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្រពះ ជ្រកម 
េយើង 

្រពះបទសេម្តច្រពះ នេ ត្តម សហីនុ 
ជហរវិង  ឧភេ សជុត វិសទុធពង  អគគម បរុសរតន៍ 
នកិេ ត្តម ធមមិកម ជធិ ជ បរមនថ បរមបពិ្រត 

្រពះេច្រកុងកមពជុធិបតី 
 

េយង មម្រ ១៣៥ និង១៣៦ ៃនជពូំកទី១៤ ស្តីពីអន្តរបបញញត្តៃិនរដ្ឋធមមនុញញ
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុមត័េ យសភធមមនុញញ េនៃថងទី ២១ ែខកញញ  ឆន  ំ
១៩៩៣ 

 
្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ  ១.– 

 ្របកសឲយេ្របជីផ្លូវករភ្ល មនូវរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលសភ
ធមមនុញញបនអនុម័ត េនៃថងទ ី២១ ែខកញញ  ឆន  ំ១៩៩៣។ 
ម្រ  ២.– 

សភធមមនុញញបន្រតឡប់េទជរដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចប់ពេីពល
េនះតេទ។ 
 

េធ្វេីន ជធនីភនេំពញ ៃថងទ ី២៤ ែខកញញ  គ.ស. ១៩៩៣ 
 

នេ ត្តម សហីន ុ
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រដ្ឋធមមនុញញ  
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 

បពុ្វកថ 

េយើង្របជ ្រស្តែខមរ 

ែដលធ្ល ប់មន រយធម៌ឧត្តុងគឧត្តម ្របេទសជតិស្តុកស្តម ធទូំលំទូ យ ថកុ ំេថកីង
រុងេរឿង កតិយនុភព ខពងខ់ពស់ ភ្លឺែចងចងំដូចេព្រជពណ្ណ យ 

បនធ្ល ក់ខ្លួនដ៏ែសនរនធត ់ កនុងអំឡុងជងពរីទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ ឆ្លងកតទុ់កខ
េ កវនិសអន្ត យ ្រទុឌេ្រទម ឱនថយម េ ក ្ត យ 

បនភញ ករ់លឹកេ្រកកឈរេឡងី ចងបច់ឆនទៈេមះមុត ប្តូរផ្ត ចរ់បួរមួគន  ព្រងឹងឯក
ភពជតិ រក ទកឹដី ករពរកមពុជ អធិបេតយយៃថ្លថ្ល  និង រយធមអ៌ងគរដ៏បវរ ក ង
្របេទសជតិេ យេទជ “េកះសន្តិភព” េឡងីវញិ ែផ្អកេលី្របព័នធ្របជធិបេតយយេសរពី
ហុបក  ធនសិទធិមនុស  េគរពចបប់ ទទួលខុស្រតូវខពស់ ចេំពះ សនអនគតជតិ ឱយ
បនឈនេឡងីរកីចេ្រមនី លូត ស់ សមបូររុងេរឿង ជនចិចនរិន្តរ។៍ 

កនងុឆនទៈេមះមុតេនះ 

េយងីសរេសរចរកឹកនុងរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជដូចតេទ៖ 

 
ជពំកូទី១ 

អពំអីធិបេតយយភព 
ម្រ  ១.– 
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្របេទសកមពុជ ជ្រពះ ជ ច្រក ែដល្រពះម ក ្រត ្រទង្់របតិបត្តិ មរដ្ឋធមម
នុញញ នងិ មលទធិ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក ។ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជរដ្ឋឯក ជយ អធិបេតយយ សន្តិភព អពយ្រកតឹ អចិៃ្រន្តយ ៍
នងិមិនចូលបក សមពន័ធ។ 

ម្រ  ២.– 

បូរណភពទកឹដីរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មិន ចរេំ ភបន ច់ខត កនុង
្រពែំដនរបសខ់្លួន ែដលមនកំណតក់នុងែផនទីខន ត១/១០០.០០០ េធ្វេីនចេន្ល ះឆន  ំ
១៩៣៣-១៩៥៣ េហយីែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ជអន្តរជតេិនចេន្ល ះឆន  ំ ១៩៦៣-
១៩៦៩។ 
ម្រ  ៣.– 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជរដ្ឋែដលមិន ចបំែបកបន។ 
ម្រ  ៤.– 

បវចនៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គៈឺ ជតិ សន ្រពះម ក ្រត។ 
ម្រ  ៥.– 

ភ និងអក រែដលេ្របីជផ្លូវករ គ ឺភ និងអក រែខមរ។ 
ម្រ  ៦.– 

ភនេំពញជ ជធនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
ទង់ជត ិេភ្លងជត ិនងិសញញ ជត ិមនកំណត់េនកនុងឧបសមព័នធ ១, ២ នងិ ៣។ 

 
ជពំកូទី ២ 

អពំ្ីរពះម ក ្រត 
ម្រ  ៧.– 

្រពះម ក ្រតកមពុជ ្រទង្់រគង ជសមបត្ត ិបុ៉ែន្ត្រទងមិ់នកនអំ់ ចេឡយី ។ 
្រពះម ក ្រត ្រទងជ់្រពះ្របមុខរដ្ឋមួយជវីតិ ។ 
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អងគ្រពះម ក ្រតមិន ចនរ រេំ ភបំពនបនេឡយី ។ 
ម្រ  ៨.– 

្រពះម ក ្រត្រពះអងគ្រទង់ជនមិិត្តរូបៃនឯកភពជតិ នងិនិរន្តរភពជតិ ។ 
្រពះម ក ្រត្រទងជ់អនកធនឯក ជយជតិ អធិបេតយយ នងិ បូរណភពទឹកដីៃន

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រទង់ជអនកធនករេគរពសិទធិ នងិេសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ 
នងិករេគរពសនធិសញញ អន្តរជតិ ។ 
ម្រ  ៩.– 

្រពះម ក ្រត្រទងម់នតួនទខីពងខ់ពស់ជ ជញ ក ្ត ល េដមីបធីនករ្រប្រពឹត្តេទ
ៃនអំ ច ធរណៈឱយមនភពេទៀងទត់ ។ 
ម្រ  ១០.– 

របប ជនិយមកមពុជ ជរបបេ្រជសី ងំ ។ 
្រពះម ក ្រត ្រទងឥ់តមន្រពះ ជអំ ចចត់ ងំ្រពះរជជទយទស្រមប់្រគង

ជសមបត្តេិឡយី ។ 
ម្រ  ១១.–ថម1ី 

កនុងករណីែដល្រពះម ក ្រតពុំ ចបំេពញ្រពះ ជភរៈ ជ្រពះ្របមុខរដ្ឋបនដូច
ធមម  េ យ្រពះអងគ្រទង្់របឈនួជទមងន ់ មនករបញជ កេ់ យ្រកុម្រគូេពទយជំនញ
េ្រជសីេរសីេ យ្របធន្រពឹទធសភ ្របធនរដ្ឋសភ និងនយករដ្ឋម្រន្ត ី េនះ្របធន
្រពទឹធសភបំេពញភរកិចច្របមុខរដ្ឋជនំួស្រពះអងគ កនុង នៈជ្រពះ ជនុសិទធ ិ ។ កនុង
ករណីែដល្របធន្រពឹទធសភពំុមនលទធភពបេំពញភរកិចចជ្របមុខរដ្ឋជំនួស្រពះម
ក ្រតកនុង នៈជ្រពះ ជនុសិទធ ិ េពល្រពះអងគ្រទង្់របឈួនជទមងន ់ ដូចមនែចងកនុង
កយខ័ណ្ឌ ខងេល ី្របធនរដ្ឋសភជអនកបំេពញភរកចិចេនះ ។ 

                                               
1 ចបបធ់មមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូក
ទី ៨ ដល់ ជំពូកទ ី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
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តែំណងជ្របមុខរដ្ឋជំនសួ្រពះម ក ្រត កនុង នៈជ្រពះ ជនុសទិធេិនះ ចនឹង
ដូរឥស រជនេផ ងេទៀត កនុងករណីដូចែដលបនែចងកនុង កយខ័ណ្ឌ ខងេលី ម
ននុ្រកមដូចតេទ ៖ 
ក- អនុ្របធនទី ១ ្រពទឹធសភ 
ខ- អនុ្របធនទី ១ រដ្ឋសភ 
គ- អនុ្របធនទី ២ ្រពទឹធសភ 
ឃ- អនុ្របធនទ ី២ រដ្ឋសភ 

ម្រ  ១២.–ថម2ី 
េនេពល្រពះម ក ្រត្រទង់ចូលទវីងគត ្របធន្រពឹទធសភទទួលភរកិចចជ

្របមុខរដ្ឋស្តទីីកនុង នៈជ្រពះ ជនុសិទធៃិន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
កនុងករណីែដល្របធន្រពទឹធសភ ពុមំនលទធភពបេំពញភរកិចចជ្របមុខរដ្ឋស្តីទី

ជនំសួ្រពះម ក ្រត កនុងេពល្រពះអងគចូលទវីងគត ករទទួលភរកិចចជ្របមុខរដ្ឋស្តីទីកនុង
នៈជ្រពះ ជនុសិទធ្ិរតូវអនុវត្ត ម កយខ័ណ្ឌ ទ ី២ នងិទី ៣ ៃនម្រ  ១១ថម ី។ 

ម្រ  ១៣.–ថម3ី 
កនុងរយៈេពល ៧ ៃថងយ៉ងយូរ ្រពះម ក ្រតថមៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវបន

េ្រជសីេរសីេ យ្រកុម្របឹក ជសមបត្ត ិ។ 
សមសភពៃន្រកុម្របកឹ ជសមបត្តិមន ៖ 
- ្របធន្រពឹទធសភ 
- ្របធនរដ្ឋសភ 
- នយករដ្ឋម្រន្តី 
- សេម្តច្រពះសងឃ ជគណៈម និកយ និងគណៈធមមយុត្តកិនិកយ 

                                               
2 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូក
ទី ៨ ដល់ ជំពូកទ ី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
3 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូក
ទី ៨ ដល់ ជំពូកទ ី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
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- អនុ្របធនទ ី១ និងអនុ្របធនទី ២ ្រពទឹធសភ 
- អនុ្របធនទ ី១ និងអនុ្របធនទី ២ រដ្ឋសភ 
ករេរៀបចំនងិករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកុម្របកឹ ជសមបត្តិ នឹងមនកណំតក់នុងចបប់មយួ។ 

ម្រ  ១៤.– 
្រតូវបនេ្រជសីេរសីជ្រពះម ក ្រត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជសមជិកៃន្រពះ

ជវង នុវង ែខមរែដលមន ្រពះជនម យុយ៉ងតិច ៣០ ្រពះវស  េហយីែដលជ្រពះ ជប
ចឆ ញតិៃន្រពះម ក ្រតអងគឌងួ ឬ ្រពះម ក ្រត នេ ត្តម ឬក្៍រពះម ក ្រត សីុសុវតថ។ិ 

មុនចូល្រគង ជសមបត្ត ិ ្រពះម ក ្រត្រទង់ែថ្លងសចច ្របណិធនដូចមនែចងកនុង
ឧបសមព័នធទ ី៤ ។ 
ម្រ  ១៥.– 

្រពះជយៃន្រពះម ក ្រត មន្រពះ ជ នៈជ្រពះមេហសី ៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ ។ 
ម្រ  ១៦.– 

្រពះមេហសីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ពំុមន្រពះ ជសិទធេិធ្វីនេយបយ ទទួលតួ
នទីជអនកដឹកនរំដ្ឋ ឬជអនកដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបល ឬទទួលតួនទរីដ្ឋបល ឬនេយបយ
េឡយី ។ 

្រពះមេហសីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ទុក្រពះ ជកយពលបំេពញ្រពះ ជភរៈ
បេ្រមី្របេយជន៍សងគម មនុស ធម៌ សន នងិជួយ្រពះម ក ្រតកនុង្រពះ ជ
កតព្វកចិចែផនកពិធីករនិងករទូត ។ 
ម្រ  ១៧.– 

្របករែដល្រពះម ក ្រត្រទង់្រគង ជសមបត្តិ ប៉ុែន្ត្រទង់មនិកនអ់ំ ចេឡយី 
េហយីែដលមនែចងកនុង កយខណ័្ឌ ទីមួយៃនម្រ  ៧ ៃនរដ្ឋធមមនុញញេនះមនិ ចសំុែកែ្រប
បនជ ចខ់ត ។ 
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ម្រ  ១៨.–ថម4ី 
្រពះម ក ្រត ្រពះអងគ្រទង់ទក់ទងជមួយ្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភេ យ្រពះ ជ

រ ។ 
្រពះ ជ រេនះ្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ មិន ចយកេទជែជកពិភក េឡយី ។ 

ម្រ  ១៩.–ថម5ី 
្រពះម ក ្រត្រទងែ់តង ងំនយករដ្ឋម្រន្តី នងិ្រទង់ែតង ងំគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី ម

ែបបបទែដលមនែចងកនុងម្រ  ១០០ ។ 
ម្រ  ២០.– 

្រពះម ក ្រត្រទងទ់ទួលសវនករជផ្លូវករពរីដងកនុងមួយែខឱយនយករដ្ឋម្រន្តី 
នងិគណៈរដ្ឋម្រន្តចូីលគល់ យករណ៍ ទូលថ្វ យ្រទង្់រជបអពំសីភពករណ៍ៃន
្របេទសជតិ ។ 
ម្រ  ២១.– 

មេសចក្តីេសនរីបស់គណៈរដ្ឋម្រន្ត ី ្រពះម ក ្រត្រទង់ យ្រពះហស្តេលខេលី
្រពះ ជ្រកឹតយែតង ងំ ផ្ល ស់ប្តូរ ឬបញចប់ភរៈកិចចម្រន្តជីនខ់ពស់សីុវលិ នងិេយធ ឯកអគគ
ជទូត និងេ្របសតិវ ិ មញញ និងេពញសមតថភព ។ 

មេសចក្តីេសនរីបស់ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម ្រពះម ក ្រត្រទង់ យ្រពះ
ហស្តេលខេល្ីរពះ ជ្រកឹតយែតង ងំ ផ្ល ស់ប្តូរ ឬដកហូតេច្រកមែផនកយុ ្ត ធិករ ។ 
ម្រ  ២២.–ថម6ី 

                                               
4 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូក
ទី ៨ ដល់ ជំពូកទ ី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
5 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១៩ និងម្រ  ២៩ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកម
េលខ នស/រកម/០៧០១/១១ ចុះៃថងទី ២៨ ែខកកក  ឆន  ំ២០០១។ 
6 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូក
ទី ៨ ដល់ ជំពូកទ ី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
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េនេពល្របជជតិ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក ់ ្រពះម ក ្រត្រទង្់របកស្របទន
ដណឹំងជ ធរណៈ ក្់របេទសជតិសថិតេនកនុងភព សនន េ្រកយពីបនមតិឯក
ភពពីនយករដ្ឋម្រន្ត ី្របធនរដ្ឋសភ នងិ្របធន្រពទឹធសភ ។ 
ម្រ  ២៣.– 

្រពះម ក ្រត្រទងជ់េមបញជ ករកំពូលៃនកងេយធពលេខមរភូមនិទ ។ អគគេម
បញជ ករកងេយធពលេខមរភូមនិទ ្រតូវបនែតង ងំេឡងីេដមីបបីញជ កងេយធពលេខ
មរភូមិនទេនះ ។ 
ម្រ  ២៤.–ថម7ី 

្រពះម ក ្រត្រទងគ់ង់ជ្រពះអធបិត ីៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ករពរជត ិែដលនឹង្រតូវ
បេងកតីេឡងីេ យចបបម់ួយ ។ 

្រពះម ក ្រត្រទង់្របកសស្រងគ ម េ្រកយករអនុម័តរបស់រដ្ឋសភនិង្រពឹទធស
ភ។ 
ម្រ  ២៥.– 

្រពះម ក ្រត្រទងទ់ទួល រ ងំឯកអគគរដ្ឋទូត ឬេ្របសិតវ ិ មញញ និងេពញ
សមតថភពៃន្របេទសេ្រក មក្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
ម្រ  ២៦.–ថម8ី 
្រពះម ក ្រត្រទង់ យ្រពះហស្តេលខេលីសនធសិញញ  នងិអនុសញញ អន្តរជតិ េហយី
្រទង្់របទនសចច ប័នេលីសនធិសញញ និងអនុសញញ ទងំេនះ េ្រកយបនទទលួករអនុម័ត
យល់្រពមពីរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសិភ ។ 
ម្រ  ២៧.– 

្រពះម ក ្រត្រទងម់ន្រពះ ជសិទធបិនធូរបនថយេទស នងិេលកីែលងេទស ។ 
                                               
7 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូក
ទី ៨ ដល់ ជំពូកទ ី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
8 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូក
ទី ៨ ដល់ ជំពូកទ ី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
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ម្រ  ២៨.–ថម9ី 
្រពះម ក ្រត្រទង់ យ្រពះហស្តេលខេលី្រពះ ជ្រកម្របកសឱយេ្របរីដ្ឋធមមនុញញ 

ចបប់ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័ត និង្រពឹទធសភបនពិនតិយចប់សព្វ្រគបរ់ចួេហយី នងិ្រទង់
យ្រពះហស្តេលខេលី្រពះ ជ្រកឹតយ មេសចក្តេីសនីសំុពីគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី។ 
កនុងេពលែដល្រពះម ក ្រត្របឈួន េហយី្រតូវពយបល្រពះេ គ េនបរេទស កនុង

េពលេនះ ្រពះម ក ្រតមនសិទធ ិេផទរអំ ច យ្រពះហស្តេលខេនេលី្រពះ ជ្រកម 
ឬ ្រពះ ជ្រកតឹយខងេលីេនះ េទ្របមុខរដ្ឋស្តទីីចុះហតថេលខ ជំនួសេ យ្រពះ ជ រ
្របគល់សិទធ ិ។ 
ម្រ  ២៩.–ថម1ី0 

្រពះម ក ្រត្រទងប់េងកីត និង្របទនេ្រគឿងឥស រយិយសជតិ មេសចក្តេីសនីសំុពី
គណៈរដ្ឋម្រន្តី ។ 

្រពះម ក ្រត្រទងស់េ្រមច្របទន នន្តរសក្តិ នៈេយធនងិសីុវលិ មចបប់
កណំត ់។ 
ម្រ  ៣០.–ថម1ី1 

កនុងរយៈេពល្រពះម ក ្រត្រទង់អវត្តមន ្របធន្រពទឹធសភទទួលភរកិចចជ
្របមុខរដ្ឋស្តទីី។ 

កនុងករណីែដល្របធន្រពទឹធសភ ពុមំនលទធភពបេំពញភរកិចចជ្របមុខរដ្ឋស្តីទី
ជនំសួ្រពះម ក ្រត េពល្រពះអងគ្រទងអ់វត្តមន ករទទួលភរកិចចជ្របមុខរដ្ឋស្តីទី ្រតូវ
អនុវត្ត ម កយខ័ណ្ឌ ទី ២ នងិទី ៣ ៃនម្រ  ១១ថមី ។ 
 
                                               
9 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូក
ទី ៨ ដល់ ជំពូកទ ី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
10 ចបប់ធមមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១៩ និងម្រ  ២៩ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកម
េលខ នស/រកម/០៧០១/១១ ចុះៃថងទី ២៨ ែខកកក  ឆន  ំ២០០១។ 
11 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃន
ជំពូកទី ៨ ដល់ ជពូំកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
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ជពំកូទី ៣ 
អពំសីទិធិនងិករណីយកចិចរបស្់របជពលរដ្ឋែខមរ 

ម្រ  ៣១.– 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជទទួល គ ល់ នងិេគរពសិទធិមនុស ដូចមនែចងកនុងធមមនុ

ញញៃនអងគករសហ្របជជតិ   េសចក្តី្របកសជសកលស្តពីីសិទធិមនុស  នងិកតិក
សញញ ្រពមទងំអនុសញញ ទងំ យទក់ទងេទនឹងសិទធិមនុស  សិទធិនរ ី និងសិទធិ
កុមរ ។ 

្របជពលរដ្ឋែខមរមនភពេសមីគន ចំេពះមុខចបប់ មនសិទធេិសរភីព នងិ
ករណីយកិចចដូចគន ទងំអស់េ យឥត្របកន់ពូជ សនព៍ណ៌សមបុរ េភទ ភ  ជេំនឿ 
សន និនន ករនេយបយ េដីមកំេណីតជតិ នៈសងគម ធនធន ឬ ថ នភពឯ

េទៀតេឡយី ។ ករេ្របីសិទធិេសរភីពផទ ល់ខ្លួនរបស់បុគគលមន ក់ៗ មនិ្រតូវេ យប៉ះពល់
ដល់សទិធិេសរភីពអនកដៃទេឡយី ។ ករេ្របសិីទធេិសរភីពេនះ ្រតូវ្រប្រពឹត្ត មល័កខខ័ណ្ឌ
កណំតក់នុងចបប ់។ 
ម្រ  ៣២.– 

ជន្រគប់រូប មនសិទធរិស់ នមនជីវតិ មនេសរភីព នងិមនសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន ។ 
េទស្រប រជីវតិមិន្រតូវឱយមនេឡយី ។ 

