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ជាំរូក ១
ឞបបនយោបាឝ
មារា ១
ប្ំទៃសក៊ពុជា មាៅនា៊ជាះលូ៎កា៌ជា “ ៌ដឋក៊ពុជា ”។ ៌ដឋក៊ពុជា ជា៌ដឋ៊ួ់ឯករាជយ អោិំទេ់យ

ំូ៌ណ ភាៈដដៅដី សៅតិភាៈ ប្ំជាោិំទេ់យ អៈាប្កិេយ ៅិង៊ិៅចូ៍ំកស ស៊ព័ៅធ។ អោិំទេ់យនៅ៌ដឋ
ក៊ពុជា លាេ សៅធឹងទ៍ើដដៅដីទោក ដដៅទកាោះ ដដៅៃឹក ដដៅស៊ុប្ៃ បាៃស៊ុប្ៃ ទប្កា៊បាៃស៊ុប្ៃ
ទ

ើ់ៅិងដដៅ អាកាស។ បា៌៎ចនានៅ៌ដឋក៊ពុជា គឺឯករាជយ សៅតិភាៈ ទស៌ភា
ី ៈ សុ៉៊ងគ៍។ ភាសាៅិង

អកស៌ដដ៍ទប្ំើជាះលូ៎ កា៌ គឺភាសា ៅិងអកស៌ដមែ៌។
មារា ១ ស្ទន
ួ

៌ដឋក៊ពុជា ជា៌ដឋ៊ួ់៊ិៅអាចំំដំកបាៅ។ សាាំ័ៅ៌ដឋនានាៅប្េូ៎ចាេ់តំង ៅិងប្ំប្ៈឹេតឱ្យស៊

ស្សំត៊ ៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ ៅិងចាំ់នៅ៌ដឋក៊ពុជា។ ៌ដឋមាៅភា៌កិចចកា៌ពា៌ឯករាជយនៅមាេុ៉ូ៊ិ សិៃិធ ទស៌ ីភាៈ
៌ំស់ប្ំជាជៅ ទំងខាងសមាា៌ៈ ទំងខាងសាែ៌េី។
មារា ២
ប្ំជាជៅក៊ពុជា ជាមាចស់វាសនានៅប្ំទៃស៌ំស់មួៅ។
ល
អំណាចទំងអស់ជា៌ំស់ប្ំជាជៅ។

ប្ំជាជៅទប្ំើអំណាច៌ំស់មួៅត៊៌់ៈ៌ដឋ
ល
សភា ៅិងអងគកា៌៌ដឋអំណាចនានា ដដ៍ប្ំជាជៅទប្ជើសតំង
ទ

ើង ៅិង ៃៃួ៍ មុសប្េូ៎ចំទពាោះប្ំជាជៅ។ ប្ំជាជៅមាៅសិៃិដ
ធ ក

ឈំ់ៃុកចិេត។

ូេេំណាង៌ំស់មួៅ
ល ដដ៍មលួៅ

មារា ៣
ប្កុ៊ប្ំឹកាជាេិ៌ណសិ៌សសា៊គគីកសាងកា៌ពា៌មាេុ៉ូ៊ិក៊ពុជា អងគកា៌៊ហាជៅនានា ដដ៍ជា

ំដងែក ដ៏៌ ឹងមាុំ៌ំស់៌ដឋ ប្េូ៎មាៅភា៌កិចចទ៍ើកៃឹកចិេតប្ំជាជៅ ឱ្យអៅុ៎េតទោ៍ៅទោបា់ ៅិងដះៅកា៌
៌ំស់៌ដឋ។
មារា ៤
៌ដឋក៊ពុជា អៅុ៎េត៌ំំៅទោបា់ៈ

ុំកស។
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មារា ៥
៌ដឋអៅុ៎េតៅទោបា់ស៊គគីភាៈ ៅិង ទសែើភាៈោន៌វាងជៅជាេិទំងអស់ដដ៍៌ស់ទៅកនុងស

