរជិរ 

១៤-ឯរឧតឋម ជាម លយៀប  ជាសរជិរបំរងុ 

១៥-ឯរឧតឋម បុ៉ល ហំ្ម  ជាសរជិរបំរងុ 

១៦-ឯរឧតឋម ពូ សុធីរៈ  ជាសរជិរបំរងុ 

១៧-ឯរឧតឋម សរ សាអាត  ជាសរជិរបំរងុ 

១៨-ឯរឧតឋម អឹុង លគៀត ជាសរជិរបំរងុ 

១៩-ឯរឧតឋម អុ៊រ រ៉ាបុ៊ន  ជាសរជិរបំរងុ 

២០-ឯរឧតឋម អុ៊ង ផន  ជាសរជិរបំរងុ 

២១-ឯរឧតឋម ឯរ សំអុល  ជាសរជិរបំរងុ 

២២-ឯរឧតឋម សាយ បូរ ី ជាអបរជំ ញការ 

២៣-ឯរឧតឋម ចន់ សុខ្  ជាអបរជំ ញការ 

២៤-ឯរឧតឋម ឈន លអៀម  ជាអបរជំ ញការ 

២៥-ឯរឧតឋម លហ្ង វងសបុ៊នឆ្ត   ជាអបរជំ ញការ 

២៦-ឯរឧតឋម លខ្ៀវ រ៉ាោ   ជាអបរជំ ញការ  

សំោល់ : លយងជំពូរទី្ ៧ របការ ១៨ សឋពីីគ ៈរមមការ និងរបធានគ ៈរមមការសភាធមម
នុញ្ដ។ 



  

   

 

      លយងតាមររតា ១៣៥ និង ១៣៦ ននជំពូរទី្ ១៤ សឋីពី អនថរបផញ្ដតថិ ននរដឌធមមនុញ្ដរពះ
រាជាណាចរររមពុជា អនុម័តលោយសភាធមមនុញ្ដ លៅនងងទី្ ២១ ដខ្ រញ្ញដ  គ.ស ១៩៩៣។  

រតាស់បងាគ ប់ ៖ 
     ររតា ១ : របកាសឱយលរបើជាផលូវការភាល ម នូវរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ដដល
សភាធមមនុញ្ដបានអនុម័ត លៅនងងទី្ ២១ ដខ្ រញ្ញដ  ឆ្ប ំ ១៩៩៣។  

     ររតា ២ : សភាធមមនុញ្ដ បានរតែប់លៅជារដឌសភាននរមពុជាចប់ពីលពលលនះតលៅ។  

 

                                                                                                                                             លធវើ
លៅរាជធានីភបំលពញ នងងទី្ ២៤ ដខ្ រញ្ញដ  គ.ស ១៩៩៣ 

                                                         

រំ ត់សរគ ល់ 

 

       រដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជា ឆ្ប ំ ១៩៩៣ លនះ រនលងមរ បានលធវើវលិសាធនរមម
ចំនួន ៦ លលើរគឺ :  
- ការដរដរបលលើរទី្ ១ : តាមចាប់សឋីពីការដរដរបររតា ២៨ ននរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណា
ចរររមពុជា ដដលរបកាសឱយលរបើលោយរពះរាជររមចុះនងងទី្ ១៤ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ១៩៩៤។  

- ការដរដរបលលើរទី្ ២ : តាមចាប់ធមមនុញ្ដ សឋីពីវលិសាធនរមមររតា ១១. ១២ .១៣ .១៨ .
២២ .២៤ .២៦ .២៨ .៣០ .៣៤ .៥១ .៩០ .៩១ .៩៣ និង ររតាទំងឡាយ ននជំពូរទី្ ៨ 
ដល់ជំពូរទី្ ១៤ ននរដឌធមមនុញ្ដ ដដលរបកាសឱយលរបើលោយរពះរាជររមលលខ្ : នស/ររម/
០៣៩៩/០១ ចុះ នងងទី្ ៨ ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ១៩៩៩។  

