
រដ្ឋសភាជាត ិ 

I-សេចក្តីសផតើមៈ 

របសេេក្មពុជា ជារពះរាជាណាចរក្ ដដលរពះមហាក្សរររេង់របរិបរតិតាមរដឋធមមនុញ្ញ និង
តាមលេធិរបជាធិបសរយយសេរ ីពហុបក្ស ជារដឋឯក្រាជ្យ អធិបសរយយ េនតិភាព អពារកឹ្រ អ
ចិន្ត្នតយ៍ និងមិនចូលបក្សេមព័នធ មានេីតាាំងេថិរសៅក្នុង ភូមិភាគអាេីុ-អាសគនយ៍ មានន្តផទ
រក្ឡា ១៨១.០៣៥ គីឡូដម៉ររកាសរ ៉មានភនាំសពញជារាជ្ធានី និងមាន សេរត-រក្ុង៖ ២៤ ស្េកុ្-
េណ្ឌ ៖ ១៨៥ ឃុាំ-េង្កា រ់៖ ១.៦២១ ភូមិ៖ ១៣.៧៧៩ មានរបជាពលរដឋ ១៤ លាននាក់្ ។ 
ភាសា និងអក្សរដដល សរបើជាផលូវការ គឺភាសា និងអក្សរដេមរ សហើយរពះពុេធសាេនាជា
សាេនារបេ់រដឋ ។ 

អាំណាចទាំងអេ់ជារបេ់របជាពលរដឋ សហើយអាំណាចដបងដចក្ដាច់ពីគ្នន រវាងអាំណាចនីរិ
បបញ្ញរតិ អាំណាចនីរិរបរិបរតិ និងអាំណាចរុលាការ ។ 

រពះមហាក្សររ 
រពះបាេេសមតចរពះបរមនាថ នសរារតម េីហ
មុនី 

របធានរពឹេធេភានីរិកាលេី ២ េសមតច ជា េីុម 

របធានរដឋេភានីរិកាលេី ៣ េសមតច សហង េាំរនិ 

នាយក្រដឋម្នតី នីរិកាលេី ៣ ន្តនរដឋ
េភា 

េសមតច ហុ៊ន ដេន 

  

II-របវរតិរបេ់រដឋេភាៈ 

រពះរាជាណាចរក្មពុជាររូវបានអាណានិគមនិយមបារាាំងររួររតាពីឆ្ន ាំ១៨៦៣ ដល់ ឆ្ន ាំ
១៩៥៣ ។ ក្នុងរជ្ជកាលរពះបាេ េីុេុវរថិ មានរពះរាជ្បញ្ញរតិមួយ ចុះន្តថៃេី ១៨ ដេ មីនា ឆ្ន ាំ 
១៩១៣ េសរមចបសងាើរេភាពិសរគ្នះសោបល់ដដលមាន េមាជិ្ក្ ៣៩ របូ រាំណាងឱ្យ ១០ 
សេរត-រក្ុង ។ សនះជាេញ្ញញ ដាំបូង ន្តនការក្សក្ើរេភា ។ 

 ន្តថៃេី ១០ ដេ សមសា ឆ្ន ាំ ១៩៤០ េភាពិសរគ្នះសោបល់បានដក្ដរបសៅជាេភា
រាំណាងរបជាជ្នក្មពុជា សរកាម រជ្ជកាលរពះបាេ េីុេុវរថិ មុនីវងស ។  



 ន្តថៃេី ២៩ ដេ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ ការបសងាើរេភាពិសរគ្នះសោបល់ ដដលមានេមាជិ្ក្ 
៣៣ របូ រាំណាងឱ្យ ១៤ សេរត-រក្ុង ។  

 ដេ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ ការបសងាើរគណ្ៈក្មមការបារាាំង-ដេមរមួយ សដើមបសីរៀបសរៀងសេចក្តី
រាង រដឋធមមនុញ្ញដាំបូង ។  