ម្រ  ៣៣.– 
្របជពលរដ្ឋែខមរ មនិ ច្រតូវបនដកសញជ តិ នរិេទស ឬចប់បញជូ នខ្លួនេទឱយ

្របេទសេ្រក មួយេឡយី េលីកែលងែតមនកិចច្រពមេ្រពៀងជមួយគន េទវញិេទមក ។ 
្របជពលរដ្ឋែខមរែដលកពុំងរស់េនឯបរេទស្រតូវបនរដ្ឋគពំរ ។ 
ករទទួលសញជ តែិខមរ្រតូវកណំតក់នុងចបប ់។ 

ម្រ ៣៤.–ថម ី (មយួ)12 
 ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពរីេភទ មនសិទធេិបះេឆន ត និង ចឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន ត។ 

                                               
12 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៣៤ ថមី ម្រ ៤២ ម្រ ៤៩ ម្រ ៥៣ និងម្រ ១១៨ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ
្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០២១៨/០០២ ចុះៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៨។ 
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 ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពរីេភទ ែដលមន យុយ៉ងតិច ១៨ ឆន  ំមនសិទធេិបះេឆន ត។ 
 ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ ែដលមន យុយ៉ងតិច ២៥ ឆន  ំ ចឈរេឈម ះឲយ
េគេបះេឆន តេ្រជីស ងំជតំ ង ្រស្ត។ 
 ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ ែដលមន យុយ៉ងតចិ ៤០ ឆន  ំ ចឈរេឈម ះឲយ
េគេបះេឆន តេ្រជីស ងំជសមជកិ្រពទឹធសភ។ 
 បទបបញញត្តិដកសិទធិេបះេឆន ត នងិសិទធឈិរេឈម ះឲយេគេបះេឆន ត្រតូវកណំតក់នុង
ចបប់។ 
ម្រ  ៣៥.– 

្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ មនសទិធចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងជីវភពនេយបយ 
េសដ្ឋកចិច សងគមកិចច នងិវបបធម៌របស់្របេទសជតិ ។ 

េសចក្តេីសនីទងំ យរបស់្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបនទទួលករពិនិតយ និងេ ះ្រ យ
យ៉ងហមត់ចត់ពីអងគកររដ្ឋ ។ 
ម្រ  ៣៦.– 

្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ មនសិទធិេ្រជីសេរសីមុខរបរ សម្រសប មសមតថភព
របស់ខ្លួន មេសចក្ត្ីរតូវកររបសស់ងគម ។ 

្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ មនសិទធិទទួល្របកប់ំ ច់េសមីគន ចេំពះករងរដូច
គន  ។ 

ករងរេមផទះមនតៃម្លេសមគីន នឹងកំៃរែដលបនមកពកីរងរេធ្វីេនេ្រកផទះ ។ 
្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ មនសទិធិទទួលករធន ៉ ប់រងសងគម និងអតថ

្របេយជនខ៍ងសងគមកិចច ែដលមនែចងកនុងចបប ់។ 
្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ មនសិទធិបេងកតីសហជពី នងិចូលជសមជិកសហ

ជពីេនះ ។ 
ករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពតឹ្តេទៃនសហជីព នឹងមនកំណត់កនុងចបប់ ។ 

ម្រ  ៣៧.– 

ត្រឡប់ មាតិកា



16 
 

សិទធេិធ្វកូីដកមម និងេធ្វបីតុកមមេ យសន្តិវធីិ ្រតូវយកមកអនុវត្តេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
ៃនចបប់ ។ 
ម្រ  ៣៨.– 

ចបប់ ៉បរ់ងមិនឱយមនកររេំ ភបំពនេលីរូប ងកយបុគគល មួយេឡយី ។ 
ចបប់ករពរជវីតិ កតិ្តយិស និងេសចក្តៃីថ្លថ្លូររបស្់របជពលរដ្ឋ ។ 
ករេចទ្របកន ់ ករចប់ខ្លួន ករឃតខ់្លួន ឬករឃុខំ្លួនជន មួយ នងិ ចេធ្វី

េទេកតីលុះ្រ ែតអនុវត្ត្រតមឹ្រតូវ មបញញត្តិចបប ់។ 
ករបងខិតបងខ ំ ករេធ្វបីបរូប ងកយ ឬ្រប្រពឹត្តកិមម មយួែដលបែនថមទមងន់

ទណ្ឌ កមមអនុវត្តចេំពះជនជបឃុ់ឃំងំ ឬជបព់នធនគរ្រតូវ មឃតម់ិនឱយេធ្វេីឡយី ។ 
អនកៃដដល់ អនករមួ្រប្រពឹត្ត និងអនកសមគំនតិ្រតូវទទួលេទស មចបប់ ។ 

ករទទួល រភពែដលេកតីេឡងីពីករបងខតិបងខំ មផ្លូវកយក្ត ី មផ្លូវចតិ្តក្តី មិន
្រតូវទុកជភស្តុ ងៃនពិរុទធភពេទ ។ 

វមិតិសង យ័្រតូវបនជ្របេយជនដ៍លជ់នជប់េចទ ។ 
ជនជប់េចទ ក៏េ យ ្រតូវទុកជមនុស ឥតេទសដ ប តុ ករមិនទន់

កត់េទសជ ថ ពរ ។ 
ជន្រគប់រូបមនសិទធកិរពរខ្លួន មផ្លូវតុ ករ ។ 

ម្រ  ៣៩.– 
្របជពលរដ្ឋែខមរមនសិទធបិ្តឹងបរ ិ រ ប្តឹងត ៉  ឬ ប្តងឹទរសំណងជួសជុលករខូច

ខតែដលប ្ត លមកពអីំេពីខុសចបប់របស់អងគកររដ្ឋរបស់អងគករសងគមនិងរបស់
បុគគលិកៃនអងគករទងំេនះ ។ ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉នងិសំណងជសួជុលករខូច
ខតជសមតថកចិចរបស់តុ ករ ។ 
ម្រ  ៤០.– 

េសរភីពកនុងករេដីរឆង យជិត និង ងំទីលំេនកនុង ថ នភព្រសបចបប់របស្់របជ
ពលរដ្ឋ្រតូវបនេគរព ។ 
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្របជពលរដ្ឋែខមរ ចេចញេទ ងំទីលេំន េន្របេទសេ្រក ឬវលិ្រតឡបម់កវញិ
បន ។ 

កររក សិទធមិិនឱយរេំ ភេលីលំេន ន នងិ ថក៌ំបងំៃនករេឆ្លយីឆ្លង មលិខិត 
ម រទូរេលខ ទូរពុមព ទូរគមន ៍និង មទូរស័ពទ្រតូវបនធន ។ 
ករែឆកេឆរលំេន ន សមភ រៈវតថុ  និងេលីរូបបុគគល ្រតូវេធ្វី៎ឱយ្រសបនឹងបញញត្តិ

ចបប់ ។ 
ម្រ  ៤១.– 

្របជពលរដ្ឋែខមរមនេសរភីពខងបេញចញមតិរបស់ខ្លួន េសរភីពខង រពត៌មន 
េសរភីពខងករេបះពុមពផ យ េសរភីពខងករ្របជុ ំ។ ជន ក៏េ យមិន មិន ច
េឆ្ល តេ្របីសទិធេិនះ េ យរេំ ភនឱំយប៉ះពលដ់ល់កិត្តិយសរបសអ់នកដៃទ ដល់ទេំនៀម
ទម្ល ប់ល្អរបសស់ងគម ដល់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ នងិដល់សន្តិសុខជតិបនេឡយី ។ 

របប រពតម៌ន ្រតូវេរៀបចេំឡងីេ យចបប ់។ 
ម្រ ៤២.–ថម1ី3 
 ្របជពលរដ្ឋែខមរមនសិទធបិេងកតីសមគមនងិគណបក នេយបយ។ សិទធេិនះ្រតូវ
កណំតក់នុងចបប់។  
 គណបក នេយបយ្រតូវតមកល់ផល្របេយជន៍ជតិជធំ េហយីមនិ្រតូវេធ្វី
សកមមភព មួយ េទះេ យផទ ល់ក្ដ ី ឬេ យ្របេយលក្ដី នឲំយប៉ះពល់ដល់ផល
្របេយជនរ៍បស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្របជពលរដ្ឋែខមរេឡយី។ 
 ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំ យ ចចូលរមួកនុងអងគករម ជន ជួយគន េទវញិេទមក 
ករពរសមទិធផលជតិ នងិស ្ដ ប់ធន ប់សងគម។ 
ម្រ  ៤៣.– 

្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទមនសិទធេិពញទីខងជំេនឿ ។ 

                                               
13 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៣៤ ថមី ម្រ ៤២ ម្រ ៤៩ ម្រ ៥៣ និងម្រ ១១៨ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របី
េ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០២១៨/០០២ ចុះៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៨។ 
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េសរភីពខងជំេនឿ និងករ្របតបិត្តិខងផ្លូវ សន្រតូវបនរដ្ឋធនកនុងល័កខខណ័្ឌ
ែដលមនិប៉ះពល់ដល់ជេំនឿ ឬ សនដៃទេទៀតដល់ស ្ត បធ់ន ប ់ និងសន្តិសុខ ធរ
ណៈ ។ 

្រពះពុទធ សនជ សនរបស់រដ្ឋ ។ 
ម្រ  ៤៤.– 

ជន ក៏េ យ េទះជបុគគលក្តី ជសមូហភពក្ត ី មនសិទធិជមច ស់កមមសិទធ ិ ។ 
មនែតរូបវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគលែដលមនសញជ តិជែខមរេទ េទបីមនសិទធិជមច ស់កមម
សិទធេិលដីីធ្ល ី។ 

កមមសិទធិឯកជន្រសបចបប់ ឋតិេនេ្រកមករគពំរៃនចបប់ ។ 
ែដលនងឹដកហូតកមមសទិធិអពំីជន មួយបនេនះ លុះ្រ ែត្របេយជន៍ ធរ

ណៈតំរូវេ យេធ្វីកនុងករណីែដលចបប់បនបញញត្តិទុកេហយី្រតូវផ្តល់សំណងជមុនេ យ
សមរមយនិងយុត្តិធម៌ ។ 
ម្រ  ៤៥.– 

ករេរសីេអងី្រគប់្របេភទ្របឆងំនិង្រស្តីេភទ្រតូវបបំតេ់ចល ។ 
ករេធ្វី ជវីកមមេលីករងរ្រស្តី្រតូវ មឃត់ ។ 
បុរស នងិ្រស្តមីនសទិធិេសមីគន កនុង្រគបវ់ស័ិយទងំអស់ ជពេិសសកនុង ពហ៍ 

ពិពហ៍ និង្រគួ រ ។ 
ពហ៍ពិពហ៍្រតូវេធ្វី មល័កខខ័ណ្ឌ ែដលមនែចងកនុងចបប ់និង មេគលករណ៍

សម័្រគចតិ្តប្តីមួយ្របពនធមួយ ។ 
ម្រ  ៤៦.– 

អេំពលីក់ដូរមនុស  អេំពេីធ្វី ជវីកមមែផនកេពសយកមម នងិអំេពី ស ភសែដលប៉ះ
ពល់ដល់េសចក្តៃីថ្លថនូររបស់នរ ី្រតូវ មឃត់ ។ 

្រតូវ មឃតម់និឱយមនករបញឈប់នរពីីករងរ េ យមូលេហតុមនគភ៌ ។ នរ ី
មនសិទធិឈបសំ់ កេនេពលស្រមលកូនេ យទទួល្របកេ់បៀវត  នងិេ យមនករ
ធនរក សទិធិអតីតភពកនុងករងរ និងអតថ្របេយជន៍សងគមេផ ងៗេទៀត ។ 
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រដ្ឋ នងិសងគមយកចតិ្តទុក កប់ងកលកខណៈឱយនរ ី ជពេិសសនរេីនជនបទែដល
គម នទីពងឹ បនទទួលករឧបតថមភេដីមប ីមនមុខរបរមនលទធភពពយបលជំង ឺឱយកូនេទ
េរៀន និងមនជីវភពរស់េនសមរមយ ។ 
ម្រ  ៤៧.– 

ម បិ មនកតព្វកចិចចិញច ឹមែថរក  និងអបរ់កូំនឱយេទជពលរដ្ឋល្អ ។ 
កូនមនករណីយកិចចចញិច ឹម នងិបីបច់ែថរក ម បិ  ែដលចស់ជ មទំេនៀម

ទម្ល ប់ែខមរ ។ 
ម្រ  ៤៨.– 

រដ្ឋធនរក ករពរសិទធរិបស់កុមរ ែដលមនែចងកនុងអនុសញញ ស្តីពីកុមរ ជ
ពេិសសសិទធិមនជវីតិរស់េនសិទធទិទលួករអប់រេំរៀនសូ្រត សិទធ្ិរតូវបនទទលួករគពំរ
កនុង ថ នករណ៍មនស្រងគ ម និងករករពរ្របឆងំនឹង ជវីកមម េសដ្ឋកិចច ឬកមគុណ
េលីកុមរ ។ 

រដ្ឋគពំរ្របឆងំនឹងករងរទងំ យែដល ចេធ្វឱីយខូចដលក់រអប់រ ំ និងករេរៀន
សូ្រតរបស់កុមរ ឬែដលនេំ យអន្ត យដល់សុខភព ឬសុខុមលភពរបស់កុមរ ។ 
ម្រ ៤៩.–ថម1ី4 
 ្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគបរ់ូប្រតូវេគរពរដ្ឋធមមនុញញ និងេគរពចបប់។ 
 ្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគបរ់ូប្រតូវតមកល់ផល្របេយជន៍ជតិជធំ េហយីមនិ្រតូវេធ្វី
សកមមភព មួយ េទះេ យផទ ល់ក្ដ ី ឬេ យ្របេយលក្ដី នឲំយប៉ះពល់ដល់ផល
្របេយជនរ៍បស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្របជពលរដ្ឋែខមរេឡយី។ 
 ្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគបរ់ូបមនកតព្វកចិចរមួចំែណកក ង្របេទសជត ិ នងិករពរ
មតុភូមិ។ 
 កតព្វកចិចករពរមតុភូម្ិរតូវអនុវត្ត មបញញត្តិចបប់។ 
ម្រ  ៥០.– 

                                               
14 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៣៤ ថមី ម្រ ៤២ ម្រ ៤៩ ម្រ ៥៣ និងម្រ ១១៨ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របី
េ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០២១៨/០០២ ចុះៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៨។ 
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្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ្រតូវេគរពេគលករណ៍អធបិេតយយជតិ និងលទធិ្របជ
ធបិេតយយេសរពីហុបក  ។ 

្របជពលរដ្ឋទងំពីរេភទ្រតូវេគរព្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ នងិកមមសិទធ្ិរសបចបប់
របស់ឯកជន ។ 
 

ជពំកូទី ៤ 
អពំីរបបនេយបយ 

ម្រ  ៥១.–ថម1ី5 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជអនុវត្តនេយបយ្របជធបិេតយយេសរពីហុបក  ។ 
្របជពលរដ្ឋែខមរជមច ស់ សនៃន្របេទសជតិរបសខ់្លួន ។ 
អំ ចទងំអស់ជរបស្់របជពលរដ្ឋ ។ ្របជពលរដ្ឋេ្របអីំ ចរបស់ខ្លួន មរ

យៈរដ្ឋសភ ្រពទឹធសភ ជរ ្ឋ ភិបល និង ជំរះក្តី ។ 
អំ ចែបងែចក ច់ពីគន រ ងអំ ចនីតបិបញញត្ត ិ អំ ចនីត្ិរបតិបត្តិ និង

អំ ចតុ ករ ។ 
ម្រ  ៥២.– 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េប្តជញ រក ករពរឯក ជយ អធិបេតយយ បូរណភពទកឹដីៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុវត្តនេយបយប្រងួបប្រងួមជតិ េដមីបកីរពរឯកភពជតិ 
រក ករពរទំេនៀមទម្ល ប ់និង្របៃពណីល្អរបស់ជត ិ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ្រតូវករពរនី
តយនុកូលភព ធនស ្ត បធ់ន ប់ និងសន្តិសុខ ធរណៈ ។ រដ្ឋយកចិត្តទុក ក់ជ
ទិភព ចំេពះជវីភពរស់េននិងសុខុមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ ។ 

ម្រ ៥៣.–ថម1ី6 
                                               
15 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃន
ជំពូកទី ៨ ដល់ ជពូំកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 

16 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៣៤ ថមី ម្រ ៤២ ម្រ ៤៩ ម្រ ៥៣ និងម្រ ១១៨ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របី
េ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០២១៨/០០២ ចុះៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៨។ 
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 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្របកន់ខជ ប់ជនិចចនូវនេយបយអពយ្រកតឹអចិៃ្រន្តយ ៍ និង
មនិចូលបក សមពន័ធ។ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជរមួរស់េ យសន្ដិសហវជិជមនជមួយ
្របេទសជិតខង និង្របេទសដៃទេទៀតទងំអស់េនេលីសកលេ ក។ 
 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនិឈ្ល នពន្របេទស ច់ខត មនិេ្រជៀតែ្រជកកចិច
ករៃផទកនុងៃន្របេទសដៃទេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល េទះបីេ្រកមរូបភព ក៏
េ យ េ ះ្រ យ ល់បញ្ហ េ យសន្ដវិធិនីិងេគរពផល្របេយជនផ៍ងគន េទវញិេទម
ក។ 
 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្របឆងំ ច់ខតករេ្រជៀតែ្រជកពបីរេទស ចូលកនុងកិចចករ
ៃផទកនុងរបស់ខ្លួនេទះបីេ្រកមរូបភព ក៏េ យ។ 
 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនិចងសមព័នធេយធ ឬចូលកនុងកិចច្រពមេ្រពៀងេយធ
មួយ ែដលមិន្រសបនងឹអពយ្រកឹតយភពរបស់ខ្លួនេឡយី។ 
 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនិអនុញញ តឲយមនមូល ្ឋ នេយធបរេទសេនេលីទកឹដី
របស់ខ្លួន េហយីក៏មនិអនុញញ តឲយមនមូល ្ឋ នេយធរបស់ខ្លួនេនបរេទសែដរ េលីក
ែលងែតកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនសំណូមពររបស់អងគករសហ្របជជតិ។ 
 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជរក សិទធទិទួលយកជំនយួបរេទសជសមភ រៈេយធ វុធ 
្រគបរ់ែំសវ ករហ្វកឹហ្វនឺកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និងជនំួយេផ ងៗេទៀត េដមីបកីរពរខ្លួន 
នងិធនស ្ដ ប់ធន ប់ នងិសន្ដសុិខ ធរណៈេនៃផទកនុង្របេទស។ 
ម្រ  ៥៤.– 

ករផលិត ករេ្រប្ីរបស់ កររក ទុក វុធបរមណូ វុធគីមីឬ វុធេវ្រ ណូ្រតូវ
មឃត់ ច់ខត ។ 

ម្រ  ៥៥.– 
សនធសិញញ  នងិកិចច្រពមេ្រពៀងទងំ យ ែដលមិន្រសបនឹងឯក ជយ 

អធិបេតយយ បូរណភពទឹកដី អពយ្រកតឹភព នងិឯកភពជតិរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុ
ជ្រតូវលុបេចល ។ 
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ជពំកូទី ៥ 
អពំីេសដ្ឋកចិច 

ម្រ  ៥៦.– 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុវត្ត្របពន័ធេសដ្ឋកិចចទផី រ ។ 
ករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពតឹ្តេទៃន្របពន័ធេសដ្ឋកិចចេនះនឹងមនកណំត់កនុងចបប់ ។ 

ម្រ  ៥៧.– 
ករយកពនធ រនឹង ចេធ្វីេទបន លុះ្រ ែតមនចបប់អនុញញ ត ។ ថវកិជត្ិរតូវ

បនកំណតឱ់យអនុវត្ត មចបប់ ។ 
របប្រគប់្រគងរូបិយវតថុ និង្របព័នធហរិញញវតថុ្រតូវកំណត់កនុងចបប់ ។ 

ម្រ  ៥៨.– 
្រទពយសមបត្តរិបស់រដ្ឋមនជ ទិ៍ ដីធ្លី េ្រកមដី ភន ំសមុទទ បតសមុ្រទ េ្រកមបត

សមុ្រទ េឆនរសមុ្រទ កស េកះ ទេន្ល ែ្រពក សទងឹ បងឹ ៃ្រពេឈ ី ធនធនធមមជតិ 
មជឈមណ្ឌ លេសដ្ឋកចិចវបបធម ៌ មូល ្ឋ នករពរ្របេទស សណំងេ់ផ ងៗេទៀតែដលបន
កណំត់ថជរបស់រដ្ឋ ។ 

ករ្រគប់្រគង ករេ្រប្ីរបស់ នងិករចតែ់ចងេលី្រទពយសមបត្តរិដ្ឋនងឹ្រតូវកណំត់កនុង
ចបប់ ។ 
ម្រ  ៥៩.– 