- ការដរដរបលលើរទី្ ៣ : តាមចាប់ធមមនុញ្ដ សឋីពីវលិសាធនរមមររតា ១៩ និង ររតា ២៩ នន
រដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ដដលរបកាសឱយលរបើលោយរពះរាជររម លលខ្: នស/



ររម/០៧០១/១១ ចុះ នងង ទី្ ២៨ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ២០០១។  

- ការដរដរបលលើរទី្ ៤ : តាមចាប់ធមមនុញ្ដ សឋីពីវលិសាធនរមមររតា ៨៨ និងររតា ១១១ ងមី 
ននរដឌធមមនុញ្ដដដលរបកាសឱយលរបើលោយរពះរាជររមលលខ្: នស/ររម/០៦០៥/០១៨ ចុះនងង
ទី្ ១៩ ដខ្ មិងុ  ឆ្ប ំ ២០០៥។ 

- ការដរដរបលលើរទី្ ៥ : តាមចាប់ធមមនុញ្ដ សឋីពីវលិសាធនរមមររត ២៨ ររតា ៨៨ ងមី ររតា 
៩០ ងមី ររតា ៩៨ ររតា ១០៦ងមី ររតា ១១១ ងមី (មួយ) ររតា ១១៤ ងមី ននរដឌធមមនុញ្ដ និង
ររតា ៦ ននចាប់ធមមនុញ្ដបដនទម សំលៅធា នូវដំល ើ រការជារបររតីននសាទ ប័នជាតិ ដដល
របកាសឱយលរបើលោយរពះរាជាររមលលខ្ : នស/ររម/០៣០៦ ចុះនងងទី្ ៩ ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ២០០៦
។  

- ការដរដរបលលើរទី្ ៦ : តាមចាប់ធមមនុញ្ដ សឋីពីវលិសាធនរមមររតា ១៤៥ ងមី និងររតា 
១៤៦ ងមី ននរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ដដលរបកាសឱយលរបើលោយរពះរាជររម
លលខ្ : នស/ររម/០២០៨/០០៨ ចុះនងងទី្ ១៥ ដខ្ រុមភៈ ឆ្ប ំ ២០០៨។ 

 

    

លយងតាមររតា ១១ ជំពូរទី្ ២ សឋីពីរពះមហារសរត ននរដឌធមមនុញ្ដរពះរាជាណាចរររមពុជា 
អនុម័តលោយ សភាធមមនុញ្ដ លៅនងងទី្ ២១ ដខ្ រញ្ញដ  គ.ស ១៩៩៣។  

រតាស់បងាគ ប់ 

    ររតា ១ : របកាសឱយលរបើជាផលូវការ នូវចាប់សឋីពីការដរដរបររតា ២៨ ននរដឌធមមនុញ្ដរពះ
រាជាណាចរររមពុជា ដដលរដឌសភាបានអនុម័តលៅនងងទី្ ១៤ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ១៩៩៤។  

    ររតា ២ : រពះរាជររមលនះចូលជាធររនចាប់ ចប់ពីលពលចុះហ្តទលលខាលនះតលៅ។ 

                                                                                                                                                    

លធវើលៅរពះរាជធានីភបំលពញ .នងងទី្ ១៤ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ១៩៩៤  

                                                                                                                                                       

          របុងរពះបរម ម និងតាមរពះរាជចំណារ 



                                      

  

  

- បានរទ្ង់យល់រដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា  

- បានរទ្ង់យល់សម័យរបជំុវសិាមញ្ដលពញអងគ ននរដឌសភា លៅនងងទី្ ២-៣-៤ ដខ្ មី  ឆ្ប ំ 
១៩៩៩ 

- លយងតាមសំល ើ របស់របធានរដឌសភា ចុះនងងទី្ ៦ ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ១៩៩៩ 

 

រតាស់បងាគ ប់  

 