ក

គ៊ៅ៍ជាេិ ក៊ពុជា។

ិ ទៅមក។ អាំទ ើត្បមាថ អាំទ ើជិិះជាន់ និង
ជនជាតិទាំងអស់ត្តូវ ស្សលាញ់រាប់អាៅោន និងជួយគ្នាទៅវញ
ការបបងបែកជនជាតិនានាត្តូវហាមឃាត់។ ភាសា ៅិងអកស៌ប្ៈ៊ទំងៃំទៅៀ៊ៃំមាលំ់៍ែៗ៌ំស់ជៅជាេិ
ភាគេិច ប្េូ៎បាៅទោ៌ៈ។ ត្រប់ជនជាតិភារតិែ ប្េូ៎បាៅ៌ដឋជួ់ៃំៅុកំប្៊ុង ទ ើមបីឲ្យតាមទន់កត្មិត
រួម។ ៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់ ជាៈិទសសៈប្ងឹកទសដឋកិចចសិកាោិកា៌៎ំបោ៊៌ សងគ៊កិចច សុខា៉ិបា៍ គ៊នា
គ៊ៅ៍ ទៅត៊េំំៅ់ នប្ៈ៉នំ ៅិងេំំៅ់ដាច់ស្សោ៍។
មារា ៦
ប្ៈោះៈុៃធសាសនា ជាសាសនា៌ំស់៌ដឋ។ សក៊ែភាៈខាងសាសនាទំងឡា់ ដដ៍ស្សំ៌ដឋ
ោ៊ែៅុញ្ដ ៅិងចាំ់ ប្េូ៎បាៅ៌ដឋធានា។ សក៊ែភាៈណា ដដ៍ទឆលៀេ់កសាសនា ទដើ៊បីទោើឱ្យំោះពា៍់
ដ៍់សៅតិសុម ៌ទំៀំទ៌ៀំ៌់សាធា៌ណៈ ៅិងះ៍ ប្ំទោជៅ៍៌ំស់ប្ំជាជៅ ប្េូ៎ហា៊ឃាេ់។
មារា ៧
ំុ៌ស ៅិងស្តសតីមាៅសិៃិទធ សែើោនកនុងអាពា

៍ៈិពា

៍។ អាពា

៍ៈិពា

៍ ប្េូ៎ទោវើត៊៍កខមណឌ ដដ៍

ដចងកនុងចាំ់ ៅិង ត៊៍កខណទោ៍កា៌ណ៍ សែ័ប្គចិេត ំតី៊ួ់ ប្ំៈៅធ៊ួ់ ។ ៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់ ជា
ៈិទសស ចំទពាោះ កិចចកា៌ពា៌មាត ៅិង កុមា៌។
មារា ៨
មាតំិតប្េូ៎អំ់៌ ំ ៅិងដែ៌កាចិញ្ចឹ៊កូៅ ទដើ៊បីឱ្យទៅជាៈ៍៌ដឋ៍ែ មាៅ៊ៅសិកា៌ទសនហាជាេិ
ស្សលាញ់កា៌ងា៌ ៈ៍ក៊ែមាៅស៊បជញ្ដ ៈៃៃួ៍មុសប្េូ៎ចំទពាោះសងគ៊។ កូៅមាៅកាេៈវកិចចដែ៌កា
មាត ំិត ។
មារា ៩
៌ដឋក៊ពុជាអៅុ៎េត៍កខណកា៌ណ៍ៈ ប្ំជាជៅទំង៊ូ៍ប្បាស្ស័់កនុងកិចចកសាង ៅិង កា៌ពា៌មាេុ

៉ូ៊ិ។ កងកមាលំងប្ំដាំ់អា៎ុោប្ំជាជៅក៊ពុជាទំងំីប្ំទ៉ៃ ៅិង ៅគ៌បា៍ ប្ំជាជៅ ជាកូៅទៅ៌ំស់
ប្ំជាជៅប្េូ ៎ទសាែោះប្េង់ កា៌៌ស់ទៅ ដ៏សុមសាៅត ៌ំស់ប្ំជាជៅ ទ

ើ់ ៌ួ៊ជា៊ួ់ ប្ំជាជៅ កសាង

ប្ំទៃស។ កងកមាលំងប្ំដាំ់ ៎ុោទំងអស់ប្េូ៎មាៅកា៌ំុិៅប្ំសៈវកុងកា៌ប្ំ់ុ
ន
ៃធៅិងកនុងកា៌ំងកំទងកើៅ
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ះ៍ ប្េូ៎ទចោះំំះុស ច៍នាប្ំជាជៅ ទោ៌ៈ ៅិងជួ់ៃំៅុកំប្៊ុង ៊ិៅប្េូ៎ំោះពា៍់ដ៍់ះ៍ប្ំទោជៅ៍
ប្ំជាជៅៅិងទសចកតីៃុកចិេត៌ំស់ប្ំជាជៅ។

មារា ១០
ៅទោបា់ទប្ៅ ប្ំទៃស៌ំស់ ៌ដឋក៊ពុជា គឺ ឯករាជយ សៅតិភាៈ អៈាប្កិេយ ៅិង ៊ិៅ ចូ៍ំកស