រដ្ឋ្រតូវរក ករពរបរ ិ ្ឋ ន នងិតុលយភពៃនេភគ្រទពយធមមជត ិ េហយី្រតូវចត់ែចង
ឱយមនែផនករចបស់ ស់កនុងករ្រគប់្រគងមនជ ទិ៍ ដធី្ល ី ទឹក កស ខយល់ ភូគ
ពភ ្រស្ត ្របពន័ធេអកូឡូសីុ ែរ ៉ មពល េ្របងកត នងិឧសម័ន ថម និងខ ច ់តបូងថម ៃ្រពេឈ ី
នងិអនុផលៃ្រពេឈ ីពពកួសត្វៃ្រព មចឆជត ិធនធនជលផល ។ 
ម្រ  ៦០.– 

ពលរដ្ឋមនសទិធលិក់ដូរផលតិផលរបសខ់្លួនេ យេសរ ី ។ ករត្រមូវឱយលក់
ផលិតផលជូនរដ្ឋ ឬករយកេភគផល ឬ ្រទពយសមបត្តិឯកជនេទេ្របី្របស់ េទះបមួីយរ
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យៈេពលកេ៏ យ្រតូវ មឃត់ េវៀរែលងែតកនុងករណីពិេសសែដល មនចបបអ់នុញញ ត 
។ 
ម្រ  ៦១.– 

រដ្ឋជរំុញករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច្រគបវ់ស័ិយ ជពេិសសវស័ិយកសិកមម សបិបកមម 
ឧស ហកមម ចប់ពីតបំន់ ច្់រសយល េ យយកចតិ្តទុក ក់េទេលីនេយបយទឹក 
េភ្លងី ផ្លូវ និងមេធយបយដកឹជញជូ ន បេចចកេទសទំេនបី និង្របពន័ធឥណទន ។ 
ម្រ  ៦២.– 

រដ្ឋយកចិត្តទុក ក់ជយួេ ះ្រ យមេធយបយផលិត ករពរៃថ្លផលតិផលជូន
កសិករ សិបបករ និងជួយរកទផី រលកផ់លិតផល។ 
ម្រ  ៦៣.– 

រដ្ឋយកចិត្តទុក ក់្រគប់្រគងទផី រ ជួយឱយជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋមនកំ
រតិសមរមយ ។ 
ម្រ  ៦៤.– 

រដ្ឋ មឃត ់ និងផ្តនទ េទសជទមងនដ់ល់ជន ែដលនចូំល ផលិតលក់ដូរ
េ្រគឿងេញ ន ទនិំញែក្លងក្ល យ ហួសរយៈេពលេ្របែីដលបះ៉ពល់ដល់សុខភព យុជវីតិ
របស់អនកេ្រប ី។ 
 

ជពំកូទី ៦ 
អពំអីប់រ ំវបបធម ៌នងិសងគមកិចច 

ម្រ  ៦៥.– 
រដ្ឋ្រតូវករពរ នងិេលកីសទួយសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ កនុងករទទួលករអបរ់ ំ

្របកបេ យគុណភពេន្រគបកំ់រតិ នងិ្រតូវចតវ់ធិនករ្រគប់ែបបយ៉ងជជំ នៗ 
េដមីបឱីយករអប់រេំនះបនេទដល់្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប ។ 

រដ្ឋយកចិត្តទុក ក់ដល់វស័ិយអបរ់កំយ និងកី  ែដលជសុខុមលភពរបស់
្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគបរ់ូប ។ 
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ម្រ  ៦៦.– 
រដ្ឋក ង្របព័នធអប់រមួំយេពញេលញ នងិឯកភព េនទូទងំ្របេទសែដលធនឱយ

បននូវេគលករណ៍េសរភីពខងសិក ធិករនិងេគលករណ៍សមភពកនុងករអបរ់ ំ
េដមីបឱីយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបមនភ័ព្វសំ ង្រគប្់រគនេ់សមគីន កនុងករក ងជីវតិ ។ 
ម្រ  ៦៧.– 

រដ្ឋអនុវត្តកមមវធិីសិក  នងិេគលករណ៍គរុេកសលយទេំនីប ប់បញចូ លទងំបេចចក
វទិយ នងិភ បរេទស ។ 

រដ្ឋ្រគប់្រគង្រគះឹ ថ នសិក  នងិថន កសិ់ក ធរណៈ និងឯកជនេន្រគប់ភូមិ
សិក  ។ 
ម្រ  ៦៨.– 

រដ្ឋផ្តល់កិចចករអបរ់ែំផនកបឋម នងិមធយមសិក េន េរៀន ធរណៈសំ ប់
្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបេ យឥតបង់ៃថ្ល ។ 

្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបនទទលួករអបរ់យ៉ំងតិច្របបំួនឆន  ំ។ 
រដ្ឋជយួផ ព្វផ យនិងេលីកតំេកងី បលី នងិពុទធកិសិក  ។ 

ម្រ  ៦៩.– 
រដ្ឋមនកតព្វកិចចែថរក  នងិព្រងីកវបបធម៌ជត ិ។ 
រដ្ឋមនកតព្វកិចចករពរ នងិព្រងីកភ ែខមរឱយសម្រសបនងឹេសចក្ត្ីរតូវករ ។ 
រដ្ឋមនកតព្វកិចចែថរក  នងិករពរ្រប ទបុ ណវតថុ សិលបៈបុ ណ នងិែកលំអ

រមណីយ ្ឋ ន្របវត្តិ ្រស្តេឡងីវញិ ។ 
ម្រ  ៧០.– 

បទេលមីសទងំ យែដលប៉ះពល ់ឬទកទ់ងនឹងេបតកិភ័ណ្ឌ  វបបធម ៌និងេបតកិភ័
ណ្ឌ សលិបៈ ្រតូវផ្តនទ េទសជទមងន់ ។ 
ម្រ  ៧១.– 

បរេិវណេបតកិភ័ណ្ឌ ជតិ កដូ៍ចជេបតកិភណ័្ឌ ែដលបនបញចូ លជេបតកិភ័ណ្ឌ
ពភិពេ ក ្រតូវទុកជតបំន់អពយ្រកតឹ ែដល មិនឱយមនសកមមភពេយធ ។ 
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ម្រ  ៧២.– 
សុខភពរបស្់របជ ្រស្ត្រតូវបនធន ។ រដ្ឋយកចិត្តទុក ក់ដល់ករករពរជងំ ឺ

នងិពយបលជំងឺ ។ ្របជ ្រស្ត្រក្ីរក ្រតូវបនទទួលករពិនតិយេ គេ យឥតបង់ៃថ្លេន
មមនទរីេពទយ គិ ន ្ឋ ន នងិមនទីរសមភព ធរណៈ ។ 
រដ្ឋេរៀបចឱំយមនគិ ន ្ឋ ន នងិមនទរីសមភពដល់ជនបទ ។ 

ម្រ  ៧៣.– 
រដ្ឋយកចិត្តទុក ក់ចេំពះកុមរនងិម  ។ រដ្ឋេរៀបចំឱយមនទរក ្ឋ ន និងជួយ

ឧបតថមភនរ ីែដលមនកូនេ្រចីនកនុងបនទុក េហយីឥតទពឹីង ។ 
ម្រ  ៧៤.– 

រដ្ឋជយួឧបតថមភជនពិករ និងដល្់រគួ រយុទធជន ែដលបនបូជជវីតិេដមីប្ីរបេទស
ជតិ ។ 
ម្រ  ៧៥.– 

រដ្ឋចត់ែចងឱយមនរបបសន្តិសុខសងគម ដលក់មមករ និងនេិយជតិ ។ 
     

ជពំកូទី ៧ 
អពំីរដ្ឋសភ 

ម្រ  ៧៦.–ថម1ី7 
រដ្ឋសភមនសមជិកជតំ ង ្រស្តយ៉ងតិច ១២០ រូប ។ 
តំ ង ្រស្ត្រតូវេ្រជសី ងំេ យករេបះេឆន តជសកល េ យេសរ ី េ យេសមី

ភព េ យចំេពះ នងិ មវធិេី្រជសីេរសីេឆន តជសមង ត់ ។ 
តំ ង ្រស្ត ចឈរេឈម ះេបះេឆន ត ជថមីបន ។ 

                                               
17 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៧៦ និងម្រ ទងំ យពីជំពូកទី ១៥ ថមី ដលជ់ំពូកទី ១៦ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុ
ជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១០១៤/០២២ ចុះៃថងទី ២៣ ែខតុ  ឆន  ំ២០១៤។ 
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អនកែដលមនសិទធិឈរេឈម ះជេបកខជនតំ ង ្រស្ត គ្ឺរបជពលរដ្ឋែខមរទងំពរី
េភទែដលមនសទិធិេបះេឆន ត មន យុយ៉ងតិច ២៥ ឆន  ំ មនសញជ តិជែខមរ ងំពី
កេំណីត ។ 

ែបបបទនិងករ្រប្រពតឹ្តេទៃនករេបះេឆន ត្រតូវកំណតក់នុងចបប់េបះេឆន ត ។ 
ម្រ  ៧៧.– 

តំ ង ្រស្តកនុងរដ្ឋសភ ជតំ ង្របជជតិែខមរទងំមូលពុែំមន្រគន់ែតជ
តំ ង្របជពលរដ្ឋកនុងមណ្ឌ លរបសខ់្លួនេនះេទ ។ 

ណត្តិ ជញ បញជ ទងំ យ្រតូវទុកជេមឃៈ ។ 
ម្រ  ៧៨.– 

នតីកិលរបសរ់ដ្ឋសភមនកំណត ់ ៥ ឆន  ំ េហយី្រតូវផុតកំណត់េនេពលែដលរដ្ឋ
សភថមចូីលកនតំ់ែណង ។ រដ្ឋសភមិន ច្រតូវបនរ ំ យមុនផុត ណត្តបិនេឡយី 
េវៀរែលងែតកនុងករណីែដល ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវបនទម្ល ក់ពរីដងកនុងរយៈ ១២ ែខ ។ 

កនុងករណីេនះ ្រពះម ក ្រត្រតូវរ ំ យរដ្ឋសភ េ្រកយពី្រពះអងគ្រទង់បនទទួល
ករេសនីពីនយករដ្ឋម្រន្ត ីនងិបនទ ប់ព្ីរទង់បនករយល់្រពមព្ីរបធនរដ្ឋសភ ។ 

ករេបះេឆន តេដមីបេី្រជសីេរសីរដ្ឋសភថមី នឹង្រប្រពតឹ្តេទកនុងរយៈេពល ៦០ ៃថង
យ៉ងយូរចប់ ងំពីៃថងរ ំ យរដ្ឋសភមក ។ 

កនុងរយៈកលេនះ ជរ ្ឋ ភិបលមនែតភរកិចចដកឹនកំរងរ្របចៃំថងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
កនុងេពលមនស្រងគ ម ឬកនុងកលៈេទសៈពិេសសដៃទេទៀតែដលមិន ចេធ្វីករ

េបះេឆន តេកីត រដ្ឋសភ ច្របកសបន្តនីតិកលរបស់ខ្លួនមួយដងបនមួយឆន  ំ ម
សំេណីរបស្់រពះម ក ្រត ។ 

ករ្របកសបន្តនីតិកលរបស់រដ្ឋសភ ្រតូវសេ្រមចេ យមតិយល់្រពមពីរភគបី
យ៉ងតិច ៃនចំននួសមជកិរដ្ឋសភទងំមូល ។ 
ម្រ  ៧៩.– 
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ណត្តៃិនសមជិករដ្ឋសភ មនវសិមតិភពជមួយករបំេពញមុខងរ ធរណៈ
ជសកមម នងិជមួយមុខងរជសមជិកៃន ថ ប័នដៃទេទៀត ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុ
ញញេនះ េវៀរែលងែតេទបំេពញមុខងរកនុងគណៈរដ្ឋម្រន្ត ីៃន ជរ ្ឋ ភិបល ។ 

កនុងករណីេនះសមជិករដ្ឋសភរូបេនះ មន នៈជសមជិករដ្ឋសភធមម ប៉ុែន្ត
មនិ្រតូវមនមុខតំែណងអ្វីទងំអស ់ កនុងគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយន៍ិងកនុងគណៈកមមករ
េផ ងៗៃនរដ្ឋសភ ។ 
ម្រ  ៨០.– 

តំ ង ្រស្តមនអភ័យឯកសិទធសិភ ។ 
តំ ង ្រស្តរូប កេ៏ យ មិន ច្រតូវបនេចទ្របកន់ ចបខ់្លួនឃតខ់្លួន ឬ 

ឃុខំ្លួនេ យេហតុពីបនសំែដងេយបល់ ឬបេញច ញមតិកនុងករបេំពញមុខងររបស់ខ្លួន
េ ះេឡយី ។ 

ករេចទ្របកន ់ ករចប់ខ្លួន ករឃតខ់្លួន ឬករឃុខំ្លួន សមជិក មួយៃនរដ្ឋ
សភ នឹង ចេធ្វេីទេកតី លុះ្រ ែតមនករយល់្រពមពីរដ្ឋសភ ឬពគីណៈកមម ធកិរអ
ចៃិ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋសភកនុងចេន្ល ះសម័យ្របជំុៃនរដ្ឋសភ េវៀរែលងែតកនុងករណីបទេលមីស
្រពហមទ័ណ្ឌ ជកែ់ស្តង ។ កនុងករណីខងេ្រកយេនះ ្រកសួងមនសមតថកិចច ្រតូវេធ្វេីសចក្តី
យករណ៍ជូនរដ្ឋសភឬជូនគណៈកមម ធិករអចៃិ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋសភ ជបនទ ន់េដមីបី
សេ្រមច ។ 

េសចក្តសីេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករអចៃិ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋសភ ្រតូវ ក់ជូនសម័យ
្របជុរំដ្ឋសភខងមុខ េដមីបអីនុមត័ មមតិភគេ្រចនី ពីរភគប ី ៃនសមជិករដ្ឋសភ
ទងំមូល ។ 

កនុងករណីទងំអស់ខងេលីេនះ ករឃុខំ្លួន ករេចទ្របកនត់ំ ង ្រស្ត មួយ
្រតូវផ្អ ក ្របសិនេបរីដ្ឋសភបនបេញច ញមតិឱយផ្អ ក មមតិភគេ្រចនី បភីគបួន ៃន
ចនំនួសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ។ 
ម្រ  ៨១.– 

រដ្ឋសភមនថវកិស្វយត័ សំ បដំ់េណីរករ ។ 
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តំ ង ្រស្ត្រតូវទទលួ្របក់បំ ច ់។ 
ម្រ  ៨២.–ថម1ី8 

រដ្ឋសភេបកីសម័យ្របជុដំំបូង ហុកសិបៃថងយ៉ងយូរ េ្រកយេពលេបះេឆន ត ម
ករេកះ្របជំុរបស្់រពះម ក ្រត ។ 

មុនចបេ់ផ្តមីករងររបស់ខ្លួន រដ្ឋសភ្រតូវ្របកសសុពលភព ៃន ណត្តិរបស់
សមជកិនីមយួៗ ្រតូវេបះេឆន តេ្រជីសេរសី ច់េ យែឡកពីគន  នូវ្របធន អនុ្របធន
រដ្ឋសភ និងសមជកិទងំអស់ៃនគណៈកមមករននរបស់រដ្ឋសភ េ យមតិភគេ្រចីន
ច់ខតៃនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ។ 
រដ្ឋសភ្រតូវអនុមត័បទបញជ ៃផទកនុង េ យមតិភគេ្រចនី ចខ់ត ៃនចនំនួ

សមជកិរដ្ឋសភទងំមូល។ 
តំ ង ្រស្តទងំអស់ ្រតូវេធ្វសីចច ្របណិធនមុនចូលកន់តែំណង ដូចមនខ្លមឹ

រែចងកនុងឧបសមពន័ធ ៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ។ 
ម្រ  ៨៣.– 

រដ្ឋសភ្របជុំជ មញញពរីដងកនុងមួយឆន ។ំ 
សម័យ្របជំុនមីួយៗ មនថរិៈេវ យ៉ងតិចបីែខ។ េបមីនសណូំមពរពី្រពះម

ក ្រត ឬ េសចក្តេីសនីសំុពីនយករដ្ឋម្រន្ត ីឬពីសមជិករដ្ឋសភចនំួនមួយភគបីយ៉ងតិច គ
ណៈកមម ធកិរអចិៃ្រន្តយរ៍ដ្ឋសភេកះ្របជំុរដ្ឋសភជវ ិ មញញ។ 

កនុងករណីេនះ រេបៀប រៈជក់ ក់ៃនសម័យ្របជុជំវ ិ មញញ ្រតូវផ យដល្់របជ
្រស្តជមួយនឹងៃថងកណំត្់របជុ។ំ 
ម្រ  ៨៤.– 

េនចេន្ល ះសមយ័្របជុរំបស់រដ្ឋសភ គណៈកមម ធកិរអចិៃ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋសភ
ទទួលភរកិចចចតែ់ចងករងរ ។ 
                                               
18 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៨២ ម្រ ៨៨ថមី ម្រ ៩០ថមី ម្រ ៩៨ ម្រ ១០៦ថមី ម្រ ១១១ថម(ីមយួ) ម្រ ១១៤ថមៃីនរដ្ឋ
ធមមនុញញ និងម្រ ៦ ៃនចបបធ់មមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៣០៦/០០៦ ចុះៃថងទី ៩ ែខមីន ឆន  ំ២០០៦។ 
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គណៈកមម ធិករអចៃិ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋសភរមួមន ៖ ្របធនរដ្ឋសភ អនុ្របធនរដ្ឋ
សភ និង ្របធនគណៈកមមករទងំអស់របស់រដ្ឋសភ ។ 
ម្រ  ៨៥.– 

សម័យ្របជំុរដ្ឋសភ្រតូវេធ្វេីន ជធនៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុង ល្របជុំ
របស់រដ្ឋសភ េលីកែលងែតមនករសេ្រមចេផ ង ចុះកនុងលិខតិេកះ្របជុេំ យកលៈេទ
សៈត្រមូវ ។ 

េ្រកពកីរណីខងេលី នងិេ្រកពកីែន្លង នងិពីកលបរេិចឆទែដលកណំតក់នុងេសចក្តី
អេញជ ីញ ករ្របជុំ កេ៏ យរបស់រដ្ឋសភ ្រតូវទុកជខុសចបប់េហយីជ សូនយ
េពញលកខណៈ ។ 
ម្រ  ៨៦.– 

កនុងកលៈេទសៈែដល្របេទសជតសិថិតកនុងភព សនន រដ្ឋសភ្របជុំ ល់ៃថងជប់ជ
្របច ំ។ រដ្ឋសភមនសិទធសំិេរចបញចប់កលៈេទសៈពេិសសខងេលីេនះ កលេបីសភព
ករណ៍អនុញញ ត ។ 

េបរីដ្ឋសភមិន ច្របជុំបនេទ េ យមូលេហតុចបំច ់ ជ ទិ៍េនេពលែដលកំ
ងំបរេទសចូលមកកន់កបទ់ឹកដី ករ្របកសភព សនន្រតូវបន្តេទមុខជស្វ័យ 

្របវត្ត។ិ 
េនេពលែដល្របេទសជតិឋតិកនុងភព សនន រដ្ឋសភមិន្រតូវរ ំ យបនេឡយី។ 

ម្រ  ៨៧.– 
្របធនរដ្ឋសភដកឹនអំងគ្របជុរំបសរ់ដ្ឋសភ ទទួល ញញត្តិចបប់ និងេសចក្តី

សេ្រមចចិត្តទងំ យែដលរដ្ឋសភបនអនុមត័ ៉ ប់រងករអនុវត្តបទបញជ ៃផទកនុងរបស់
រដ្ឋសភ និងចតែ់ចងករទក់ទងអន្តរជតទិងំ យរបស់រដ្ឋសភ ។ 

កនុងករណីែដល្របធនរដ្ឋសភមនធុរៈ មិន ចបេំពញមុខងរបនេ យេហតុ
មកពីមនជងឺំ ឬបំេពញមុខងរជ្របមុខរដ្ឋស្តីទី ឬជ្រពះ ជនុសិទធ ិឬបំេពញេបសកកមម
េនបរេទស អនុ្របធនរដ្ឋសភមួយរូប ្រតូវទទួលភរកិចចចត់ែចងករងរជំនសួ ។ 
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កនុងករណីែដល្របធន ឬអនុ្របធនរដ្ឋសភ ែលងពីមុខតំែណង ឬទទួលអនិចច
កមម រដ្ឋសភ្រតូវេបះេឆន តេ្រជីស ងំ្របធន ឬអនុ្របធនថមី ។ 
ម្រ  ៨៨.–ថម ី(ពីរ)19 

ករ្របជុំរដ្ឋសភ្រតូវេធ្វជី ធរណៈ ។ 
រដ្ឋសភ ច្របជំុជសមង ត់បន មករសុពំ្ីរបធន ឬពីសមជកិចំនួនមួយភគ

ដប់យ៉ងតចិ ព្ីរពះម ក ្រត ឬពីនយករដ្ឋម្រន្ត ី។ 
ករ្របជុំរដ្ឋសភនឹងយកជករបន លុះ្រ ែតមន៖ 
ក-កូរ ៉ុមេលីសពី ពរីភគបី ៃនចនំនួសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ស្រមប់ករអនុម័ត