ររតា ១ : របកាសឱយលរបើជាផលូវការ នូវចាប់ធមមនុញ្ដសឋីពីវលិសាធនរមមររតា 
១១.១២.១៣.១៨.២២.២៤. ២៦.២៨.៣០.៣៤.៥១.៩០.៩១.៩៣ និងររតាទំងឡាយនន
ជំពូរ ទី្ ៨ ដល់ជំពូរទី្ ១៤ ននរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ដដលរដឌសភាបាន
អនុម័ត លៅនងងទី្ ៤ ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ១៩៩៩។  

ររតា ២ : រពះរាជររមលនះចូលជាធររនចាប់ ចប់ពីលពលឡាយរពះហ្សថលលខាលនះ
តលៅ។  

   

                                                                                                                                                       

                                 លធវើលៅនងងទី្ ៨ ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ១៩៩៩  

   

  

 

 

  



  

  

 

  

- បានរទ្ង់យល់រដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ឆ្ប ំ ១៩៩៣ 

- បានរទ្ង់យល់លទ្នផលសម័យរបជំុរដឌសភាលលើរទី្ ៦ នីតិកាលទី្ ២ លៅ នងង ច័នធ ទី្ ២ ដខ្ 
ររកោ ឆ្ប ំ ២០០១ 

- បានរទ្ង់យល់លទ្នផលសម័យរបជំុរពឹទ្នសភាលលើរទី្ ៥ នីតិកាលទី្ ១ លៅនងង ច័នធ ទី្ ២៣ 
ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ២០០១ 

- បានរទ្ង់យល់លិខិ្តលសបើសំុសលមឋចរពះរបធានរដឌសភា ចុះនងងទី្ ២៧ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ២០០១  

 

រតាស់បងាគ ប់ 

 

ររតា ១ : របកាសឱយលរបើជាផលូវការនូវចាប់ធមមនុញ្ដ សឋីពីវលិសាធនរមម ររតា ១៩ និង
ររតា ២៩ ននរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជាដដលរដឌសភាបានអនុម័តលៅនងង ទី្ ២ 
ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ២០០១ លហ្ើយដដលរពឹទ្នសភាបាន អនុម័តយល់ស្រសបលលើទ្រមង់និងគតិ ចាប់
លនះទំងស្រសុងកាលពីនងង ច័នធ ទី្ ២៣ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ២០០១។ 

ររតា ២ : រពះរាជររមលនះចូលជាធររន ចប់ពីលពលឡាយរពះហ្សថលលខាលនះតលៅ។  

                                                                                                                                                       

         លធវើលៅភបំលពញ.នងងទី្ ២៨ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ២០០១ 

 

 

   

  

  



  

  

  

  

 

- បានរទ្ង់យល់រដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

- បានរទ្ង់យល់រពះរាជររឹតយលលខ្ នស/ររត/០៧០៤/១២៤ ចុះនងងទី្ ១៥ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ 
២០០៤ សឋីពីការដតងតំាងរាជរោឌ ភិបាល ននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

- បានរទ្ង់យល់រពះរាជររមលលខ្ ០២/នស/៩៤ ចុះនងងទី្ ២០ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ១៩៩៤ ដដល
របកាសឱយលរបើចាប់ សឋីពីការលរៀបចំ និងការរបរពឹតថលៅ ននគ ៈរដឌមន្តនថី 
- បានរទ្ង់យល់លសចរឋីរកាបបងគំទូ្លថាវ យ របស់សលមឋច យររដឌមន្តនថីននរាជរោឌ ភិបាល
រមពុជា  

 

របកាសឱយលរបើ  
 

ចាប់ធមមនុញ្ដសឋីពីវលិសាធនរមមររតា ៨៨ និង ររតា ១១១ ងមី ននរដឌធមមនុញ្ដ ដដលរដឌសភា
បានអនុម័តកាលពី នងងទី្ ១៨ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ំ ២០០៥  សម័យរបជំុរដឌសភា លលើរទី្ ២ នីតិ
កាលទី្ ៣ លហ្ើយដដលរពឹទ្នសភាបានអនុម័ត យល់ស្រសបលលើទ្រមង់និងគតិ ននចាប់លនះ
ទំងស្រសងុកាលពីនងងទី្ ៣០ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ំ ២០០៥  សម័យរបជំុលពញអងគ លលើរទី្ ៩ នីតិ
កាលទី្ ១។  