 ឆ្ន ាំ ១៩៤៦ មានរពះរាជ្រក្ម ៤ េសរមចផតល់សេរភីាពសារព័រ៌មាន សេរភីាពបសងាើរ
េមាគម សេរភីាពបសងាើរ គណ្បក្សនសោបាយ និងឱ្យសរបើចាប់សបាះសឆ្ន រសាក្ល
សរជ្ើេតាាំងរដឋេភាបសណាត ះអាេនន (េភាធមមនុា ញ្) ។  

 ន្តថៃេី ០១ ដេ ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ១៩៤៦ ការសបាះសឆ្ន រសាក្លសលើក្ដាំបូងសៅក្មពុជាសរជ្ើេ
តាាំង េមាជិ្ក្េភាធមមនុញ្ញ ៦៧ របូ មានសបេក្ក្មមតាក់្ដរងរដឋធមមនុញ្ញេី ១ ន្តន
រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ដដលររវូបានរបកាេឱ្យសរបើសៅន្តថៃេី ៦ ដេ ឧេភា ឆ្ន ាំ 
១៩៤៧ ។  

ខាងសរកាមសនះ គឺជាតារាងេតីពីរបវរតិរបេ់រដឋេភាក្មពុជា ពីការក្សក្ើរមក្ដល់បចចុបបនន ៖ 

ល.រ  រដឋេភា រយៈកាល  ចាំនួនគណ្
បក្ស  

ចាំនួនអាេ
នៈ  

កាលបរសិចឆេសបាះ
សឆ្ន រ  

១ េភាធមមនុញ្ញ ១៩៤៦-១៩៤៧ ពហុបក្ស ៦៧ ០១-០៩-១៩៤៦ 

២ រដឋេភា ១៩៤៧-១៩៥១  ពហុបក្ស ៧៥ ២១-១២-១៩៤៧ 

៣ រដឋេភា ១៩៥១-១៩៥៣ ពហុបក្ស ៧៨ ០៩-០៩-១៩៥១ 

៤ រដឋេភា ១៩៥៥-១៩៥៨ បក្សដរមួយ ៩១ ១១-០៩-១៩៥៥ 

៥ រដឋេភា ១៩៥៨-១៩៦២ (១ )  បក្សដរមួយ ៦១ ២៣-០៩-១៩៥៨ 

៦ រដឋេភា ១៩៦២-១៩៦៦ បក្សដរមួយ ៧៧ ១០-០៦- ១៩៦២ 

៧ រដឋេភា ១៩៦៦-១៩៧២  បក្សដរមួយ ៨២ ១១-០៩-១៩៦៦ 

៨ េភាជារិ សាធារណ្រដឋដេមរ១៩៧២-
១៩៧៥ 

បក្សដរមួយ ១២៦ ០៣-០៩-១៩៧២ 

០៩ េភារាំណាងរបជាជ្នក្មពុជារបជាធិប
សរយយ (២ )  

បក្សដរមួយ ២៥០ ២០-០៣-១៩៧៦ 

១០ រដឋេភាសាធារណ្រដឋរបជាមានិរក្មពុ
ជា រដឋក្មពុជា ១៩៨១-១៩៩៣ 

បក្សដរមួយ ១១៧ ០១-០៥-១៩៨១ 

១១ េភាធមមនុញ្ញ ១៩៩៣ ពហុបក្ស ១២០ ២៣ . ២៨-០៥-
១៩៩៣ 

១២ រដឋេភានីរិកាលេី ១ ១៩៩៣-១៩៩៨ ពហុបក្ស ១២០ ២៣ . ២៨-០៥-
១៩៩៣ 

១៣ រដឋេភានីរិកាលេី ២ ១៩៩៨-២០០៣ ពហុបក្ស ១២២ ២៦-០៧-១៩៩៨ 

http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=361%3A2010-09-15-04-11-39&catid=29&Itemid=43&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3A2010-09-15-04-15-29&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=445%3A2010-09-15-04-19-31&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=444%3A2010-09-15-04-34-03&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=443%3A2010-09-15-04-36-56&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=442%3A2010-09-15-04-40-34&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=441%3A2010-09-15-04-44-58&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=440%3A2010-09-15-06-28-55&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=440%3A2010-09-15-06-28-55&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3A2010-09-15-06-30-04&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3A2010-09-15-06-30-04&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=438%3A2010-09-15-06-34-55&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=438%3A2010-09-15-06-34-55&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=437%3A2010-09-15-06-39-08&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3A2010-09-15-06-47-02&catid=31&Itemid=3&lang=en
http://www.national-assembly.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3A2010-09-15-06-51-47&catid=31&Itemid=3&lang=en