ទង យ  ែដលត្រមូវឲយយកមតភិគេ្រចីនពីរភគបីៃនចនំួនសមជិករដ្ឋសភទងំ
មូល។ 

ខ-កូរ ៉ុមេលីពពីក់ក ្ត លៃនចនំួនសមជកិរដ្ឋសភទងំមូល ស្រមប់ករអនុមត័
ទង យ  ែដលត្រមូវឲយយកមតិភគេ្រចនី ច់ខតៃនចនំនួសមជកិរដ្ឋសភ
ទងំមូល ។ 
ម្រ  ៨៩.– 

មករសំុពីសមជិកចំននួមយួភគដបយ៉់ងតិច រដ្ឋសភ ចអេញជ ីញឥស រជន
ដឧ៏ត្តម មួយ មកបំភ្លឺរដ្ឋសភអពំីបញ្ហ ែដលមន រៈសំខនព់េិសស ។ 
ម្រ  ៩០.–ថម ី(ពីរ)20 

រដ្ឋសភជអងគករ ែដលមនអំ ចនីតិបបញញត្ត ិេហយីបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនដូច
បនកំណតក់នុងរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់ជធរមន ។ 

រដ្ឋសភអនុមត័ថវកិជតិ ែផនកររដ្ឋ ករឱយរដ្ឋខច្ីរបកព់េីគ ករឱយរដ្ឋឱយ្របក់េគខចី 
ករសនយននែផនកហរិញញវតថុ និង ករបេងកីត ែកែ្រប ឬលុបេចលពនធ រ ។ 
                                               
19 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៨២ ម្រ ៨៨ថមី ម្រ ៩០ថមី ម្រ ៩៨ ម្រ ១០៦ថមី ម្រ ១១១ថម(ីមយួ) ម្រ ១១៤ថមៃីនរដ្ឋ
ធមមនុញញ និងម្រ ៦ ៃនចបបធ់មមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៣០៦/០០៦ ចុះៃថងទី ៩ ែខមីន ឆន  ំ២០០៦។ 
20 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៨២ ម្រ ៨៨ថមី ម្រ ៩០ថមី ម្រ ៩៨ ម្រ ១០៦ថមី ម្រ ១១១ថម(ីមួយ) ម្រ ១១៤ថមៃីនរដ្ឋ
ធមមនុញញ និងម្រ ៦ ៃនចបបធ់មមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៣០៦/០០៦ ចុះៃថងទី ៩ ែខមីន ឆន  ំ២០០៦។ 
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រដ្ឋសភឱយេសចក្តយីល់្រពមចេំពះគណនរីដ្ឋបល ។ 
រដ្ឋសភអនុមត័ចបប់ស្តពីីករេលកីែលងេទសជទូេទ ។ 
រដ្ឋសភអនុមត័យល់្រពម ឬលុបេចលសនធសិញញ  ឬអនុសញញ អន្តរជតិ ។ 
រដ្ឋសភអនុមត័ចបប់ស្តពីីករ្របកសស្រងគ ម ។ 
ករអនុម័តខងេលីេនះ្រប្រពឹត្តេទេ យមតិភគេ្រចីន ចខ់តៃនសមជកិរដ្ឋ

សភទងំមូល ។ 
រដ្ឋសភេបះេឆន តទុកចិត្តដល់ ជរ ្ឋ ភបិល មមតិភគេ្រចីន ច់ខតៃន

សមជកិរដ្ឋសភទងំមូល ។ 
ម្រ  ៩១.–ថម2ី1 

សមជកិ្រពឹទធសភ សមជកិរដ្ឋសភ និងនយករដ្ឋម្រន្តីមនសិទធផិ្តួចេផ្តីមគំនតិេធ្វី
ចបប់ ។ 

តំ ង ្រស្តមនសិទធេិសនេីធ្វីវេិ ធនកមមចបប់ ប៉ុែន្តសំេណីេនះមិន ចទទួលយក
បនេទ េបវីេិ ធនកមមេនះសំេ បនថយ្របក់ចំណូល ធរណៈ ឬបែនថមបនទុកេលី
្របជពលរដ្ឋ ។ 
ម្រ  ៩២.– 

ករអនុម័តទងំ យរបស់រដ្ឋសភ ែដលផទុយនឹងេគលករណ៍រក ករពរឯក
ជយ អធិបេតយយ បូរណភពទកឹដៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហយីែដលនឱំយប៉ះពល់
ដល់ឯកភពនេយបយ ឬករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលរបស្់របេទសជត ិ នឹង្រតូវចតទុ់កជ

សូនយ។ ្រកុម្របកឹ ធមមនុញញជអងគករែតមយួគត់ ែដលមនសមតថកិចចសេ្រមចពី
េមឃភពេនះ ។ 
ម្រ  ៩៣.–ថម2ី2 
                                               
21 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃន
ជំពូកទី ៨ ដល់ ជពូំកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 
22 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃន
ជំពូកទី ៨ ដល់ ជពូំកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ
១៩៩៩។ 

ត្រឡប់ មាតិកា



32 
 

ចបប់ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័ត នងិ្រពទឹធសភបនពិនតិយចប់សព្វ្រគបរ់ចួេហយី 
េហយី្រតូវបន្រពះម ក ្រត្រទង់បន យ្រពះហស្តេលខ្របកសឱយេ្របី្រតូវចូលជ
ធរមនេន ជធនីភនេំពញកនុងរយៈេពល ដប់ៃថងគត់ េ្រកយពៃីថង្របកសឱយេ្រប ី និងេនទូ
ទងំ្របេទសកនុងរយៈេពលៃមភៃថងគត់េ្រកយពៃីថង្របកសឱយេ្របី ។ បុ៉ែន្តេបចីបប់បនែចង
ថជករ្របញប ់ ចបប់េនះ្រតូវចូលជធរមនភ្ល មេនទូទងំ្របេទស េ្រកយៃថង្របកស
ឱយេ្រប ី។ 

ចបប់ែដល្រពះម ក ្រត្រទង់បន យ្រពះហស្តេលខ្របកសឱយេ្របី ្រតូវចុះកនុង
ជកិចច និងផ ព្វផ យេនទូទងំ្របេទសឱយទន់ មេពលកណំត់ខងេលី ។ 
ម្រ  ៩៤.– 

រដ្ឋសភបេងកីតគណៈកមមករេផ ងៗែដលចបំច់ ។ ករេរៀបចនំងិករ្រប្រពតឹ្តេទៃន
រដ្ឋសភនឹងមនកំណតក់នុងបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភ ។ 
ម្រ  ៩៥.– 

កនុងករណីមនសមជិករដ្ឋសភទទួលអនិចចកមម ែលង ឬ្របសចកសមជិក
ភព ែដលេកតីមនេឡងី ៦ ែខយ៉ងតិចមុនចប់នតីិកល ្រតូវចតក់រេ្រជសី ងំជំនសួ
សមជកិេនះ មល័កខខណ័្ឌ កំណតក់នុងបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ នងិកនុងចបប់េបះេឆន ត។ 
ម្រ  ៩៦.– 

តំ ង ្រស្តមនសិទធិ ក់សំនរួដល់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ សំណួរេនះ្រតូវសរេសរ
ជ យល័កខអក រ្របគលជូ់ន មរយៈ្របធនរដ្ឋសភ ។ 

ចេម្លយី ចេធ្វេីឡងីេ យរដ្ឋម្រន្តមីួយរូបឬេ្រចីនរូប ្រស័យេ យបញ្ហ ែដលបន
េចទេឡងី ពកព់័នធនឹងករទទលួខុស្រតូវរបស់រដ្ឋម្រន្តីមួយរូបឬេ្រចីនរូប ។ េបីបញ្ហ ពក់
ពន័ធដល់នេយបយទូេទរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល នយករដ្ឋម្រន្ត្ីរតូវេឆ្លយីផទ ល់ខ្លួន ។ 

ចេម្លយីរបស់រដ្ឋម្រន្តី ឬរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ចេធ្វេី យផទ ល់មត់ ឫសរេសរ
ជ យល័កខអក រ ។ 

ចេម្លយីខងេលីេនះ ្រតូវេធ្វេីឡងីកនុងរយៈេពល្របពីំរៃថង បនទ បព់បីនទទលួសណួំរ។ 
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ចេំពះចេម្លីយផទ ល់មត់ ្របធនរដ្ឋសភ ចសេ្រមចេបកីឱយមន ឬមិនឱយមនករជែជក
េដញេ ល ។ េបីគម នករេបកីឱយជែជកេដញេ លេទ េនះចេម្លីយរបស់រដ្ឋម្រន្ត ីឬរបស់
នយករដ្ឋម្រន្តនឹីងបញច ប់សំណួរែតម្តង ។ 

េបមីនករេបកីឱយជែជកេដញេ ល មច ស់សំណួរ គមិនឯេទៀត នងិរដ្ឋម្រន្តពីក់
ពន័ធឬនយករដ្ឋម្រន្ត ី ចជែជកប្តូរេយបល់កនុងរយៈេពលែដលមនិ ចេលីសពមួីយ
េពល្របជុំេឡយី ។ 

រដ្ឋសភកំណតទុ់កេពលមួយៃថង កនុងមួយសប្ត ហ៍ ស្រមបក់រេឆ្លីយសំណួរ ។ 
េទះបយ៉ីង ក៏េ យ សមយ័្របជំុសំ ប់េឆ្លីយសំណួរខងេលីេនះ មនិ ចេបកី

លទធភពឱយមនករេបះេឆន ត្របេភទ មយួបនេឡយី ។ 
ម្រ  ៩៧.– 

គណៈកមមករទងំ យរបស់រដ្ឋសភ ចអេញជ ីញរដ្ឋម្រន្តីមកបំភ្លឺ អំពីបញ្ហ អ្វី
មួយែដលពក់ព័នធនឹងវសិ័យទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួន ។ 
ម្រ  ៩៨.–ថម2ី3 

រដ្ឋសភ ចទម្ល កស់មជិកគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី ឬទម្ល ក់ ជរ ្ឋ ភិបលពតំីែណងេ យ
អនុម័តញត្តបិេនទ ស មសេម្លងេឆន តភគេ្រចនី ច់ខតៃនចនួំនសមជិករដ្ឋសភ
ទងំមូល ។ 

ញត្តិបេនទ ស ជរ ្ឋ ភបិល ្រតូវបនេលីកេឡងីជូនរដ្ឋសភេ យតំ ង ្រស្ត
ចនំនួ មសិបនក ់េទបីរដ្ឋសភ ចេលីកមកពិភក បន ។ 
     

                                               
23 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៨២ ម្រ ៨៨ថមី ម្រ ៩០ថមី ម្រ ៩៨ ម្រ ១០៦ថមី ម្រ ១១១ថម(ីមួយ) ម្រ ១១៤ថមៃីនរដ្ឋ
ធមមនុញញ និងម្រ ៦ ៃនចបបធ់មមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៣០៦/០០៦ ចុះៃថងទី ៩ ែខមីន ឆន  ំ២០០៦។ 
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ជពំកូទី ៨ ថម2ី4 
អពំ្ីរពឹទធសភ 

ម្រ  ៩៩.–ថម ី
្រពទឹធសភជអងគករែដលមនអំ ចនីតបិបញញត្តិ េហយីបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួន

ដូចបនកំនត់កនុងរដ្ឋធមមនុញញ នងិចបប់ជធរមន ។ 
្រពទឹធសភមនចំននួសមជិកយ៉ងេ្រចីនេសមនឹីងពក់ក ្ត លៃនចនំនួសមជិករដ្ឋ

សភទងំមូល ។ 
សមជកិ្រពឹទធសភ្រតូវចត់ ងំខ្លះ និង្រតូវេ្រជសី ងំេ យករេបះេឆន តអ

សកលខ្លះ ។ 
សមជកិ្រពឹទធសភ ច្រតូវបនចត់ ងំ នងិេ្រជសី ងំ ជថមីបន ។ អនកែដល

មនសិទធិឈរេឈម ះជេបកខជន្រពឹទធសភ គឺជ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ ែដលមន
សិទធេិបះេឆន តមន យុយ៉ងតិច ៤០ ឆន  ំមនសញជ តិែខមរ ងំពីកេំណីត ។ 
ម្រ  ១០០.–ថម ី

សមជកិ្រពឹទធសភចនំនួ ២ រូប ្រតូវបនចត់ ងំេ យ្រពះម ក ្រត ។ 
សមជកិ្រពឹទធសភចនំនួ ២ រូប ្រតូវបនរដ្ឋសភេ្រជីស ងំ មមតិភគេ្រចីន

េ យេ្របៀប ។ 
រឯីសមជិក្រពទឹធសភឯេទៀត ្រតូវបនេ្រជីស ងំេ យករេបះេឆន តអសកល ។ 

ម្រ  ១០១.–ថម ី
ករេរៀបចំ ែបបបទ និងករ្រប្រពតឹ្តេទៃនករចត់ ងំ នងិករេបះេឆន តេ្រជីស ងំ

សមជកិ្រពឹទធសភ ្រពមទងំករកំណត់អំពីអនកេបះេឆន ត អងគេបះេឆន ត និងមណ្ឌ ល
េបះេឆន ត្រតូវែចងកនុងចបប់មួយ ។ 
ម្រ  ១០២.–ថម ី

                                               
24 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃន
ជំពូកទី ៨ ដល់ ជពូំកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ 
ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ១៩៩៩។ 

ត្រឡប់ មាតិកា



35 
 

នតីកិលរបស្់រពទឹធសភមនកណំត ់ ៦ ឆន  ំ េហយី្រតូវផុតកណំតេ់នេពលែដល
្រពទឹធសភថមីចូលកនត់ែំណង ។ 

កនុងេពលមនស្រងគ ម ឬកនុងកលៈេទសៈពិេសសដៃទេទៀត ែដលមនិ ចេធ្វីករ
េបះេឆន តេកីត ្រពទឹធសភ ច្របកសបន្តនីតិកលរបស់ខ្លួនមួយដងបនមួយឆន ំ ម
សំេណីរបស្់រពះម ក ្រត ។ 

ករ្របកសបន្តនីតិកលរបស់្រពទឹធសភ ្រតូវសំេរចេ យមតិយល់្រពមពីរភគបី
យ៉ងតិច ៃនចំននួសមជកិ្រពឹទធសភទងំមូល ។ 

កនុងកលៈេទសៈដូចបនេរៀប បខ់ងេល ី ្រពទឹធសភ្របជុំ ល់ៃថងជប់ជ្របច ំ ។ 
្រពទឹធសភមនសទិធិសេ្រមចបញចប់កលៈេទសៈពិេសសខងេលីេនះកលេបីសភព
ករណ៍អនុញញ ត ។ 

េប្ីរពទឹធសភមនិ ច្របជំុបនេទ េ យមូលេហតុចបំច់ ជ ទិ៍េនេពលែដល
កម្ល ងំបរេទសចូលមកកន់កបទ់កឹដី ករ្របកសភព សនន្រតូវបន្តេទមុខជស្វ័យ 
្របវត្ត ិ។ 
ម្រ  ១០៣ ថម ី

ណត្តៃិនសមជិក្រពទឹធសភ មនវសិមតិភពជមួយករបេំពញមុខងរ ធរ
ណៈជសកមម ជមួយមុខងរជតំ ង ្រស្ត និងជមួយមុខងរជសមជកិ ថ បន័ដៃទ
េទៀត ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ។ 
ម្រ  ១០៤.–ថម ី

សមជកិ្រពឹទធសភ មនអភ័យឯកសិទធិសភ ។ 
សមជកិ្រពឹទធសភរូប ក៏េ យមិន ច្រតូវបនេចទ្របកន ់ចប់ខ្លួន ឃតខ់្លួន 

ឬឃុខំ្លួន េ យេហតុពីបនសំែដងេយបល់ ឬបេញច ញមតិកនុងករបេំពញមុខងររបស់
ខ្លួនេ ះេឡយី ។ ករេចទ្របកន ់ករចបខ់្លួនូ ករឃត់ខ្លួន ឬករឃុខំ្លួន សមជកិ
មួយៃន្រពឹទធសភ នឹង ចេធ្វីេទេកតីលុះ្រ ែតមនករយល់្រពមពី្រពទឹធសភ ឬពគីណៈ
កមម ធិករអចៃិ្រន្តយរ៍បស់្រពទឹធសភកនុងចេន្ល ះសមយ័្របជុៃំន្រពឹទធសភ េរៀរែលងែតកនុង
ករណីបទេលមីស្រពហមទណ័្ឌ ជក់ែស្តង។ កនុងករណីចុងេ្រកយេនះ ្រកសួងមនសមតថកចិច

ត្រឡប់ មាតិកា



36 
 

្រតូវេធ្វេីសចក្តី យករណ៍ជូន្រពទឹធសភ ឬជូនគណៈកមម ធិករអចៃិ្រន្តយរ៍បស់្រពទឹធសភ
ជបនទ នេ់ដមីបសីេ្រមច ។ 

េសចក្តសីេ្រមចចរបស់គណៈកមម ធិករអចៃិ្រន្តយរ៍បស់្រពទឹធសភ ្រតូវ កជូ់ន
សម័យ្របជំុ្រពឹទធសភខងមុខ េដមីបអីនុមត័ មមតិភគេ្រចនីពីរភគបី ៃនសមជិក
្រពទឹធសភទងំមូល ។ 

កនុងករណីទងំអស់ខងេលីេនះ ករឃុខំ្លួន ករេចទ្របកន់សមជកិ្រពឹទធសភ
មួយ្រតូវផ្អ ក ្របសិនេប្ីរពទឹធសភបនបេញចញមតិឱយផ្អ ក មមតិភគេ្រចនី បីភគ

បនួៃនសមជកិ្រពឹទធសភទងំមូល ។ 
ម្រ  ១០៥.–ថម ី

្រពទឹធសភមនថវកិស្វយត័សំ បដ់ំេណីរករ ។ 
សមជកិ្រពឹទធសភ្រតូវទទលួ្របកបំ់ ច ់។ 

ម្រ  ១០៦.–ថមី(មយួ)25 
្រពទឹធសភេបីកសម័យ្របជុដំំបូង ហុកសិបៃថងយ៉ងយូរ េ្រកយេពលេបះេឆន ត ម

ករេកះ្របជំុរបស្់រពះម ក ្រត ។ 
មុនចបេ់ផ្តមីករងររបស់ខ្លួន ្រពឹទធសភ្រតូវ្របកសសុពលភពៃន ណត្តិរបស់

សមជកិនីមយួៗ និង្រតូវេបះេឆន តេ្រជីសេរសី ចេ់ យែឡកពីគន នូវ្របធន អនុ
្របធន្រពឹទធសភ និងសមជិកទងំអស់ៃនគណៈកមមករននរបស់្រពឹទធសភ េ យមតិ
ភគេ្រចីន ច់ខតៃនចនំនួសមជកិ្រពឹទធសភទងំមូល ។ 

សមជកិ្រពឹទធសភទងំអស់ ្រតូវេធ្វសីចច ្របណិធនមុនចូលកន់តែំណង ដូចមន
ខ្លមឹ រែចងកនុងឧបសមពន័ធទី ៧ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ។ 
ម្រ  ១០៧.–ថម ី

្រពទឹធសភ្របជុជំ មញញពីរដងកនុងមួយឆន  ំ។ 

                                               
25 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៨២ ម្រ ៨៨ថមី ម្រ ៩០ថមី ម្រ ៩៨ ម្រ ១០៦ថមី ម្រ ១១១ថម(ីមយួ) ម្រ ១១៤ថមៃីនរដ្ឋ
ធមមនុញញ និងម្រ ៦ ៃនចបបធ់មមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ ែដល្របកសឲយេ្របេី យ្រពះ ជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៣០៦/០០៦ ចុះៃថងទី ៩ ែខមីន ឆន  ំ២០០៦។ 
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សម័យ្របជំុនមីួយៗមនេថរៈេវ យ៉ងតិចបីែខ ។ េបីមនសណូំមពរពី្រពះម
ក ្រត ឬេសចក្តេីសនីសុពំីនយករដ្ឋម្រន្ត ី ឬពីសមជកិ្រពឹទធសភចំននួមួយភគបីយ៉ងតិច 
្រពទឹធសភេកះ្របជំុជវ ិ មញញ ។ 
ម្រ  ១០៨.–ថម ី

េនចេន្ល ះសមយ័្របជុរំបស់្រពឹទធសភ គណៈកមម ធិករអចៃិ្រន្តយរ៍បស់្រពឹទធសភ
ទទួលភរកិចចចតែ់ចងករងរ ។ 

គណៈកមម ធិករអចៃិ្រន្តយរ៍បស់្រពទឹធសភរមួមន ៖ ្របធន្រពឹទធសភ អនុ្របធន
្រពទឹធសភ នងិ ្របធនគណៈកមមករទងំអស់របស់្រពទឹធសភ ។ 
ម្រ  ១០៩.–ថម ី

សម័យ្របជំុ្រពទឹធសភ្រតូវេធ្វេីន ជធនៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុង ល្របជុំ
របស់្រពឹទធសភ េលីកែលងែតមនករស្រមចេផ ងចុះកនុងលិខតិេកះ្របជុំេ យកលៈេទ
សៈត្រមូវ ។ 