                                                                                                                                លធវើលៅរពះ
បរមរាជវងំ . រាជធានីភបំលពញ នងងទី្ ១៩ ដខ្ មិងុ  ឆ្ប ំ ២០០៥  

                                                                                                                                                       

  រពះហ្សថលលខា និងរពះរាជលញ្ឆររ  



                                                                                                                                                       

              នលរាតឋម សីហ្មុនី 

 

- បានរទ្ង់យល់រដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

- បានរទ្ង់យល់រពះរាជររឹតយលលខ្ នស/ររត/០៧០៤/១២៤ ចុះនងងទី្ ១៥ ដខ្ររកោ ឆ្ប ំ 
២០០៤ សឋីពីការដតងតាំងរាជរោឌ ភិបាល ននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

- បានរទ្ង់យល់រពះរាជររមលលខ្ ០២/នស/៩៤ ចុះនងងទី្ ២០ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ១៩៩៤ ដដល
របកាសឱយលរបើចាប់ សឋីពីការលរៀបចំ និងការរបរពឹតថលៅននគ ៈរដឌមន្តនថី  
- បានរទ្ង់យល់សំល ើ របស់តំណាងរាស្តសថចំនួនលលើសពីមួយភាគបួន ននចំនួនតំណាងរា
ស្តសថទំងមូល 

- បានរទ្ង់យល់លិខិ្តលលខ្: ៨២ លស ចុះនងងទី្ ២០ ដខ្ រុមភៈ ឆ្ប ំ ២០០៦ របស់សលមឋច
 យររដឌមន្តនថី 
- បានរទ្ង់យល់លិខិ្តលលខ្: ០០១/០១/២០០៦ របធ ចុះនងងទី្ ២៤ ដខ្ រុមភៈ ឆ្ប ំ ២០០៦ 
របស់ររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ 
- បានរទ្ង់យល់រពះរាជសាររពះមហារសរត ចុះនងងទី្ ២៧ ដខ្ រុមភៈ ឆ្ប ំ ២០០៦ 

- បានរទ្ង់យល់លិខិ្តលលខ្: ២៥៤ រស ចុះនងងទី្ ៩ ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ២០០៦ របស់រដឌសភា 

- បានរទ្ង់យល់លិខិ្តលលខ្ ០១៣/០៣០៦/ពស/នវ ចុះនងងទី្ ៨ ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ២០០៦ របស់
រពឹទ្នសភា 

- បានរទ្ង់យល់លសចរឋីរកាបបងគំទូ្លថាវ យរបស់សលមឋច យររដឌមន្តនថី ននរាជរោឌ ភិបាល
រមពុជា និងរបស់ឧប យររដឌមន្តនថី រដឌមន្តនថីទ្ទួ្លបនធុរទី្សឋីការគ ៈរដឌមន្តនថី  
 

របកាសឱយលរបើ  
 

ចាប់ធមមនុញ្ដសឋីពីវលិសាធនរមមររតា ៨២ ររតា ៨៨ ងមី ររតា ៩០ងមី ររតា ៩៨ ររតា 
១០៦ ងមី ររតា ១១១ ងមី (មួយ) ររតា ១១៤ ងមី ននរដឌធមមនុញ្ដ និងររតា ៦ ននចាប់ធមមនុញ្ដ