១៤ រដឋេភានីរិកាលេី ៣ ២០០៣ ដល់
បចចុបបនន 

ពហុបក្ស ១២៣ ២៧-០៧-២០០៣ 

  

ក្ាំណ្រ់េាំគ្នល់៖ 

(១ )ជាសលើក្ដាំបូងដដលស្តេតីដេមរមានេិេធិសេរភីាព សៅសបាះសឆ្ន រ និងឈរស ម្ ះឱ្យសគសបាះ
សឆ្ន រ ។ 

(២ ) ជាេម័យក្មពុជារបជាធិបសរយយ លេធផលស្សាវរជាវរក្សឃើញររឹមេមាេភាព គណ្ៈ
ក្មាម ធិការ អចិន្ត្នតយ៍ បុ៉សណាណ ះ ។ 

  

III-រដឋេភាបចចុបបននៈ 

រដឋេភានីរិកាលេី ៣ សក្ើរពីការសបាះសឆ្ន រសាក្ល កាលពីន្តថៃេី ២៧ ដេ ក្ក្ាដា ឆ្ន ាំ 
២០០៣ តាមរបព័នធេមាមាររ មាន ២៤ មណ្ឌ ល សេរត-រក្ុង មានគណ្បក្សនសោបាយ
ចូលរមួចាំនួន ២៣ ។ របជាពលរដឋបានចុះស ម្ ះសបាះសឆ្ន រចាំនួន ៩៣,៩៥% របជាពលរដឋ
បានសៅសបាះសឆ្ន រចាំនួន ៨៣,២២ % សេមើនឹង ៥.២៧៧.៤៩៤ នាក់្ ។ លេធផលដដលេេួល
បាន ៖ 

  

 គណ្បក្សរបជាជ្នក្មពុជា ៧៣ អាេនៈ 

 គណ្បក្សហ៊វុនេិុនបិុច ២៦ អាេនៈ  

 គណ្បក្ស េម រងសុី ២៤ អាេនៈ  

រាំណាងរាស្តេតេរបុចាំនួន ១២៣ របូ ក្នុងសនាះរាំណាងរាស្តេតជាស្តេតី ចាំនួន ២៤ របូ សេមើនឹង ១៩ 
,៥១% ជ្នជារិភាគរិចចាំនួន ៧ របូ ។ អាំពីសយ៉នឌ័រមានបសងាើររក្ុមស្តេតីេមាជិ្ការដឋេភា ។ 

រដឋេភានីរិកាលេី៣ បានសបើក្េម័យរបជុ្ាំសលើក្ដាំបូងសរកាមអធិបរីភាពេសមតចជាេីុម 

រពះរាជ្រាំណាង ដ៏េពង់េពេ់ន្តន រពះមហាក្សររ សៅន្តថៃសៅរ ៍េី ២៧ ដេក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០៣ ។ 

រាំណាងរាស្តេតចាំនួន១២២របូ បានសធវើេច្ចច របណិ្ធាន សៅរពះបរមរាជ្វាាំង សដើមបីចូលកាន់
រាំដណ្ងសៅ ន្តថៃសៅរ ៍េី ០៤ ដេ រុលា ឆ្ន ាំ២០០៣ ។ 



រដឋេភាបានរបជុ្ាំសរកាមអធិបរីភាព ឯក្ឧរតម ជា េុេធ រពឹេធេមាជិ្ក្រដឋេភា សដើមបីសបាះ
សឆ្ន រសរជ្ើេ តាាំងរបធាន អនុរបធានរដឋេភា របធាន អនុរបធាន គណ្ៈក្មមការជ្ាំនាញ និង
ផតល់សេចក្តីេុក្ចិរតដល់រាជ្រដាឋ  ភិបាលសៅន្តថៃេី ១៥ ដេក្ក្ាដា ឆ្ន ាំ២០០៤ ។ 

 