េ្រកពកីរណីខងេលី និងេ្រកពកីែន្លងនិងកលបរេិចឆទែដលកំណត់កនុងេសចក្តី
អេញជ ីញ ករ្របជុំ កេ៏ យរបស់្រពទឹធសភ្រតូវទុកជខុសចបប ់ េហយីអ រសូនយ
េពញលកខណៈ ។ 
ម្រ  ១១០.–ថម ី

្របធន្រពឹទធសភដឹកនអំងគ្របជំុរបស់្រពឹទធសភ ទទួល ញត្តចិបប់ នងិេសចក្តសំី
េរចចិត្តទងំ យែដល្រពឹទធសភបនអនុមត័ ៉ ប់រងករអនុវត្តបទបញជ ៃផទកនុងរបស់
្រពទឹធសភ នងិចត់ែចងករទក់ទងអន្តរជតិទងំ យរបស់្រពទឹធសភ ។ 

កនុងករណីែដល្របធន្រពទឹធសភមនធុរៈ មិន ចបេំពញមុខងរបនេ យេហតុ
មកពីមនជងឺំ ឬបំេពញមុខងរជ្របមុខរដ្ឋស្តីទីឬជ្រពះ ជនុសិទធ ិឬបំេពញេបសកកមម
េនបរេទស អនុ្របធន្រពឹទធសភមួយរូប ្រតូវទទលួភរកិចច ចតែ់ចងករងរជនំសួ ។ 

កនុងករណីែដល្របធន ឬអនុ្របធន្រពទឹធសភ ែលងពីមុខតំែណង ឬទទួល
អនិចចកមម ្រពឹទធសភ្រតូវេបះេឆន តេ្រជីស ងំ្របធន ឬអនុ្របធនថម ី។ 
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ម្រ  ១១១.–ថមី(ពីរ)26 
ករ្របជុំ្រពទឹធសភ្រតូវេធ្វជី ធរណៈ ។ 
្រពទឹធសភ ច្របជុំជសមង ត់បន មករសុពីំ្របធន ឬពីសមជិកចំននួមួយភគ

ដប់យ៉ងតចិ ព្ីរពះម ក ្រត ពីនយករដ្ឋម្រន្ត ីឬពី្របធនរដ្ឋសភ ។ 
ករ្របជុំ្រពទឹធសភនងឹយកជករបន លុះ្រ ែតមន៖ 
ក-កូរ ៉ុមេលីសព ីពីរភគបី ៃនចំននួសមជកិ្រពឹទធសភទងំមូល ស្រមប់ករអនុមត័

ទងំ យ ែដលត្រមូវឲយយកមតិភគេ្រចនី ពរីភគប ី ៃនចំននួសមជកិ្រពឹទធសភ
ទងំមូល ។ 

ខ-កូរ ៉ុមេលីសពីពកក់ ្ត លៃនចំនួនសមជិក្រពឹទធសភទងំមូល ស្រមប់ករអនុ
មត័ទងំ យ ែដលត្រមូវឲយយកមតិភគេ្រចីនេ យេ្របៀប ឬយកមតិភគេ្រចីន
ច់ខត ៃនចំនួនសមជិក្រពឹទធសភទងំមូល ។ 
ចនំនួសេម្លងែដលត្រមូវសំ បរ់ដ្ឋសភអនុម័តយល់្រពម េហយីែដលបនកំនត់កនុង

រដ្ឋធមមនុញញ ្រតូវយកមកេ្របីសំ ប់្រពឹទធសភផងែដរ ។ 
ម្រ  ១១២.–ថម ី

្រពទឹធសភមនភរកិចចស្រមបស្រមួលករងររ ងរដ្ឋសភ នងិរ ្ឋ ភិបល ។ 
ម្រ  ១១៣.–ថម ី

្រពទឹធសភពិនតិយេហយីឱយេយបល់កនុងរយៈេពលមយួែខយ៉ងយូរ េលេីសចក្តី្រពង
ចបប់ ឬេសចក្តេីសនីចបប់ ែដលរដ្ឋសភបនអនុមត័យល់្រពមេលីកដំបូងរចួេហយី្រពម
ទងំេលីបញ្ហ ទងំពួងែដលរដ្ឋសភបន កឱ់យពិនតិយ ។ េបជីករ្របញប ់ រយៈេពល
េនះ្រតូវបនថយមកេន្រតឹមែត្របៃំថង ។ 

េប្ីរពទឹធសភបនឱយេយបល់យល់្រពម ឬពំុបនឱយេយបល់េ ះ កនុងរយៈេពល
ែដលមនកំណត់ទុកេហយីេនះេទ ចបប់ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័តយល់្រពមេហយីេនះ 
នងឹ្រតូវបនយកេទ្របកសឱយេ្របី ។ 
                                               
26 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៨២ ម្រ ៨៨ថមី ម្រ ៩០ថមី ម្រ ៩៨ ម្រ ១០៦ថមី ម្រ ១១១ថម(ីមយួ) ម្រ ១១៤ថមៃីនរដ្ឋ
ធមមនុញញ និងម្រ ៦ ៃនចបបធ់មមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ ែដល្របកសឲយេ្របេី យ្រពះ ជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៣០៦/០០៦ ចុះៃថងទី ៩ ែខមីន ឆន  ំ២០០៦។ 
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េប្ីរពទឹធសភសំុឱយែកស្រមួលេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តេីសនីចបប់េនះ រដ្ឋសភ
្រតូវយកមកពិចរ ភ្ល មជេលកីទីពរី ។ រដ្ឋសភ្រតូវពនិតិយ នងិសេ្រមចែត្រតង់បទ
បបញញត្តិ ឬចំនុច ែដល្រពទឹធសភសំុឱយែកស្រមួល េ យបដិេសធេចលទងំមូល ឬ
ទុកជបនករខ្លះ ។ 

ករបង្វិលេទបង្វិលមករ ង្រពឹទធសភ នងិរដ្ឋសភ ្រតូវេធ្វែីតកនុងរយៈេពលមយួែខ 
។ រយៈេពលេនះ្រតូវបនថយមក្រតមឹដប់ៃថងេបី្រតូវពនិតិយសំេរចពថីវកិជត ិ នងិហរិញញវតថុ 
េហយីមក្រតមឹែតពរីៃថង េបីជករ្របញប់ ។ 

េបរីដ្ឋសភទុកឱយហួសរយៈេពលកំណត ់ ឬពនយេពលែដលកំនត់ទុកសំ ប់ពនិិ
តយេនះ រយៈេពលជេគលករណ៍សំ ប់រដ្ឋសភនងិ្រពឹទធសភ ្រតូវបែនថមឱយេសមីគន ែដរ ។ 

េប្ីរពទឹធសភបដេិសធេសចក្ត្ីរពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនីចបប់េនះជអ របង់រដ្ឋ
សភមនិ ចនឹងយកមកពិចរ ជេលីកទីពីរបនមុនរយៈេពលមួយែខេទ ។ រយៈ
េពលេនះ្រតូវបនថយមក្រតមឹដប់្របៃំថង េបពីនិិតយពថីវកិជតនិងិហរិញញវតថុ េហយីមក្រតឹម
ែតបនួៃថងេបជីករ្របញប ់។ 

កនុងករពិនតិយេសចក្ត្ីរពងចបប ់ឬេសចក្តេីសនីចបប់ជេលីកទី ២ េនះ រដ្ឋសភ្រតូវ
អនុម័តេ យវធីិេបះេឆន តចហំ នងិយក មមតិភគេ្រចីន ច់ខត ។ 

េសចក្ត្ីរពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនចីបប់ ែដលបនសេំរចដូចខងេលីេនះេហយី
េនះនងឹ្រតូវបនយកេទ្របកសឱយេ្របី ។ 
ម្រ  ១១៤.–ថមី(មយួ)27 

្រពទឹធសភបេងកតីគណៈកមមករេផ ងៗែដលចបំច់ ។ ករេរៀបចំនងិករ្រប្រពឹត្តេទ
ៃន្រពឹទធសភនឹងមនកំណត់កនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រពទឹធសភ ។ បទបញជ ៃផទកនុងេនះ 
្រតូវអនុមត័យល់្រពមេ យសេម្លងភគេ្រចីន ច់ខត ៃនចនួំនសមជកិ្រពឹទធសភទងំមូ
ល។ 
ម្រ  ១១៥.–ថម ី
                                               
27 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៨២ ម្រ ៨៨ថមី ម្រ ៩០ថមី ម្រ ៩៨ ម្រ ១០៦ថមី ម្រ ១១១ថម(ីមយួ) ម្រ ១១៤ថមៃីនរដ្ឋ
ធមមនុញញ និងម្រ ៦ ៃនចបបធ់មមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ ែដល្របកសឲយេ្របេី យ្រពះ ជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៣០៦/០០៦ ចុះៃថងទី ៩ ែខមីន ឆន  ំ២០០៦។ 
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កនុងករណីមនសមជិក្រពឹទធសភទទួលអនចិចកមម ែលងឬ្របសចកសមជិក
ភពែដលេកីតមនេឡងី្របមំួយែខយ៉ងតិចមុនចប់នីតកិល ្រតូវចត់ ងំឬេ្រជីស ងំ
ជនំសួសមជកិេនះ មល័កខខណ័្ឌ កំណតក់នុងបទបញជ ៃផទកនុងៃន្រពឹទធសភ នងិកនុងចបប់
ស្តីពីករចត់ ងំ និងករេបះេឆន តេ្រជីស ងំសមជិក្រពទឹធសភ។ 
 

ជពំកូទី ៩ ថម2ី8 
អពំសីមជរដ្ឋសភនិង្រពឹទធសភ 

ម្រ  ១១៦.–ថម ី
កនុងករណីចបំច ់រដ្ឋសភនិង្រពទឹធសភ ច្របជុរំមួគន ជសមជ េដមីបេី ះ្រ យ

បញ្ហ សំខន់ៗរបស្់របេទសជតិ។ 
ម្រ  ១១៧.–ថម ី

បញ្ហ សំខន់ៗរបស់្របេទសជតិដូចមនែចងកនុងម្រ  ១១៦ ថម ី ខងេលី្រពម
ទងំករេរៀបច ំនិងករ្រប្រពឹត្តេិទៃនសមជ នឹង្រតូវកំណត់កនុងចបប់មួយ ។ 
 

ជពំកូទី ១០ ថម2ី9 
អពំី ជរ ្ឋ ភិបល 

ម្រ ១១៨.– ថមី (មយួ)30 
 គណៈរដ្ឋម្រន្តីជ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

                                               
28 ជំពូកេនះ្រតូវបនបង់េលខេរៀង រថមីេ យចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ 
៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូកទី ៨ ដល់ ជំពូកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ
ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ១៩៩៩។ 

29 ជំពូកេនះ្រតូវបនបង់េលខេរៀង រថមីេ យចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ 
៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូកទី ៨ ដល់ ជំពូកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ
ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ១៩៩៩។ 

30 ចបបធ់មមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ ៣៤ ថមី ម្រ ៤២ ម្រ ៤៩ ម្រ ៥៣ និងម្រ ១១៨ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដល្របកសឲយេ្របី
េ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០២១៨/០០២ ចុះៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៨។ 
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 គណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រតូវបនដឹកនេំ យនយករដ្ឋម្រន្តមីួយរូប អមេ យឧបនយករដ្ឋ
ម្រន្ត ី្រពមទងំមនេទសរដ្ឋម្រន្ត ីនងិរដ្ឋម្រន្តីជសមជកិ។ 
ម្រ  ១១៩.–ថម ី(ម្រ  ១០០ ចស)់ 

មេសចក្តីេសនពី្ីរបធន េ យមនមតិឯកភពពអីនុ្របធនទងំពីរៃនរដ្ឋសភ 
្រពះម ក ្រត្រទងច់ត់ ងំវរជនមយួរូប កនុងចំេ មតំ ង ្រស្តៃនគណបក ែដល
ឈនះេឆន តឱយបេងកតី ជរ ្ឋ ភិបល ។ វរជនែដល្រតូវបនចត់ ងំេនះ នសំហករែីដល
ជតំ ង ្រស្ត ឬជសមជិកគណបក តំ ងេនកនុងរដ្ឋសភ ែដលផគូរផគងឱយកន់
តែំណងេផ ងៗកនុងុ ជរ ្ឋ ភិបលេទសុេំសចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភ ។ 

កលេបរីដ្ឋសភបនេបះេឆន តទុកចិត្តេហយីេនះ ្រពះម ក ្រត្រទងេ់ចញ្រពះ
ជ្រកឹតយែតង ងំគណៈរដ្ឋម្រន្តីទងំមូល ។ 

មុនចូលកនត់ែំណង គណៈរដ្ឋម្រន្ត្ីរតូវេធ្វសីចច ្របណិធនដូចមនខ្លមឹ រែចង
កនុងឧបសមពន័ធ ៦ ។ 
ម្រ  ១២០.–ថម ី(ម្រ  ១០១ ចស)់ 

មុខងរៃនសមជកិ ជរ ្ឋ ភិបល មនវសិមិតភពនឹងសកមមភពខងវជិជ ជវីៈែផនក
ពណិជជកមម ឬឧស ហកមម េហយីនងិករកនត់ំែណង មួយកនុងមុខងរ ធរណៈ 
។ 
ម្រ  ១២១.–ថម ី(ម្រ  ១០២ ចស)់ 

សមជកិទងំ យៃន ជរ ្ឋ ភិបលទទួលខុស្រតូវរមួគន  ចេំពះរដ្ឋសភអំពី
នេយបយទូេទរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ 

សមជកិមួយរូបៗៃន ជរ ្ឋ ភិបលទទួលខុស្រតូវេរៀងខ្លួន ចេំពះនយករដ្ឋម្រន្តី 
នងិចំេពះរដ្ឋសភអំពកីរែដលខ្លួនបន្រប្រពឹត្ត ។ 
ម្រ  ១២២.–ថម ី(ម្រ  ១០៣ ចស)់ 

សមជកិទងំ យៃន ជរ ្ឋ ភិបល មនិ ចយកសំ ងៃនេសចក្តបីងគ បេ់ យ
យល័កខអក រ ឬេ យ ចរ អពំីនរ មយួេដីមបេី ះ ឱយរចួខ្លួនពីករទទួលខុស

្រតូវរបស់ខ្លួនបនេឡយី ។ 
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ម្រ  ១២៣.–ថម ី(ម្រ  ១០៤ ចស)់ 
គណៈរដ្ឋម្រន្តី្រតូវ្របជុំ ល់សប្ត ហ៍ ជ្របជុធំំ ឬជ្របជំុពនិតិយ្រ វ្រជវ ។ 

អងគ្របជុធំំ្រតូវដឹកនេំ យនយករដ្ឋម្រន្ត ី ។ នយករដ្ឋម្រន្តី ច្របគល់ភរកិចចជូន
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តដីកឹនអំងគ្របជំុពិនតិយ្រ វ្រជវបន ។ 

កណំតេ់ហតុៃនអងគ្របជុទំងំអសរ់បស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រតូវេផញថី្វ យ្រពះម ក ្រត
្រទង្់រជប ។ 
ម្រ  ១២៤.–ថម ី(ម្រ  ១០៥ ចស)់ 

នយករដ្ឋម្រន្ត ី ចរែំលកអំ ចរបស់ខ្លួនឱយេទឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ឬសមជិក
មួយៃន ជរ ្ឋ ភបិលបន ។ 

ម្រ  ១២៥.–ថម ី(ម្រ  ១០៦ ចស)់ 
េបតីែំណងនយករដ្ឋម្រន្តេីនទេំនរជ ថ ពរេនះ ្រតូវែតង ងំគណៈរដ្ឋម្រន្តីមួយ

ជថម ី កនុងល័កខខណ័្ឌ ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុេញញ នះ ។ េបកីរទំេនរេនះ ជករទំេនរ
មួយកលមួយ្រគេទ ្រតូវចត់ ងំនយករដ្ឋម្រន្តសី្តីទីជបេ ្ត ះ សនន ។ 
ម្រ  ១២៦.–ថម ី(ម្រ  ១០៧ ចស)់ 

សមជកិមួយរូបៗ ៃន ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវទទួលទណ្ឌ កមមពបីទឧ្រកិដ្ឋ ឬបទមជឈមឹ
ែដលខ្លួនបន្រប្រពឹត្តកនុងករបេំពញករងររបស់ខ្លួន ។ 

កនុងករណីេនះ នងិកនុងករណីេធ្វខុីសជទមងន់ កនុងករបំេពញករងររបស់ខ្លួន រដ្ឋ
សភ ចសេ្រមចប្តឹងេទតុ ករមនសមតថកិចច ។ 

រដ្ឋសភសេ្រមចកនុងេរឿងេនះ េ យវធិីេបះេឆន តជសមង ត់ មមតិភគេ្រចីន ច់
ខតៃនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ។ 
ម្រ  ១២៧.–ថម ី(ម្រ  ១០៨ ចស)់ 

ករេរៀបចំនងិករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តនីងឹ្រតូវកណំតក់នុងចបបម់យួ ។ 
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ជពំកូទី ១១ ថម3ី1 
អពំីអំ ចតុ ករ 

ម្រ  ១២៨.–ថម ី(ម្រ  ១០៩ ចស)់ 
អំ ចតុ ករជអំ ចឯក ជយ។ 
អំ ចតុ ករធនរក អនគតិ និងករពរសិទធេិសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
អំ ចតុ ករ្រគបដណ្ត ប់េទេលីេរឿងក្តទីងំអស ់រមួទងំេរឿងក្តីរដ្ឋបលផង។ 
អំ ចេនះ ្រតូវ្របគល់ឱយតុ ករកំពូល នងិ ជរំះក្ត្ីរគបែ់ផនក នងិ្រគប់ជន់
ថន ក់។ 

ម្រ  ១២៩.–ថម ី(ម្រ  ១១០ ចស)់ 
ករជរំះក្តផី្តល់យុត្តិធម ៌្រតូវេធ្វកីនុងនម្របជ ្រស្តែខមរ មនតិីវធីិនងិចបប់ជធរមន។ 
មនែតេច្រកមេទែដលមនសិទធិជរំះក្តី។ េច្រកម្រតូវបេំពញភរកចិចេនះេ យ

េគរពចបប់យ៉ងមឺុងម៉ត់និងឱយអស់ពីដួងចិត្តនិងសមបជញញៈរបស់ខ្លួន។ 
ម្រ  ១៣០.–ថម ី(ម្រ  ១១១ ចស ់) 

គម នអងគករ មួយៃនអំ ចនីតិបបញញត្តិ ឬនីតិ្របតបិត្តិ ចទទួលអំ ច
តុ ករអ្វបីនេឡយី។ 
ម្រ  ១៣១ ថម ី(ម្រ  ១១២ ចស)់ 

មនែតអងគករអយយករេទ ែដលមនសិទធេិធ្វបីណ្តឹ ង ជញ ។ 
ម្រ  ១៣២.–ថម ី(ម្រ  ១១៣ ចស)់ 

្រពះម ក ្រត្រទងជ់អនកធនឯក ជយៃនអំ ចតុ ករ។ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃន
អងគេច្រកមជយួ្រពះម ក ្រតកនុងកិចចករេនះ។ 
ម្រ  ១៣៣.–ថម ី(ម្រ  ១១៤ ចស)់ 

េច្រកមមិន ច្រតូវេគដកពីមុខងរបនេទ។ ប៉ុែន្តឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម
សេ្រមច ក់វនិ័យេលីេច្រកមែដលបន្រប្រពឹត្តខុស។ 
                                               
31 ជំពូកេនះ្រតូវបនបង់េលខេរៀង រថមីេ យចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ 
៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូកទី ៨ ដល់ ជំពូកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ
ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ១៩៩៩។ 
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ម្រ  ១៣៤.–ថម ី(ម្រ  ១១៥ ចស)់ 
ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកមនងឹ្រតូវបេងកតីេ យចបបេ់រៀបចំអងគករមួយែដល

នងឹកំណត់សមសភពនិងមុខងរ។ 
ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម សថិតេ្រកម្រពះ ជធិបតីភពៃន្រពះម ក ្រត។ 

្រពះម ក ្រត ្រពះអងគ្រទង់ ចចត់ ងំ្រពះ ជតំ ងមន ករ់បស់្រពះអងគ ឱយេធ្វីជ
អធិបតីៃនឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកមេនះ។ 

ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម េលីកេសចក្តេីសនីថ្វ យ្រពះម ក ្រតអពីំករែតង 
ងំេច្រកមនងិ្រពះ ជ ជញ អម ជរំះក្តីទងំអស់។ 
ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម កនុងមុខករ កវ់និយ័ចំេពះេច្រកមនិង្រពះ ជ

ជញ  ្រតូវ្របជុំេ្រកមអធបិតីភពៃន្របធនតុ ករកំពូល ឬអគគ្រពះ ជ ជញ អម
តុ ករកពូំល ្រសយ័េ យករណីទក់ទងនឹងេច្រកម ឬ្រពះ ជ ជញ ។ 
ម្រ  ១៣៥.–ថម ី(ម្រ  ១១៦ ចស)់ 