បដនទម សំលៅធា នូវដំល ើ រការជារបររតី ននសាទ ប័នជាតិ ដដលរដឌសភាអនុម័តលៅនងងទី្ 
០២ ដខ្ មី  ឆ្ប ំ ២០០៦  សម័យរបជំុរដឌសភាលលើរទី្ ៤ នីតិកាលទី្ ៣ និង ដដល
រពឹទ្នសភាពំុរនលពលលវោរគប់រោន់ លដើមផពិីនិតយចាប់លនះឱយទន់តាមការរំ ត់របស់
ររតា ១១៣ងមី ននរដឌធមមនុញ្ដ។  

                                                                                                                               លធវើលៅរពះរម
រាជវងំ រាជធានីភបំលពញ,នងងទី្ ៩ ដខ្ មិ  ឆ្ប ំ ២០០៦  

                                                                                                                                                រពះ
ហ្សថលលខា និងរពះរាជលញ្ឆររ 

                                                                                                                                                       

      នលរាតឋម សីហ្មុនី  

  

  

  

 

- បានរទ្ង់យល់ រដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

- បានរទ្ង់យល់រពះរាជររឹតយលលខ្ នស/ររត/០៧០៤/១២៤ ចុះនងងទី្ ១៥ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ 
២០០៤ សឋីពីការដតងតាំងរាជរោឌ ភិបាលននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

- បានរទ្ង់យល់ រពះរាជររមលលខ្ ០២/នស/៩៤ ចុះនងងទី្ ២០ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ១៩៩៤ ដដល
របកាសឱយលរបើចាប់ សឋីពីការលរៀបចំ និងការរបរពឹតថលៅ ននគ ៈរដឌមន្តនថី 
- បានរទ្ង់យល់ រពះរាជររមលលខ្ : នស/ររម/០១៩៦/០៨ ចុះនងងទី្ ២៤ ដខ្ មររា ឆ្ប ំ 
១៩៩៦ ដដលរបកាសឱយលរបើចាប់សឋីពីការបលងកើតររសួងមហានផធ 
- បានរទ្ង់យល់លសចរឋីរកាបបងគំទូ្លថាវ យ របស់សលមឋចអគគមហាលស បតីលតលជា ហុ៊្ន 
ដសន  យររដឌមន្តនថី ននរពះរាជាណាចរររមពុជា និងរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ  
របកាសឱយលរបើ  
ចាប់ធមមនុញ្ដ សឋីពីវលិសាធនរមមររតា ១៤៥ ងមី និងររតា ១៤៦ ងមី ននរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះ
រាជាណាចរររមពុជា ដដលរដឌសភាបានអនុម័តកាលពីនងងទី្ ១៥ ដខ្ មររា ឆ្ប ំ ២០០៧  
សម័យរបជំុរដឌសភាលលើរទី្ ៧ នីតិកាលទី្ ៣ និងដដលរពឹទ្នសភាពំុរនលពលលវោរគប់



រោន់អាចពិនិតយនិងឱយ លយបល់ តាមល័រខខ័្ ឍ រំ ត់របុងររតា ១១៣ ងមី ននរដឌធមមនុញ្ដ
បានលែើយ។  

 

លធវើលៅរពះបរមរាជវងំ រាជធានីភបំលពញ នងងទី្ ១៥ ដខ្ រុមភៈ ឆ្ប ំ ២០០៨  

រពះហ្សថលលខា និងរពះរាជលញ្ឆររ 
នលរាតឋម សីហ្មុនី  

  

  

  

 

  

 

- បានរទ្ង់យល់រដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

- បានរទ្ង់យល់សម័យរបជំុលពញអងគលលើរទី្ ១ នីតិកាលទី្ ៣ ននរដឌសភា  នងងទី្ ៨ ដខ្ រ
រកោ ឆ្ប ំ ២០០៤ 

- បានរទ្ង់យល់សម័យរបជំុលពញអងគលលើរទី្ ៩ នីតិកាលទី្ ១ ននរពឹទ្នសភា  នងងទី្ ១២ ដខ្ 
ររកោ ឆ្ប ំ ២០០៤ 