លកខន្តកិៈៃនេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  នងិករេរៀបចំអងគករតុ ករ នងឹ្រតូវ
កណំតក់នុងចបបេ់ យែឡកពគីន  ។ 
 

ជពំកូទី ១២ ថម3ី2 
អពំ្ីរកុម្របឹក ធមមនុញញ  

ម្រ  ១៣៦.–ថម ី
្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនសមតថកិចចធនករពរករេគរពរដ្ឋធមមនុញញ បក្រ យរដ្ឋ

ធមមនុញញនិងចបប់ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័ត នងិ្រពទឹធសភបនពិនតិយចបស់ព្វ្រគបេ់ហយី។ 
្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនសិទធិពនិិតយ និងសេ្រមចអពីំករណីវ ិ ទកមមទក់ទងនឹងករ

េបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត នងិករេបះេឆន តេ្រជីស ងំសមជិក្រពឹទធសភ ។ 
ម្រ  ១៣៧.–ថម ី(ម្រ  ១១៨ ចស)់ 
                                               
32 ជំពូកេនះ្រតូវបនបង់េលខេរៀង រថមីេ យចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ 
៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូកទី ៨ ដល់ ជំពូកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ
ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ១៩៩៩។ 
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្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនសមជិក្របបំួនរូប ែដលទទួល ណត្ត្ិរបបួំនឆន  ំ ។ 
សមជកិ្រកុម្របកឹ ធមមនុញញចំនួនមួយភគប ី ្រតូវផ្ល ស់ថមីកនុងរយៈេពលបីឆន មំ្តងបីឆន មំ្តង។ 
សមជកិបីរូប្រតូវែតង ងំេ យ្រពះម ក ្រត បរីូប្រតូវេ្រជសី ងំេ យរដ្ឋសភ េហយី
បរីូបេទៀត្រតូវែតង ងំេ យឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម ។ 

្របធន្រតូវបនេ្រជីស ងំេ យសមជិក្រកុម្របកឹ ធមមនុញញ ។ ្របធនមនស
េម្លងឧត្តមនុភពកនុងករណីែបកសេម្លងជពរីេសមីគន  ។ 
ម្រ  ១៣៨.–ថម ី(ម្រ  ១១៩ ចស)់ 

សមជកិ្រកុម្របកឹ ធមមនុញញ ្រតូវេ្រជសីេរសីកនុងចេំ មឥស រជនែដលមនសញញ
ប្័រតចប់ពឧីត្តមសិក េទខងចបប់ ខងរដ្ឋបល ខងករទូត ឬខងេសដ្ឋកិចច េហយី
មនពិេ ធន៍េ្រចនីកនុងករងរ ។ 
ម្រ  ១៣៩.–ថម ី

មុខងរសមជកិ្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនវសិមតិភពនឹងមុខងរសមជកិ្រពឹទធសភ 
សមជកិរដ្ឋសភ សមជកិ ជរ ្ឋ ភិបល េច្រកមកនុងតំែណង ករកន់តែំណង មួយ
កនុងមុខងរ ធរណៈ ្របធន ឬអនុ្របធនគណបក នេយបយ ្របធន ឬអនុ្របធន
សហជពី ។ 
ម្រ  ១៤០.–ថម ី

្រពះម ក ្រត នយករដ្ឋម្រន្តី ្របធនរដ្ឋសភ តំ ង ្រស្តចនំួនមួយភគដប់ 
្របធន្រពឹទធសភ ឬសមជិក្រពទឹធសភ ចំនួនមួយភគបួន ចបញជូ នចបបែ់ដលរដ្ឋ
សភបនអនុមត័េទឱយ្រកុម្របកឹ ធមមនុញញពិនតិយ មុននឹងចបប់េនះ្រតូវ្របកសឱយេ្របី ។ 

បទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ បទបញជ ៃផទកនុង្រពទឹធសភ និងចបបេ់រៀបចំអងគករទងំ
យ ្រតូវែតបញជូ នេទ្រកុម្របកឹ ធមមនុញញពិនិតយ មុននឹង្របកសឱយេ្របី។ ្រកុម្របកឹ ធមម

នុញញ្រតូវសេ្រមច កនុងរយៈេពល មសិប (៣០) ៃថងយ៉ងយូរថេតចីបប់ បទបញជ ៃផទកនុង
រដ្ឋសភ និងបទញជ ៃផទកនុង្រពឹទធសភខងេលី្រសប ឬមិន្រសបនឹងរដ្ឋធមមនុញញ ។ 
ម្រ  ១៤១.–ថម ី
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េ្រកយពីចបប់ មយួ្រតូវបន្របកសឱយេ្របី ្រពះម ក ្រត ្របធន្រពឹទធសភ 
្របធនរដ្ឋសភ នយករដ្ឋម្រន្តី សមជិក្រពទឹធសភចនំួនមួយភគបួនតំ ង ្រស្តចំនួន
មួយភគដប់ ឬតុ ករ ចសុំឱយ្រកុម្របកឹ ធមមនុញញពិនតិយអពំីធមមនុញញភពៃនចបប់
េនះ ។ 

្របជ ្រស្តមនសិទធបិ្តឹងអំពីធមមនុញញភពៃនចបប់បន មរយៈតំ ង ្រស្ត ឬ
្របធនរដ្ឋសភ ឬសមជិក្រពទឹធសភ ឬ្របធន្រពឹទធសភ ដូចមនែចងកនុង កយខ័ណ្ឌ
ខងេលី ។ 
ម្រ  ១៤២.–ថម ី(ម្រ  ១២៣ ចស)់ 

បទបបញញត្តកិនុងម្រ ែដល្រកុម្របឹក ធមមនុញញ្របកសថ មិន្រសបនឹងរដ្ឋធមម
នុញញ មនិ ចយកេទ្របកសឱយេ្របី ឬយកេទអនុវត្តបនេឡយី ។ 

េសចក្តសីេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ជេសចក្តីសេ្រមចបទិផ្លូវត ៉  ។ 
ម្រ  ១៤៣.–ថម ី(ម្រ  ១២៤ ចស)់ 

្រពះម ក ្រត្រទងព់េិ្រគះមត្ិរកុម្របឹក ធមមនុញញចេំពះេសចក្តេីសនីទងំ យ
ែដលសុេំធ្វីវេិ ធនកមមេលីរដ្ឋធមមនុញញ ។ 
ម្រ  ១៤៤.–ថម ី(ម្រ  ១២៥ ចស)់ 

ចបប់េរៀបចំអងគករមួយនឹងកំណត់ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកុម្របឹក
ធមមនុញញ។ 
 

ជពំកូទី ១៣ ថម3ី3 
អពំកីរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល 

ម្រ  ១៤៥.–ថម(ីមយួ)34 

                                               
33 ជំពូកេនះ្រតូវបនបង់េលខេរៀង រថមីេ យចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ 
៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូកទី ៨ ដល់ ជំពូកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ
ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ១៩៩៩។ 

34 ចបបធ់មមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ ១៤៥ថមី និងម្រ ១៤៦ថមៃីនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ
្រកមេលខ នស/រកម/០២០៨/០០៨ ចុះៃថងទី ១៥ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨។ 
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ទកឹដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែចកជ ជធន ី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃុ ំ
សងក ត ់។ 

ម្រ  ១៤៦.–ថម(ីមយួ)35 
ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃុ ំសងក ត ់្រតូវ្រគប្់រគង មល័កខខណ័្ឌ ែដលមន

ែចងកនុងចបបេ់រៀបចអំងគករ ។ 
 

ជពំកូទី ១៤ ថម3ី6 
អពំសីមជជត ិ

ម្រ  ១៤៧.–ថម ី(ម្រ  ១២៨ ចស)់ 
សមជជតិេបកីឱយ្របជ ្រស្ត្រជបេ យផទ ល់ អពំកីចិចករេផ ងៗែដលជ

្របេយជនជ៍តិ និងេលីកបញ្ហ  នងិសំណូមពរជូនរដ្ឋអំ ចេ ះ្រ យ ។  
្របជ ្រស្តែខមរទងំពីរេភទមនសិទធិេទចូលរមួកនុងសមជជតិ ។ 

ម្រ  ១៤៨.–ថម ី(ម្រ  ១២៩ ចស)់ 
សមជជតិ្របជុមំួយដងកនុងមួយឆន  ំ េនេដីមែខធនូ មករេកះអេញជ ីញរបស់

នយករដ្ឋម្រន្ត ី។ 
សមជជតិ្រប្រពតឹ្តេទេ្រកម្រពះ ជធិបតីភពៃន្រពះម ក ្រត ។ 

ម្រ  ១៤៩.–ថម ី
សមជជតិអនុមត័សណូំមពរជូន្រពទឹធសភ ជូនរដ្ឋសភ និងជូនរដ្ឋអំ ច

ពិចរ  ។ 
ករេរៀបចំនងិករ្រប្រពឹត្តេទៃនសមជជតនិងឹ្រតូវកណំត់កនុងចបប់មយួ ។ 

 

                                               
35 ចបបធ់មមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ ១៤៥ថមី និងម្រ ១៤៦ថមៃីនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ
្រកមេលខ នស/រកម/០២០៨/០០៨ ចុះៃថងទី ១៥ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨។ 
36 ជំពូកេនះ្រតូវបនបង់េលខេរៀង រថមីេ យចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ 
៩០ ៩១ ៩៣ និង ម្រ ទងំ យ ៃនជំពូកទី ៨ ដល់ ជំពូកទី ១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ
ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ មីន ឆន  ំ១៩៩៩។ 

ត្រឡប់ មាតិកា



48 
 

ជពំកូទី ១៥ ថមី(ពីរ)37 
អពំអីងគករេរៀបចំករេបះេឆន ត 

ម្រ  ១៥០.–ថម(ីពីរ) 
គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត គជឺអងគករែដលមនសមតថកចិចេរៀបចំ

ចត់ែចង និង្រគប្់រគងករេបះេឆន តេ្រជសី ងំសមជិក្រពឹទធសភ នងិករេបះេឆន ត
េ្រជសី ងំតំ ង ្រស្ត ្រពមទងំករេបះេឆន តេផ ងេទៀត មករកណំតៃ់នចបប់។ 

គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត ្រតូវអនុវត្តសមតថកិចចរបស់ខ្លួន 
្របកបេ យឯក ជយ នងិអពយ្រកឹត េដមីបធីនឲយករេបះេឆន ត្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី
្រតមឹ្រតូវ នងិយុត្តធិម៌ ្រសប មេគលករណ៍ៃនលទធ្ិរបជធិបេតយយ េសរពីហុបក ។ 

មុខងរជសមជកិគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចកំរេបះេឆន ត មនវសិមតិភព
ជមួយករបេំពញមុខតំែណងកនុងមុខងរ ធរណៈ និងជមួយមុខងរជសមជិកៃន
ថ បន័ដៃទេទៀត ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញេនះ។ សមជិកគណៈកមម ធិករជតិ

េរៀបចកំរេបះេឆន ត មិន ចេធ្វជីសមជិកៃនគណបក នេយបយ ឬេធ្វីជអនកដឹកនំ
ៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល សមគម សហជីព ឬ្រកុមហុ៊នពណិជជកមម មយួបន
េឡយី។ 

គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត មនថវកិស្វយត័ស្រមប់ដេំណីរករ។ 
ម្រ  ១៥១.–ថម ី(ពីរ) 

គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត មនសមសភព្របបំួនរូបែដលទទួល
ណត្ត្ិរបឆំន ។ំ សមសភពបួនរូប្រតូវេ្រជសីេរសីេ យគណបក ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបល 

បនួរូប្រតូវេ្រជីសេរសីេ យគណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ
្ឋ ភិបល នងិមួយរូប ្រតូវេ្រជសីេរសីេ យមនករ្រពមេ្រពៀងគន រ ងគណបក ទងំអស់
ែដលមន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ។ 

                                               
37 ជំពូកេនះ្រតូវបនបេងកីតេ យចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៧៦ និងម្រ ទងំ យពីជំពូកទី ១៥ ថមី ដលជំ់ពូកទី ១៦ ថមី ៃនរដ្ឋ
ធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១០១៤/០២២ ចុះៃថងទី ២៣ ែខតុ  ឆន  ំ
២០១៤។ 

ត្រឡប់ មាតិកា
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គណៈកមម ធិករអចៃិ្រន្តយរ៍ដ្ឋសភ ្រតូវដំេណីរករករេរៀបចឲំយមនករេ្រជសីេរសី
េ យេបីកចហំ នងិមនតម្ល ភព នូវសមសភពគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចកំរេបះ
េឆន ត។ គណៈកមម ធកិរអចៃិ្រន្តយរ៍ដ្ឋសភ េរៀបចបំញជ ីសមសភពគណៈកមម ធិករជតិ
េរៀបចកំរេបះេឆន ត ក់ជូនរដ្ឋសភេដីមបេីបះេឆន តទុកចិត្ត មមតិភគេ្រចីន ច់ខត
ៃនចនំនួសមជកិរដ្ឋសភទងំមូល។ 

សមសភពគណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត ្រតូវែតង ងំេ យ្រពះ ជ
្រកតឹយ។ 

កនុងករណីសមជិក មួយៃនគណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត បតប់ង់
សមជកិភពរបស់ខ្លួន គណៈកមម ធកិរអចៃិ្រន្តយរ៍ដ្ឋសភ ្រតូវចត់នីតវិធិេី្រជីសេរសី
សមសភពថមជីនួំស កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ១៥ ៃថង គតិពីៃថងបតប់ង់សមជិកភព។ 
នតីវិធីិលម្អិតៃនករេ្រជសីេរសីសមសភពថមីជនំសួ ្រតូវកំណត់េ យែឡកកនុងចបប់។ 

កនុងករណីែដលខកខនមិនបនេរៀបចំសមសភពគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចកំរ
េបះេឆន ត សមសភពគណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចំករេបះេឆន តែដលមន្រ ប់ ្រតូវ
អនុវត្តករងររបស់ខ្លួនបន្តេទៀតនិងមនសមតថកិចចេដមីបចីតែ់ចងេរៀបចំករេបះេឆន ត
មចបប់។ 
ករេរៀបចំនងិករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចកំរេបះេឆន ត នឹង្រតូវ

កណំតក់នុងចបប់មួយ។ 
 

ជពំកូទី ១៦ ថមី(ពីរ)38 
អពំី នភុព ករេសើេរ ើ និងវិេ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ  

ម្រ  ១៥២.–ថម ី(ពីរ ម្រ  ១៥០ ថមី) 
រដ្ឋធមមនុញញេនះជចបបក់ពូំលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

                                               
38 េលខេរៀងជំពូកេនះ្រតូវបនប្តូរេ យចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៧៦ និងម្រ ទងំ យពីជំពូកទី ១៥ ថមី ដលជំ់ពូកទី ១៦ ថមី 
ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១០១៤/០២២ ចុះៃថងទី ២៣ ែខតុ  ឆន  ំ
២០១៤។ 
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ចបប់ និងេសចក្តីសេ្រមចទងំ យៃន ថ បន័ននរបស់រដ្ឋ្រតូវ្រសបនងឹរដ្ឋធមមនុ
ញញជ ច់ខត ។ 

ម្រ  ១៥៣.–ថម ី(ពីរ ម្រ  ១៥១ ថមី) 
ករេផ្តមីគំនតិេសីេរ ី ឬករេផ្តមីគំនិតេធ្វវីេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ជសិទធរិបស់្រពះ

ម ក ្រត របស់នយករដ្ឋម្រន្ត ីនងិរបស់្របធនរដ្ឋសភ មេសចក្តេីសនរីបស់តំ ង
្រស្តមយួភគបួនៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ។ 

ករេសីេរ ី ឬវេិ ធនកមមរដ្ឋមនុញញ្រតូវេធ្វេីឡងីេ យចបប់ធមមនុញញមយួ ែដលអនុម័
តេ យរដ្ឋសភ មមតិភគេ្រចនី ពរីភគបៃីនចំនួនសមជកិរដ្ឋសភទងំមូល ។ 
ម្រ  ១៥៤.–ថម ី(ថម ីម្រ  ១៥២ ថមី) 

ករេសីេរ ី ឬវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ្រតូវ មឃត់មិនឱយេធ្វេីនេពល្របេទសជតិ
ឋតិកនុងភព សនន ដូចមនែចងកនុងម្រ  ៨៦ ។ 
ម្រ  ១៥៥.–ថម ី(ពីរ ម្រ  ១៥៣ ថម)ី 

ករេសីេរ ី ឬវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញមិន ចេធ្វីបនេឡយី កលេបីបះ៉ពល់ដល់
្របពន័ធ្របជធបិេតយយេសរពីហុបក  និងរបប ជនិយម ្រស័យេ យរដ្ឋធមមនុញញ ។ 
 

ជពំកូទី ១៧ ថម3ី9 
អពំអីន្តរបបញញត្ត ិ

ម្រ  ១៥៦.–ថម ី(ពីរ ម្រ  ១៥៤ ថមី) 
រដ្ឋធមមនុញញេនះ េ្រកយពីបនទទួលករអនុម័ត ្រតូវបន្របកសឱយចូលជធរមន

ភ្ល មេ យ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
ម្រ  ១៥៧.–ថម ី(ពីរ ម្រ  ១៥៥ ថមី) 

េ្រកយេពលរដ្ឋធមមនុញញេនះចូលជធរមន សភធមមនុញញ្រតូវក្ល យេទជរដ្ឋសភ ។ 

                                               
39 េលខេរៀងជំពូកេនះ្រតូវបនប្តូរេ យចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៧៦ និងម្រ ទងំ យពីជំពូកទី ១៥ ថមី ដលជំ់ពូកទី ១៦ ថមី 
ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១០១៤/០២២ ចុះៃថងទី ២៣ ែខតុ  ឆន  ំ
២០១៤។ 

ត្រឡប់ មាតិកា



51 
 

បទបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ្រតូវចូលជធរមន េ្រកយទទួលបនករអនុមត័ពីរដ្ឋ
សភ ។ 

កនុងករណីែដលរដ្ឋសភមិនទន់ចប់ដេំណីរករបន ្របធន អនុ្របធនទមីួយ និង
អនុ្របធនទពីីរ ៃនសភធមមនុញញ និងចូលរមួបំេពញភរកិចចកនុង្រកុម្របកឹ ជសមបត្ត ិ េបី
សភពករណ៍កនុង្របេទសទមទរ ។ 
ម្រ  ១៥៨.–ថម ី(ពីរ ម្រ  ១៥៦ ថមី) 

េ្រកយរដ្ឋធមមនុញញេនះចូលជធរមន ្រពះម ក ្រតេ្រជីស ងំ មល័កខខ័ណ្ឌ
ែដលមនែចងកនុងម្រ  ១៣ថម ីនិង ១៤។ 
ម្រ  ១៥៩.–ថម ី(ពីរ ម្រ  ១៥៧ ថម)ី 

នតីកិលទី១ៃន្រពឹទធសភមនកំនត់ ៥ឆន  ំ េហយី្រតូវផុតកំណតេ់នេពល្រពទឹធសភ
ថមចូីលកន់តែំណង ។ 

សំ បន់ីតិកលទី១ ៃន្រពឹទធសភ ៖ 
- សមជកិ្រពឹទធសភមនចំនួនសរុប ហុកសិបមួយរូប ។ 
- ្រពះម ក ្រត្រទងែ់តង ងំសមជិក្រពឹទធសភ ពរីរូប ្រពមទងំ្របធន អនុ
្របធនទី ១ អនុ្របធនទី ២ ៃន្រពឹទធសភ ។ 

- សមជកិដៃទេទៀតៃន្រពឹទធសភ ្រតូវបនែតង ងំេ យ្រពះម ក ្រត ម
សំេណីរបស្់របធន្រពឹទធសភ នងិ្របធនរដ្ឋសភកនុងចំេ មសមជិកៃន
គណបក ែដលមន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ ។ 

- កចិច្របជុំសមជរដ្ឋសភ និង ្រពឹទធសភ ្រតូវដឹកនេំ យសហ្របធន ។ 
ម្រ  ១៦០.–ថម ី(ពីរ ម្រ  ១៥៨ ថមី) 

ចបប់ នងិលិខតិបទ ្ឋ នទងំអស់េនកមពុជ ែដលធនករពរបននូវ្រទពយសមបត្តិ
រដ្ឋ សទិធេិសរភីព នងិ្រទពយសមបត្ត ិ្រតឹម្រតូវ មចបបរ់បស់បុគគល នងិែដលសម្រសបនឹង
្របេយជនជ៍ត ិ ្រតូវមន នុភពអនុវត្តបន្តេទមុខេទៀតរហូតដល់មនអតថបទថមីមកែក
ែ្រប ឬលុបេចល េលីកែលងែតបទបបញញត្តិ ែដលផទុយនងឹ ម រតីៃនរដ្ឋធមមនុញញនះ ។ 
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រដ្ឋធមមនុញញេនះ 
្រតូវបនសភធមមនុញញអនុម័ត 

េនភនេំពញ ៃថងទ ី២១ ែខកញញ  ឆន  ំ១៩៩៣ នសម័យ្របជំុេលកីទី ២ 
ភនេំពញ ៃថងទី ២១ ែខកញញ  ឆន  ំ១៩៩៣ 

្របធន 
 
 

សនឺ ន 
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ឧបសមព័នធទ១ី៖ ទងជ់ត ិ
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ឧបសមព័នធទ២ី៖ េភ្លងជត ិនគរ ជ 
 

១-  សូមពួកេទព្ត    រក ម ក ្រតេយងី 
ឱយបនរុងេរឿង   េ យជ័យមងគល េសរសួីស្ត ី 
េយងីខញុ ំ្រពះអងគ   សូម្រជកេ្រកមម្លប្់រពះបរមី 
ៃន្រពះនរបតី   វង ក ្រ ែដល ង្រប ទថម  
្រគប្់រគងែដនែខមរ  បុ ណេថកីងថក ន។ 

២-  ្រប ទសី    កំបងំក ្ត លៃ្រព  
គរួឱយ្រសៃម   នកឹដល់យសសកកិ ម នគរ  
ជតិែខមរដូចថម   គង់វង់េនល្អ រងឹបឹុងជហំរ 
េយងីសងឃមឹពរ   ភព័្វ េ្រពងសំ ងរបស់កមពុជ  
ម រដ្ឋេកតីមន   យូរអែង្វងេហយី។ 

៣-  ្រគបវ់ត្ត ម   ឮែតសូរស័ពទធម៌  
សូ្រតេ យអំណរ  រឮំកគុណ ពុទធ សន  
ចូរេយងីជអនក   េជឿជក់េ ម ះសម័្រគ មែបបដូន  
គង់ែតេទវ    នងឹ ជួយេ្រជមែ្រជងផគត់ផគង្់របេយជន៍ឱយ  
ដល់្របេទសែខមរ   ជម នគរ។ 
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ឧបសមព័នធទ៣ី៖ សញញ ជត ិ
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ឧបសមព័នធទ៤ី៖ សចច ្របណិធនៃន្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពជុ 
 

ខញុំ ងំសចច ថនងឹ្រប្រពតឹ្ត មរដ្ឋធមមនញុញ  និងចបប ់
ទងំ យៃន្រពះ ជ ច្រក េហើយនឹង ងំចិត្តេធ្វើផល 

្របេយជនដ៍លរ់ដ្ឋ និង ្របជ ្រស្ត ។ 
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ឧបសមព័នធទ៥ី៖ សចច ្របណិធន 
 

ទលូ្រពះបងគ ំេយើងខញុ ំ្របធន អន្ុរបធន នងិសមជិករដ្ឋសភ 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

សមូេធ្វើសចច ្របណិធន េនចំេពះ្រពះភ្័រក្ត្រពះម ក ្រត ្រពះភ័្រក្តៃន
សេម្តច្រពះសងឃ ជ និងេទវ រក េស្វតចឆ្រត 

ដចូតេទ ៖ 
- កនុងេពល្របតិបត្តិករ មមុខតំែណងខ្លួន នងិកនុងករបំេពញេបសកកមម ែដល
្របជ ្រស្តកមពុជ បន្របគល់ជូនចេំពះទូល្រពះបងគំេយងីខញុ្ំរគប់ៗ រូប ទូល្រពះបងគំ
េយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ េគរពរដ្ឋធមមនុញញ បំេរជីនចិច ទងំកនុងបចចុបបនន ទងំកនុងអនគត 
នូវផល្របេយជន៍ របស់្របជ ្រស្ត ្របជជតិ និងមតុភូមិកមពុជ ។ ទូល្រពះបងគំ
េយងីខញុ ំ សូមសចច ថ មិនេកង្របវញ័ច  នូវផល្របេយជន៍ជត ិស្រមប់ផទ ល់ខ្លួន ឬ
ស្រមប្់រគួ រ ឬ ស្រមប់បក ពកួ ឬស្រមប់ភគីេរៀងៗខ្លួនេឡយី ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ ប្តូរផ្ត ច់ ៊ នបូជជីវតិ េដីមបកីរពរជនចិច ទងំកនុង
បចចុបបនន ទងំកនុងអនគតនូវ ៖ 

o ឯក ជយភពទងំ្រសុងៃនមតុភូមិកមពុជ 
o អធិបេតយយភពជតិេពញបរបូិណ៌ 
o បូរណភពទឹកដដី្៏រតឹម្រតូវ មចបប់ េនកនុង្រពែំដនដេីគក នងិ្រពំែដនស
មុ្រទ ែដលកមពុជធ្ល ប់មនកនុងជំនន់ឆន  ំ១៩៦៣ ដល់ ១៩៦៩ ។ 

o ឯកភពជតិ េហយីមិនអនុញញ តឱយមនករែបងែចក ឬករេធ្វីអបគមន៍
មួយេឡយី ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ រក ទុកជនិចច ទងំកនុងបចចុបបនន ទងំកនុងអនគត 
នូវអពយ្រកឹតយភព និងភពមនិចូលបក សមព័នធស្រមប់កមពុជ េហយីមិនអនុញញ ត
ជ ច់ខតឱយជន ក៍េ យ ែដលចង់េ្រជៀតែ្រជកចូលកនុងៃផទកនុងៃនកមពុជ ឬ
មកបងគ ប់បញជ ចំេពះេគលនេយបយជតិ និងអន្តរជតិរបស់កមពុជបនេឡី
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យ។ ទូល្រពះបងគំេយីងខញុ ំ មិនបេ្រមីជ ច់ខត នូវផល្របេយជន៍បរេទស 
េហីយេធ្វីឱយខូចខតដល់្របេយជន៍របស់្របជ ្រស្ត ្របជជតិ និងមតុភូមិកមពុ
ជេឡីយ។ 

- កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំ យ េលីៃផទ បជតិ និងអន្តរជតិ ទូល្រពះបងគំ
េយងីខញុ ំ នងឹបំបត់េចលទងំ្រសុងនូវអេំពហីងឹ ្រគប់ែបបយ៉ង ។ បុ៉ែន្ត្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ សូមរក ទុកនូវសទិធិកន់ វុធតស៊ូ ្របឆងំនឹងកររេំ ភ
ឈ្ល នពនមកពីេ្រក េដមីបកីរពរជតមិតុភូមិខ្លួន ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ  ំសូមេប្តជញ េគរពជនិចច ទងំកនុងបចចុបបនន ទងំកនុងអនគត នូវ
លទធ្ិរបជធិបេតយយ េសរនីយិម ែដលមនរបបសភ និងពហុបក  ្រពមទងំមន
ករេគរពយ៉ងមឹុងម៉តច់េំពះសិទធិមនុស  ដូចមនែចងកនុងេសចក្ត្ីរបកសជស
កលស្តអីំពសិីទធមិនុស  ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ តសូ៊្របឆងំ អេំពពុីករលួយ្រគប់ែបបយ៉ង ្របឆងំ
អយុត្តិធម៌សងគម េហយីតសូ៊ េដីមបផី ះផ ជតិ េដមីបឯីកភពជតិ េដមីបសីន្តិភព
សងគម និងសន្តិភពជតិ េដមីបភីពសំបូរសបបយៃន្របជ ្រស្តកមពុជ និងេដមីបី
ភពរុងេរឿង េថកងីថក ន ៃនមតុភូមិកមពុជជទេីគរពសកក រៈ និងជទេីសន ៃន
ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ្ំរគបរ់ូប ។ 
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ឧបសមព័នធទ៦ី៖ សចច ្របណិធនរបសន់យករដ្ឋម្រន្តីនិងសមជកិ ជរ
្ឋ ភបិល 

 

ទលូ្រពះបងគ ំេយើងខញុ ំនយករដ្ឋម្រន្តី និងសមជកិ ជរ ្ឋ ភិបល 
សមូេធ្វើសចច ្របណិធន  

េនចំេពះ្រពះភ្័រក្ត្រពះម ក ្រត ្រពះភ័្រក្តៃនសេម្តច្រពះសងឃ ជ  
នងិេទវ រក េស្វតចឆ្រត  

ដចូតេទ ៖ 
- កនុងេពល្របតិបត្តិករ មមុខតំែណងខ្លួន នងិកនុងករបំេពញេបសកកមម ែដល
្របជ ្រស្តកមពុជ បន្របគល់ជូន ចេំពះទូល្រពះបងគេំយងីខញុ្ំរគប់ៗ រូប ទូល្រពះបងគំ
េយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ េគរពរដ្ឋធមមនុញញ បេ្រមីជនិចច ទងំកនុងបចចុបបនន ទងំកនុង
អនគត នូវផល្របេយជនរ៍បស់្របជ ្រស្ត្របជជតិ នងិមតុភូមកិមពុជ ។ 
ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំសូមសចច ថ មិនេកង្របវញ័ច នូវផល្របេយជន៍ជត ិ ស្រមប់
ផទ ល់ខ្លួន ឬស្រមប់្រគួ រ ឬស្រមប់បក ពកួ ឬស្រមប់ភគីេរៀងៗខ្លួនេឡយី ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ ប្តូរផ្ត ច់ ៊ នបូជជីវតិ េដីមបកីរពរជនចិច ទងំកនុង
បចចុបបនន ទងំកនុងអនគតនូវ ៖ 

o ឯក ជយភពទងំ្រសុងៃនមតុភូមិកមពុជ 
o អធិបេតយយភពជតិេពញបរបូិណ៌ 
o បូរណភពទឹកដដី្៏រតឹម្រតូវ មចបប់ េនកនុង្រពែំដនដេីគក នងិ្រពំែដនស
មុ្រទ ែដលកមពុជធ្ល ប់មនកនុងជំនន់ឆន  ំ១៩៦៣ ដល់ ១៩៦៩ ។ 

o ឯកភពជតិ េហយីមិនអនុញញ តឱយមនករែបងែចក ឬករេធ្វីអបគមន៍
មួយេឡយី ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ រក ទុកជនិចច ទងំកនុងបចចុបបនន ទងំកនុងអនគត 
នូវអពយ្រកឹតយភព និងភពមិនចូលបក សមព័នធ សំ បក់មពុជ េហយីមនិអនុញញ តជ
ច់ខតឱយជន កេ៏ យ ែដលចង់េ្រជៀតែ្រជកចូលកនុងៃផទកនុងៃនកមពុជ ឬ
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បងគ ប់បញជ ចេំពះេគលនេយបយជតិ នងិអន្តរជតិ របស់កមពុជបនេឡយី ។ 
ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំ មិនបេ្រមីជ ច់ខតនូវផល្របេយជន៍បរេទស េហយីេធ្វឱីយ
ខូចខតដល់្របេយជន៍របស់្របជ ្រស្ត ្របជជត ិនិងមតុភូមកិមពុជេឡយី ។ 

- កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំ យ េលីៃផទ បជតិ និងអន្តរជតិ ទូល្រពះបងគំ
េយងីខញុ ំ នងឹបំបត់េចលទងំ្រសុង នូវអេំពីហងិ ្រគបែ់បបយ៉ង ។ ប៉ុែន្ត្រពះ ជ

ច្រកកមពុជសូមរក ទុក នូវសិទធិកន់ វុធ តស៊ូ្របឆងំនងឹកររេំ ភឈ្ល ន
ពនមកពីេ្រក េដីមបកីរពរជតិមតុភូមិខ្លួន ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ  ំសូមេប្តជញ េគរពជនិចច ទងំកនុងបចចុបបនន ទងំកនុងអនគត នូវ
លទធ្ិរបជធិបេតយយ េសរនីយិម ែដលមនរបបសភ និងពហុបក  ្រពមទងំមន
ករេគរពយ៉ងមឹុងម៉តច់េំពះសិទធិមនុស  ដូចមនែចងកនុងេសចក្ត្ីរបកសជស
កលស្តអីំពសិីទធមិនុស  ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ តសូ៊្របឆងំ អេំពពុីករលួយ្រគប់ែបបយ៉ង ្របឆងំ
អយុត្តិធម៌សងគម េហយីតសូ៊េដមីបផី ះផ ជតិ េដីមបឯីកភពជតិ េដមីបសីន្តភិព
សងគម និងសន្តិភពជតិ េដមីបភីពសំបូរសបបយៃន្របជ ្រស្តកមពុជ និងេដមីបី
ភពរុងេរឿង េថកងីថក ន ៃនមតុភូមិកមពុជជទេីគរពសកក រៈ និងជទេីសន ៃន
ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ្ំរគបរ់ូប ។ 
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ឧបសមព័នធទ៧ី៖ សចច ្របណិធនរបសស់មជិក្រពទឹធសភ 
 

ទលូ្រពះបងគ ំ 
េយើងខញុ ំ 

្របធន អនុ្របធន និងសមជកិ្រពឹទធសភ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  
សមូេធ្វើសចច ្របណិធន  

េនចំេពះ្រពះភ្័រក្ត្រពះម ក ្រត ្រពះភ័្រក្តៃនសេម្តច្រពះសងឃ ជ  
នងិេទវ រក េស្វតចឆ្រត  

ដចូតេទ ៖ 
- កនុងេពល្របតិបត្តិករ មមុខតំែណងខ្លួន នងិកនុងករបំេពញេបសកកមម ែដល
្របជ ្រស្តកមពុជ បន្របគល់ជូន ចេំពះទូល្រពះបងគំេយងីខញុ្ំរគបរ់ូប ទូល្រពះបងគំ
េយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ េគរពរដ្ឋធមមនុញញ បំេរជីនចិច ទងំកនុងបចចុបបនន ទងំកនុងអនគត 
នូវផល្របេយជន៍ របស់្របជ ្រស្ត ្របជជតិ និងមតុភូមិកមពុជ ។ ទូល្រពះបងគំ
េយងីខញុ ំ សូមសចច ថ មិនេកង្របវញ័ច  នូវផល្របេយជន៍ជតិ ស្រមប់ផទ ល់ខ្លួន ឬ
ស្រមប្់រគួ រ ឬស្រមប់បក ពកួ ឬស្រមប់ភគីេរៀងៗខ្លួនេឡយី ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ ប្តូរផ្ត ច់ ៊ នបូជជីវតិ េដីមបកីរពរជនចិច ទងំកនុង
បចចុបបនន ទងំកនុង អនគតនូវ ៖ 

o ឯក ជយភពទងំ្រសុងៃនមតុភូមិកមពុជ 
o អធិបេតយយភពជតិេពញបរបូិណ៌ 
o បូរណភពទឹកដដី្៏រតឹម្រតូវ មចបប់ េនកនុង្រពែំដនដេីគក នងិ្រពំែដនស
មុ្រទ ែដលកមពុជធ្ល ប់មនកនុងជំនន់ឆន  ំ១៩៦៣ ដល់ ១៩៦៩ ។ 

o ឯកភពជតិ េហយីមិនអនុញញ តឱយមនករែបងែចក ឬករេធ្វីអបគមន៍
មួយេឡយី ។ 

- ទូលបងគេំយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ រក ទុកជនិចច ទងំកនុងបចចុបបនន ទងំកនុងអនគត នូវអ
ពយ្រកឹតយភព នងិ ភពមនិចូលបក សមព័នធ ស្រមបក់មពុជ េហយីមនិអនុញញ តជ

ត្រឡប់ មាតិកា



62 
 

ច់ខតឱយជន មយួកេ៏ យ ែដលចង់េ្រជៀតែ្រជកចូលកនុងៃផទកនុងៃនកមពុជ ឬ
មកបងគ ប់បញជ ចេំពះេគលនេយបយជតិ និងអន្តរជតិរបស់កមពុជបនេឡី
យ។ ទូល្រពះបងគំេយងីខញុ  ំមិនបេ្រមីជ ច់ខត នូវផល្របេយជន៍បរេទស េហយី
េធ្វឱីយខូចខត ដល់្របេយជន៍របស់្របជ ្រស្ត ្របជជតិ នងិមតុភូមិកមពុជេឡយី 
។ 

- កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំ យ េលីៃផទ បជតិ និងអន្តរជតិ ទូល្រពះបងគំ
េយងីខញុ ំ នឹងបំបតេ់ចលទងំ្រសុង នូវអេំពហីងិ ្រគបែ់បបយ៉ង ។ ប៉ុែន្ត ្រពះ ជ

ច្រកកមពុជសូមរក ទុក នូវសទិធិកន់ វុធ តសូ៊្របឆងំនឹងកររេំ ភ
ឈ្ល នពនមកពីេ្រក េដមីបកីរពរជតមិតុភូមិខ្លួន ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ  ំសូមេប្តជញ េគរពជនិចច ទងំកនុងបចចុបបនន ទងំកនុងអនគត នូវ
លទធ្ិរបជធិបេតយយ េសរនីយិម ែដលមនរបបសភ និងពហុបក  ្រពមទងំមន
ករេគរពយ៉ងមឹុងម៉តច់េំពះសិទធិមនុស  ដូចមនែចងកនុងេសចក្ត្ីរបកសជស
កលស្តអីំពសិីទធមិនុស  ។ 

- ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ ំ សូមេប្តជញ តសូ៊្របឆងំ អេំពពុីករលួយ្រគប់ែបបយ៉ង ្របឆងំ
អយុត្តិធម៌សងគម េហយីតសូ៊េដមីបផី ះផ ជតិ េដីមបឯីកភពជតិ េដមីបសីន្តភិព
សងគម និងសន្តិភពជតិ េដមីបភីពសំបូរសបបយៃន្របជ ្រស្តកមពុជ និងេដមីបី
ភពរុងេរឿង េថកងីថក នៃនមតុភូមកិមពុជជទីេគរពសកក រៈ នងិជទេីសន ៃន
ទូល្រពះបងគេំយងីខញុ្ំរគបរ់ូប ។ 
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ចបបធ់មមនញុញបែនថម 
សេំ ធននវូដំេណើ រករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ 

 
្រពះ ជ្រកម 

នស/រកម/០៧០៤/០០១ 
េយើង 

្រពះបទសេម្តច្រពះ នេ ត្តម សហីនុ 
ជហរវិង  ឧតេ សជុត វិសទុធពង  អគគម បរុសតន៍ 
នកិេ ត្តម ធមមិកម ជធិ ជ បរមនថ បរមបពិ្រត 

្រពះេច្រកុងកមពជុធិបតី 
- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- បន្រទង់យល់សម័យ្របជុេំពញអងគេលីកទី១ នតីិកលទី៣ ៃនរដ្ឋសភ នៃថងទ ី៨ 
ែខកកក  ឆន ២ំ០០៤ 

- បន្រទង់យល់សម័យ្របជុេំពញអងគេលីកទី៩ នតីិកលទី១ ៃន្រពទឹធសភ នៃថងទី 
១២ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៤ 

- េយង មសំេណី ចុះៃថងទ ី១២ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៤ របស់្រពទឹធសមជិករដ្ឋសភ
នតីកិលទី៣ 
 

្របកសឲយេ្របើ 
ចបប់ធមមនុញញបែនថម សេំ ធននូវដេំណីរករជ្រប្រកតៃីន ថ ប័នជតិ ែដលរដ្ឋ

សភបនអនុម័តកលពៃីថងទ ី០៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៤ នសម័យ្របជុំេពញអងគេលីកទី 
១ នតីិកលទី៣ េហយីែដល្រពឹទធសភបនឲយេយបល់យល់្រពម កលពៃីថងទ ី១២ ែខក
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កក  ឆន ២ំ០០៤ នសម័យ្របជំុេពញអងគេលីកទី ៩ នតីិកលទី១ េហយីែដលមនេសច
ក្ត ីទងំ្រសុងដូចតេទ៖ 

 
ចបបធ់មមនុញញបែនថម 

 សេំ  
ធននវូដំេណើ រករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ 

ម្រ  ១.– 

 ចបប់ធមមនុញញេនះ មនេគលេ ធនកនុង្រគបក់លៈេទសៈនូវដំេណីរករល្អ
្របេសីរៃន ថ បន័ជតិ េ យេគរពេទ មេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នៃនលទធ្ិរបជធិបេត
យយ េសរពីហុបក  សម្រសប មត្រមូវករៃនភពចចំច់។ 
ម្រ  ២.– 

 េនេដមីនីតកិលថមីនមីួយៗ រដ្ឋសភ េ្រកមអធបិតភីព្រពឹទធសមជិករដ្ឋសភ មុន
នងឹេផ្ដមីករងររបស់ខ្លួន នងិេ្រកយេពលសេ្រមចអពំីសុពលភពៃន ណត្តិរបស់
សមជកិមន ក់ៗ ចចប់េផ្ដីមអនុម័តអតថបទែដលមនចរកិជរដ្ឋធមមនុញញ ឬចបប់ េដីមបី
អនុវត្តបននូវេគលេ ដូចមនែចងកនុងម្រ  ១ ។ 
 អតថបទទងំេនះ េ្រកយពីបន្រតូវទទួលករេបះេឆន តអនុម័តេ យសភរចួេហយី 
្រតូវែតបនទទួលជបនទ ន់នូវចំ តក់រេ យរសួ ន់ពសំី ក្់រពទឹធសមជិករដ្ឋសភ 
មនីតវិធិីកណំត់ស្រមប់អតថបទទងំេនះ រហូតដល់េពលែដល្រតូវបន្របកសឲយចូល

ជធរមន។ 
ម្រ  ៣.– 

 កនុងករណីែដលេឃញីថ នីតិវធិៃីនម្រ  ៨៣ នងិ ១១៩ ថម ី ៃនរដ្ឋធមមនុញញមនិ
ចសេ្រមចបន រដ្ឋសភ មសំេណីរបស់គណបក ែដលមន សនៈេ្រចីនជងេគេន