- លយងតាមសំល ើ  ចុះនងងទី្ ១២ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ២០០៤ របស់រពឹទ្នសរជិររដឌសភា នីតិ
កាលទី្ ៣  

 

របកាសឱយលរបើ  
 

ចាប់ធមមនុញ្ដបដនទម សំលៅធា នូវដំល ើ រការជារបររតីននសាទ ប័នជាតិ ដដលរដឌសភាបាន
អនុម័តកាលពីនងងទី្ ០៨ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ២០០៤  សម័យរបជំុលពញអងគលលើរទី្ ១ នីតិកាល



ទី្ ៣ លហ្ើយដដលរពឹទ្នសភាបានឱយលយបល់យល់រពម កាលពីនងងទី្ ១២ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ 
២០០៤  សម័យរបជំុលពញអងគលលើរទី្ ៩ នីតិកាលទី្ ១ លហ្ើយដដលរនលសចរឋីទំងស្រសងុ

ដូចតលៅ:  
ចាប់ធមមនុញ្ដបដនទម 

សំលៅ 

 

ធា នូវដំល ើ រការជារបររតីននសាទ ប័នជាតិ 

ររតា ១.-  
ចាប់ ធមមនុញ្ដលនះ រនលោលលៅធា របុងរគប់កាលៈលទ្សៈនូវដំល ើ រការលអរបលសើរននសាទ
ប័ន ជាតិ លោយលោរពលៅតាមលោលការ ៍ជាមូលោឌ នននលទ្និរបជាធិបលតយយលសរពីហុ្
បរស  សមស្រសបតាមតំរវូការននភាពចំបាច់។  

ររតា ២.-  
លៅលដើម នីតិកាលងមីនិមួយៗរដឌសភាលរកាមអធិបតីភាពរពឹទ្នសរជិររដឌសភា  មុននឹងលផឋើម
ការងាររបស់ខ្លួន និង លរកាយលពលសលរមចអំពីសុពលភាពននអា តថិរបស់សរជិររប រ់ៗ 

អាចចប់លផឋើមអនុម័តអតទបទ្ដដលរនចររិជារដឌធមមនុញ្ដ ឬចាប់លដើមផអីនុវតថបាននូវលោល
លៅ ដូចរនដចងរបុងររតា ១។  

 អតទបទ្ទំងលនះ លរកាយពីបានរតូវទ្ទួ្លការលបាះលឆ្ប តអនុម័តលោយរដឌសភារចួ លហ្ើយរតូវ
ដតបានទ្ទួ្លជាប ធ ន់នូវចំណាត់ការលោយរសួរាន់ពីសំណារ់ រពឹទ្នសរជិររដឌសភា តាម
នីតិវធីិរំ ត់សររប់អតទបទ្ទំងល ះរហូ្តដល់លពលដដលរតូវបាន របកាសឱយចូលជា
ធររន។ 

ររតា ៣.-  
របុងររ ី ដដលល ើ្ញថានីតិវធីិននររតា ៨២ និង ១១៩ ងមី ននរដឌធមមនុញ្ដ មិនអាចសលរមច
បាន រដឌសភា តាមសំល ើ របស់គ បរសដដលរនអាសនៈលរចើនជាងលគ លៅរបុងរដឌសភា
អាចដំល ើ រការលបាះលឆ្ប តជារញ្ច ប់លដើមផលីរជើសតំាង របធាន អនុរបធានរដឌសភា រ៏ដូចជា 
របធាន និង អនុរបធានគ ៈរមមការ របុងលពលជាមួយោប  និងការផឋល់លសចរឋីទុ្រចិតថចំល ះ
រាជរោឌ ភិបាល។ 

ររតា ៤.-  
ការលរៀបចំបញ្ជ ីរាយ មលបរខជន លដើមផលីបាះលឆ្ប តលរជើសតំាង និងផឋល់លសចរឋីទុ្រចិតថ រតូវអនុ
វតថដូចតលៅ:  
 បញ្ជ ីរាយ មលបរខជនរបធាន អនុរបធានននរដឌសភា រ៏ដូចជារបធាន និងអនុរបធានគ ៈ