កនុងរដ្ឋសភ ចដេំណីរករករេបះេឆន តជកញចប់ េដីមបេី្រជសី ងំ្របធន អនុ្របធន
រដ្ឋសភ ក៏ដូចជ្របធន និងអនុ្របធនគណៈកមមករ កនុងេពលជមយួគន នងឹករផ្ដល់
េសចក្ដទុីកចិត្តចេំពះ ជរ ្ឋ ភិបល។  
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ម្រ  ៤.– 

 ករេរៀបចំបញជ ី យនមេបកខជន េដមីបេីបះេឆន តេ្រជីស ងំ និងផ្ដល់េសចក្ដី
ទុកចិត្ត ្រតូវអនុវត្តដូចតេទ៖ 

- បញជ ី យនមេបកខជន្របធន អនុ្របធនៃនរដ្ឋសភ ក៏ដូចជ្របធន និងអនុ
្របធនគណៈកមមករជំនញទងំអស់ៃនរដ្ឋសភ ្រតូវេរៀបចនំងិេសនីេ យគណបក
នេយបយ ែដល្រពមេ្រពៀងគន  េដមីបបីេងកតី ជរ ្ឋ ភបិលចរំុះ េហយី្រតូវេផញជូីន្រពឹទធ
សមជកិរដ្ឋសភ។ 

- មេសចក្ដីេសនីពគីណបក នេយបយែដលមនចំននួ សនៈេ្រចីនជងេគេន
កនុងរដ្ឋសភ មរយៈ្រពទឹធសមជិករដ្ឋសភ ្រពះម ក ្រត្រទងច់ត់ ងំវរជនមួយរូប
កនុងចំេ មតំ ង ្រស្តៃនគណបក នេយបយែដលឈនះេឆន តឲយបេងកីត ជរ ្ឋ ភិ
បល។ 

វរជនែដល្រតូវបនចត់ ងំេនះ ្រតូវេរៀបចផំគូរផគងតែំណងេផ ងៗកនុង ជរ ្ឋ ភិប
ល រចួេផញបីញជ ី យនមសមជិកទងំអស់ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលជូន្រពឹទធសមជិករដ្ឋសភ។ 

- ្រពទឹធសមជកិរដ្ឋសភ្រតូវេរៀបចបំញជ ី យនមជកញចប់មយួនូវេបកខជន្របធន 
អនុ្របធនៃនរដ្ឋសភ ក៏ដូចជ្របធន នងិអនុ្របធនគណៈកមមករជំនញទងំអស់ៃន
រដ្ឋសភ ្រពមទងំេបកខជននយករដ្ឋម្រន្ត ី និងសមជកិទងំអស់ៃន ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបី
ក់ជូនរដ្ឋសភេបះេឆន ត។ 

ម្រ  ៥.– 

 េនកនុងដំេណីរករៃនករេបះេឆន តជកញចប់ មនិ ចជែជកពិភក អ្វបីនេឡយី 
េហយីកម៏ិន ចមនករពនយល់អពំីករេបះេឆន តេនះ េ្រកយករ្របកសលទធផលៃនករ
េបះេឆន តជកញចប់េនះែដរ។ 
 សមជកិរដ្ឋសភ ្រតូវេធ្វកីរេបះេឆន តេ យបញជ ក់ថ្រពម ឬមិន្រពមចេំពះបញជ ី
យនមជកញចប់មួយ ែដល្រពទឹធសមជិករដ្ឋសភបន ក់ជូន។ ករេបះេឆន តេនះ ្រតូវ
េធ្វេីឡងីេ យវធិេីលីកៃដ។ 
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ម្រ  ៦.–ថម4ី0 

 ករេបះេឆន តជកញចប់ខងេលីេនះ ្រតូវយក មមតិភគេ្រចនី ច់ខតៃនចនំនួ
សមជកិរដ្ឋសភទងំមូល។ 
 កនុងករណីករេបះេឆន តជំុទមីួយមនិបនសេ្រមច នីតវិធិីដែដលេនះនឹង្រតូវអនុវត្ត
ចេំពះករេបះេឆន តជំុេ្រកយៗេទៀត។ 
ម្រ  ៧.– 

 ចបប់ធមមនុញញបែនថមេនះ ្រតូវបន្របកសជករ្របញប់ នងិយកមកអនុវត្ត ចប់
ងំពីេដីមនីតិកលបចចុបបននេនះេទ។ 

 
ជធនភីនំេពញ ៃថងទ ី១៣ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៤ 
កនុង្រពះបរមនមនិង ម្រពះ ជ្រ ស់បងគ ប់ 

ពរល.០៤.០៧.១១៧      ្របមុខរដ្ឋស្តទីី 
       ហតថេលខនងិ្រពះ ជលញចករ 

ញកឹ ប៊ុនៃឆ  

                                               
40 ចបបធ់មមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៨២ ម្រ ៨៨ថមី ម្រ ៩០ថមី ម្រ ៩៨ ម្រ ១០៦ថមី ម្រ ១១១ថម(ីមយួ) ម្រ ១១៤ថមៃីនរដ្ឋ
ធមមនុញញ និងម្រ ៦ ៃនចបបធ់មមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៣០៦/០០៦ ចុះៃថងទី ៩ ែខមីន ឆន  ំ២០០៦។ 
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គណៈកមម ធកិរអចិៃ្រន្តយេ៍រៀបេរៀងរដ្ឋធមមនុញញ  
បនអនុមត័េ យសភធមមនញុញ  នសមយ័្របជំុេពញអងគេលើកទ ី១ 

ៃថងទ ី២០ ែខមិថនុ ឆន  ំ១៩៩៣ 
 

១- ឯកឧត្ដមសេម្ដច្របធនសភធមមនុញញ ឬឯកឧត្ដមអនុ្របធនសភធមមនុញញ 
     “ករណីសេម្ដច្របធនអវត្តមន”     ជ្របធន 
២- ឯកឧត្ដម  ែចម សងួន     ជអនុ្របធន 
៣- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត  វ េសងហួរ    ជអនក យករណ៍ 
៤- ឯកឧត្ដម  កន់ មន៉     ជសមជិក 
៥- ឯកឧត្ដម  គត ឈន់     ជសមជិក 
៦- ឯកឧត្ដម  ឈួរ ងហួត    ជសមជិក 
៧- ឯកឧត្ដម  េថ េបង៉ ត    ជសមជិក 
៨- ឯកឧត្ដម  សម រង ុ ី     ជសមជិក 
៩- អនកអងគមច ស់  សីុសុវតថ ិសិររីត័ន    ជសមជិក 
១០- ឯកឧត្ដម  សឺន សូ៊ែបរ ិ៍្ដ     ជសមជិក 
១១- ឯកឧត្ដម  េ ម ចន់បុ្រត    ជសមជិក 
១២- ឯកឧត្តម  អ៊ុន នងឹ     ជសមជិក 
១៣- ឯកឧត្ដម  ឡូយ សុីមឈង    ជសមជិក 
១៤- ឯកឧត្ដម  ជម េយៀប     ជសមជិកបំរុង 
១៥- ឯកឧត្ដម  ប៉ុល ហមំ     ជសមជិកបំរុង  
១៦- ឯកឧត្ដម  ពូ សុធរីៈ     ជសមជិកបំរុង  
១៧- ឯកឧត្ដម  សរ ត    ជសមជិកបំរុង  
១៨- ឯកឧត្ដម  អុងឹ េគៀត     ជសមជិកបំរុង  
១៩- ឯកឧត្ដម  អ៊ុក ៉ ប៊ុន     ជសមជិកបំរុង  
២០- ឯកឧត្ដម  អ៊ុង ផន     ជសមជិកបំរុង  
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២១- ឯកឧត្ដម  ឯក សអុំល     ជសមជិកបំរុង  
២២- ឯកឧត្ដម  យ បូរ ី     ជអនកជំនញករ 
២៣- ឯកឧត្ដម  ចន់ សុខ     ជអនកជំនញករ 
២៤- ឯកឧត្ដម  ឈន េអៀម     ជអនកជំនញករ  
២៥- ឯកឧត្ដម  េហង វង ប៊ុនឆត    ជអនកជំនញករ 
២៦- ឯកឧត្ដម  េខៀវ ៉      ជអនកជំនញករ 
កណំតសំ់គល់៖ េយងជពូំកទី ៧ ្របករ ១៨ ស្ដីពគីណៈកមមករនិង្របធនគណៈកមម
ករសភធមមនុញញ។ 
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ចបបវ់ិេ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  
នងិចបបធ់មមនុញញបែនថម 

 

1. ចបប់ធមមនុញញស្តីពីករែកែ្របម្រ  ២៨ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ែដល្របកសឲយេ្របេី យ្រពះ ជ្រកមេលខ ចុះៃថងទី ១៤ ែខ កកក  ឆន  ំ១៩៩៤ 

2. ចបប់ធមមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ 
៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ នងិ ម្រ ទងំ យ ៃនជពូំកទី ៨ ដល់ ជពូំកទី 
១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ
្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទ ី០៨ ែខ មីន ឆន  ំ១៩៩៩ 

3. ចបប់ធមមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ  ១៩ នងិម្រ  ២៩ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/
០៧០១/១១ ចុះៃថងទ ី២៨ ែខកកក  ឆន  ំ២០០១ 

4. ចបប់ធមមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ បន័ជតិ ែដល
្របកសឲយេ្របេី យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៧០៤/០០១ ចុះៃថងទ ី១៣ ែខ
កកក  ឆន  ំ២០០៤ 

5. ចបប់ធមមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ  ៨៨ នងិម្រ  ១១៨ ថម ី ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/
០៦០៥/០១៨ ចុះៃថងទ ី១៩ ែខមថុិន ឆន  ំ២០០៥ 

6. ចបប់ធមមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ ៨២ ម្រ ៨៨ថមី ម្រ ៩០ថមី ម្រ ៩៨ 
ម្រ ១០៦ថម ីម្រ ១១១ថមី(មួយ) ម្រ ១១៤ថមៃីនរដ្ឋធមមនុញញ នងិម្រ ៦ ៃន
ចបប់ធមមនុញញបែនថមសេំ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ បន័ជតិ ែដល
្របកសឲយេ្របេី យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣០៦/០០៦ ចុះៃថងទ ី៩ ែខមី
ន ឆន  ំ២០០៦ 

7. ចបប់ធមមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ ១៤៥ថម ី នងិម្រ ១៤៦ថមៃីនរដ្ឋធមមនុញញៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/
០២០៨/០០៨ ចុះៃថងទី ១៥ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨ 
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8. ចបប់ធមមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ ៧៦ នងិម្រ ទងំ យពីជពូំកទ ី ១៥ ថមី 
ដល់ជពូំកទ ី១៦ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របី
េ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១០១៤/០២២ ចុះៃថងទ ី ២៣ ែខតុ  ឆន  ំ
២០១៤ 

9. ចបប់ធមមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ ៣៤ថម ីម្រ ៤២ ម្រ ៤៩ ម្រ ៥៣ នងិ
ម្រ ១១៨ថម ីៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ
្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០២១៨/០០២ ចុះៃថងទ ី២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៨។ 
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កណំត់សមគ ល ់

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវបនសភធមមនុញញអនុម័តេនៃថងទ ី ២១ 
ែខកញញ  ឆន  ំ១៩៩៣ េហយី្រតូវបន្រពះម ក ្រត យ្រពះហសថេលខេលី្រពះ ជ្រកម
្របកសឲយេ្រប្ីរបស់េនៃថងទ ី២៤ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៣។ រដ្ឋធមមនុញញគឺជចបប់កំពូលៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ចបប់នងិេសចក្ដសីេ្រមចទងំ យៃន ថ បន័ននរបស់រដ្ឋ
្រតូវ្រសបនងឹរដ្ឋធមមនុញញជ ច់ខត។ 
 មកដល់ចុងឆន  ំ ២០១៨ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវបនវេធ្វី
វេិ ធនកមមចនំនួ ៨ េលីក នងិបែនថមចំននួ ១ េលីក ដូចខងេ្រកម៖ 
 ១. ចបប់ស្ដីពីករែកែ្របម្រ  ២៨ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវ
បនរដ្ឋសភអនុម័តេនៃថងទ ី១៤ ែខកកក  ឆន  ំ១៩៩៤ នសម័យ្របជុំរដ្ឋសភវ ិ មញញ 
នតីកិលទ ី១។ ករែកែ្របេនះ េដីមបផី្ដល់សិទធដិល់្របមុខរដ្ឋស្ដីទចុីះហតថេលខេលី្រពះ ជ
្រកម ឬ្រពះ ជ្រកឹតយ េនេពល្រពះម ក ្រតអវត្តមន េ យ្រពះ ជ រ្របគល់សិទធិ។ 
 ២. ចបប់ធមមនុញញស្ដីពវីេិ ធនកមមម្រ  ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ 
៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ នងិម្រ ទងំ យ ៃនជពូំកទី ៨ ដល់ជំពូកទី ១៤ ៃន
រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវបនរដ្ឋសភអនុម័តេនៃថងទ ី ៤ ែខមីន ឆន  ំ
១៩៩៩ នសម័យ្របជុរំដ្ឋសភជវ ិ មញញ នីតកិលទ២ី។ វេិ ធនកមមេនះ េដីមបី
បេងកតីឲយមន ថ ប័ន្រពឹទធសភ។ 
 ៣. ចបប់ធមមនុញញស្ដីពវីេិ ធនកមមម្រ  ១៩ នងិម្រ  ២៩ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវបនរដ្ឋសភអនុម័តេនៃថងទ ី២ ែខកកក  ឆន  ំ២០០១ ន
សម័យ្របជំុរដ្ឋសភេលីកទី ៦ នីតិកលទ ី២ ែចងអពំ ី “្រពះម ក ្រត្រទង់បេងកតី និង
្របទនេ្រគឿងឥស រយិយសជតិ” និងែកត្រមូវកំហុសបេចចកេទសនូវម្រ  ១៩ ថម ី ្រតង់
េលខម្រ េយងពីម្រ  ១០០ ចស់ េទម្រ  ១៩៩ ថមី។ 
 ៤. ចបប់ធមមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដេំណីករជ្រប្រកតៃីន ថ ប័នជតិ ្រតូវបន
រដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជអនុម័តេនៃថងទ ី៨ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៤ នសម័យ

ត្រឡប់ មាតិកា



72 
 

្របជុរំដ្ឋសភេលីកទី ១ នតីិកលទ ី៣ ។ ចបប់ធមមនុញញបែនថមេនះ មនេគលេ ធន
កនុង្រគប់កលៈេទសៈនូវដេំណីករល្អ្របេសីរៃន ថ បន័ជតិ េ យេគរពេទ មេគល
ករណ៍ជមូល ្ឋ នៃនលិទធ្ិរបជធិបេតយយ េសរពីហុបក  សម្រសប មត្រមូវករៃនភព
ចបំច់។ 
 ៥. ចបប់ធមមនុញញស្ដីពវីេិ ធនកមមម្រ  ៨៨ នងិម្រ  ១១១ថម ីៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវបនរដ្ឋសភអនុម័តេនៃថងទ ី ១៨ ែខឧសភ ឆន  ំ ២០០៥  
នសម័យ្របជុរំដ្ឋសភេលីកទី ២ នតីកិលទ ី៣ បនែកែ្របកូរ ៉ុមៃនករ្របជុរំដ្ឋសភ៖ 

- កូរ ៉ុម្របពំីរភគដប់ស្រមប់ករអនុម័តយកមតិភគេ្រចនី ពីរភគបី ឬយក ម
មតិភគេ្រចីន បីភគបនួ ៃនចនំនួសមជកិរដ្ឋសភទងំមូល។ 

- កូរ ៉ុម្របមំួយភគដបស់្រមប់ករអនុម័តយកមតិភគេ្រចនីេ យេ្របៀប ឬយក
មតិភគេ្រចីន ច់ខតៃនចំននួសមជកិរដ្ឋសភទងំមូល។ 

 ៦. ចបប់ធមមនុញញស្ដីពីវេិ ធនកមមម្រ  ៨២ ម្រ  ៨៨ថម ីម្រ  ៩០ថមី ម្រ  
៩៨ ម្រ  ១០៦ថម ីម្រ  ១១១ថម ី(មយួ) ម្រ  ១១៤ថម ីៃនរដ្ឋធមមនុញញ នងិម្រ  ៦ 
ៃនចបប់ធមមនុញញបែនថមសំេ ធននូវដំេណីរករជ្រប្រកតីៃន ថ បន័ជត្ិរតូវបនរដ្ឋ
សភអនុម័តេនៃថងទ ី២ ែខមីន ឆន  ំ២០០៦ នសម័យ្របជុរំដ្ឋសភេលីកទី ៤ នតីិកល
ទ ី៣។ ចបប់ធមមនុញញេនះសំេ ែកស្រមួលសេម្លងេបះេឆន តពសីេម្លងពីរភគបមីកជមតិ
ភគេ្រចនី ច់ខតៃនចនំនួសមជកិរដ្ឋសភទងំមូល នងិកូរ ៉ុម្របជុេំដមីប៖ី 

- េបះេឆន តេ្រជសីេរសី្របធន អនុ្របធនរដ្ឋសភ និងសមជិកគណៈកមមករ
ននៃនរដ្ឋសភ 

- េបះេឆន តទុកចិត្តដល់ ជរ ្ឋ ភិបល និងអនុម័តញត្តិបេនទ សទម្ល ក់សមជិកគ
ណៈរដ្ឋម្រន្ត ីឬទម្ល ក់ ជរ ្ឋ ភិបល 

- េបះេឆន តេ្រជសីេរសី្របធន អនុ្របធន្រពទឹធសភ និងសមជិកគណៈកមមករ
ននៃន្រពទឹធសភ 

- អនុម័តបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភនងិ្រពទឹធសភ។ 
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 ៧. ចបប់ធមមនុញញស្ដីពវីេិ ធនកមមម្រ  ១៤៥ ថម ីនិងម្រ  ១៤៦ ថមី ៃនរដ្ឋធមម
នុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវបនរដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុម័តេន
ៃថងទ ី១៥ ែខមក  ឆន  ំ២០០៨ នសម័យ្របជុរំដ្ឋសភេលីកទី ៧ នតីិកលទ ី៣ ែចង
អពំកីរែបងែចកទកឹដៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ ជធន ី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃុ ំ
សងក ត។់ 
 ៨. ចបប់ធមមនុញញស្ដីពវីេិ ធនកមមម្រ  ៧៦ នងិម្រ ទងំ យពជីំពូកទី ១៥ 
ថម ី ដលជ់ំពូកទ ី១៦ ថម ី ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវបនរដ្ឋសភអនុម័
តេនៃថងទី ១ ែខតុ  ឆន  ំ២០១៤ េ យបញញត្តិអពំអីងគករេរៀបចកំរេបះេឆន តជ ថ ប័
នធមមនុញញ។ 
 ៩. ចបប់ធមមនុញញស្តីពវីេិ ធនកមមម្រ ៣៤ថមី ម្រ ៤២ ម្រ ៤៩ ម្រ ៥៣ 
នងិម្រ ១១៨ថម ី ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្របកសឲយេ្របីេ យ
្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០២១៨/០០២ ចុះៃថងទ ី២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៨ បញញត្តិ៖ 

- ប្តូរព ីបនថយសិទធិេបះេឆន ត មកជ ដកសិទធិេបះេឆន ត 
- មគណបក នេយបយ មិនឲយេធ្វសីកមមភពនឲំយប៉ះពលផ់ល្របេយជន៍
របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជនងិ្របជពលរដ្ឋែខមរ 

- ម្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគប់របូ មនិឲយេធ្វសីកមមភពនឲំយប៉ះពលផ់ល្របេយជន៍
របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជនងិ្របជពលរដ្ឋែខមរ 

- ្របឆងំករេ្រជៀតែ្រជកពីបរេទសចូលកនុងកចិចករៃផទកនុងរបស់កមពុជ 
- ដកមុខតំែណងរដ្ឋេលខធិករេចញពគីណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី 

 
 រដ្ឋធមមនុញញបចចុបបនន មន ១៦០ ម្រ  ែដលែចកេចញជ ១៧ ជពូំក មនបុព្វ
កថ អពីំអធិបេតយយ អពំ្ីរពះម ក ្រត អំពសិីទធនិងិករណីកចិចរបស្់របជពលរដ្ឋែខមរ 
អពីំរបបនេយបយ អំពេីសដ្ឋកចិច អំពអីប់រ ំ វបបធម ៌ និងសងគមកិចច អពំរីដ្ឋសភ អំពី
្រពទឹធសភ អពំសីមជរដ្ឋសភនងិ្រពទឹធសភ អពំី ជរ ្ឋ ភិបល អំពីអំ ចតុ ករ អំពី
្រកុម្របកឹ ធមមនុញញ អំពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល អំពសីមជជតិ អពំីអងគករេរៀបចំករេបះ
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េឆន ត អំពី នុភពករេសីេរនីងិវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ អពំអីន្តរបបញញត្តិ ភជ ប់េ យ
ឧបសមព័នធចនំនួ ៧។ 
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