រមមការជំ ញទំងអស់ននរដឌសភា រតូវលរៀបចំ និងលសបើលោយគ បរសនលយបាយ ដដល
រពមលរពៀងោប លដើមផបីលងកើតរាជរោឌ ភិបាលចំរះុ លហ្ើយរតូវលផញើជូនរពឹទ្នសរជិររដឌសភា។  

- តាមលសចរឋីលសបើពីគ បរសនលយបាយ ដដលរនចំនួនអាសនៈលរចើនជាងលគលៅរបុងរដឌ
សភា តាមរយៈរពឹទ្នសរជិររដឌសភា រពះមហារសរតរទ្ង់ចត់តំាងវរជនមួយរបូ របុង
ចំលណាមតំណាងរាស្តសថននគ បរសនលយបាយដដលឈបះលឆ្ប តឱយបលងកើត រាជរោឌ ភិបាល។  

វរជនដដលរតូវបានចត់តំាងលនះ រតូវលរៀបចំផគូរផគងតំដ ងលផសងៗរបុងរាជរោឌ ភិបាលរចួលផញើ
បញ្ជ ី រាយ មសរជិរ ទំងអស់ននរាជរោឌ ភិបាលជូនរពឹទ្នសរជិររដឌសភា។  

- រពឹទ្នសរជិររដឌសភា រតូវលរៀបចំបញ្ជ ីរាយ មជារញ្ច ប់មួយនូវលបរខជន របធាន អនុ
របធាន ននរដឌសភា រ៏ដូច ជារបធាន និងអនុរបធានគ ៈរមមការជំ ញទំងអស់ ននរដឌ
សភា រពមទំងលបរខជន  យររដឌមន្តនថី និង សរជិរទំងអស់ននរាជរោឌ ភិបាល លដើមផោីរ់
ជូនរដឌសភាលបាះលឆ្ប ត។ 

ររតា ៥.-  
លៅរបុង ដំល ើ រការននការលបាះលឆ្ប តជារញ្ច ប់ មិនអាចជដជរពិភារាអវីបានលែើយ លហ្ើយរ៏
មិនអាចរនការពនយល់អំពីការលបាះលឆ្ប តលនះលរកាយការរបកាស លទ្នផល ននការលបាះ
លឆ្ប តជារញ្ច ប់លនះដដរ។  

សរជិររដឌសភា រតូវលធវើការលបាះលឆ្ប តលោយបញ្ញជ រ់ថារពម ឬមិនរពម ចំល ះបញ្ជ ីរាយ ម
ជារញ្ច ប់មួយ ដដលរពឹទ្នសរជិររដឌសភាបានោរ់ជូន។ ការលបាះលឆ្ប តលនះរតូវលធវើលែើង
លោយវធីិលលើរនដ។ 

ររតា ៦.- ងមី  
ការលបាះលឆ្ប តជារញ្ច ប់ខាងលលើលនះ រតូវយរតាមមតិភាគលរចើនោច់ខាតននចំនួនសរជិរ
រដឌសភាទំងមូល។  

របុងររ ី ការលបាះលឆ្ប តជំុទី្មួយមិនបានសលរមច នីតិវធីិដដដលលនះនឹងរតូវអនុវតថចំល ះ
ការលបាះលឆ្ប តជំុលរកាយៗលទ្ៀត។ 

ររតា ៧.-  
ចាប់ធមមនុញ្ដបដនទមលនះ រតូវបានរបកាសជាការរបញាប់និងយរមរអនុវតថចប់តំាងពីលដើម
នីតិកាលបចចុបផនបលនះលៅ។  

 

រាជធានីភបំលពញ នងងទី្ ១៣ ដខ្ ររកោ ឆ្ប ំ ២០០៤  

របុងរពះបរម ម និងតាមរពះរាជរតាស់បងាគ ប់ 



 

 