ស៊ព័ៅធ។ ៌ដឋក៊ពុជាអៅុ៎េតទោ៍កា៌ណ៍សៅតិស

ិ ជមាៅ ៈប្ងីកៃំនាក់ៃំៅង៊ិេតភាៈ ៅិងកា៌ៃូេជា ៊ួ់
៎ជ

ប្ំទៃសទំង អស់ទដា់ ៊ិៅប្ំកាៅ់៌ំំៅទោបា់ ទ៍ើ៊ូ៍ដាឋៅទសែើភាៈ ទោ៌ៈឯករាជយ អោិំទេ់យ
ិ ទៅ៊ក ទ
ំូ៌ណភាៈដដៅដី ៅិងះ៍ប្ំទោជៅ៍ោន ទៅ៎ញ
ទៅអាសុីអាទគន់៍ ៅិងទៅទ៍ើ សាក៍ទលាក។

ើ់ំុៈវទ

េុកា៌ពា៌សៅតិភាៈ

ជាំរូក ២
ឞបបយស្ដ្ឋកិចច និងយោសនយោបាឝហបបធវ៌ ស្ងគវកិចច
មារា ១១
ទសដឋកិចចជាេិ សាិេទៅទប្កា៊កា៌ដឹកនាំ៌ំស់៌ដឋ។ ៌ដឋទ៍ើកសទួ់ជី៎ភាៈ៌ំស់ប្ំជាជៅ ឲ្យមាៅ

កប្៊ិេមពស់ជា៍ំដាំ់ ទ៍ើប្គំ់ដះនក ទដើ៊បីកសាងប្ំទៃសជាេិ។
មារា ១២

ទសដឋកិចចជាេិមាៅប្បាំៈ ទសដឋកិចច៌ដឋ ទសដឋកិចច៌ដឋចប្៊ុោះៅិងឯកជៅ ទសដឋកិចចស៊ូ
កិចចប្គួសា៌ ៅិងទសដឋកិចច ឯកជៅ។ ៌ដឋប្គំ់ប្គងស

ប្ោស៌ដឋោងជិេដិេ ទដើ៊បីៈប្ងីកៃួនាៃីសំខាៅ់

នៅដះនក ទសដឋកិចច៌ដឋចប្៊ុោះៅិងឯកជៅ កនុងទសដឋកិចចជាេិ ទ
នាំោងសក៊ែ ៅូ៎កា៌កសាងទសដឋកិចចស៊ូ

ភាៈ ទសដឋ

ើ់ ៃៅទឹ៊ៅឹងទនាោះ ជួ់ៃំៅុកំប្៊ុងៅិងដណ

ភាៈ ទសដឋកិចចប្គួសា៌ ៅិងទសដឋ កិចចឯកជៅ ឲ្យ៌ក
ី ចទប្៊ើៅ

ត៊ៃិសដដ៍ មាៅប្ំទោជៅ៍ដ៍់៌ដឋ ៅិងដ៍់ជី៎ភាៈ៌ំស់ប្ំជាជៅ។
មារា ១៣

~4~

៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់ៈប្ងីកះ៍ិេក៊ែឧសា

ក៊ែដដ៍ំទប្៊ើកសិក៊ែៈប្ងីកះ៍ិេះ៍ដដ៍ទប្ំើ

ប្បាស់ ៈប្ងីកពាណិជជក៊ែ គ៊នាគ៊ៅ៍ ៅិងកា៌ដឹកជញ្ូច ៅ។ ៌ដឋជួ់ៃំៅុកំប្៊ុង ៅិងៈប្ងីកសិំបក៊ែ ៅិង
ឧសា

ក៊ែ។

មារា ១៤
ប្ៃៈយស៊បេតិ៌ំស់៌ដឋមាៅ ដីោីល នប្ៈទឈើ ស៊ុប្ៃ ៃទៅល ំឹង ោៅធាៅោ៊ែជាេិ

៊ជឈ៊ណឌ៍ទសដឋកិចច ៎ំបោ៊៌ ៊ូ៍ដាឋៅ កា៌ពា៌ប្ំទៃស ៅិងសំណង់ទះសងៗទៃៀេ៌ំស់៌ដឋ។

មារា ១៥
ៈ៍៌ដក៊ពុជា មាៅសិៃិធទៈញៃី កនុងកា៌កាៅ់កាំ់ទប្ំើប្បាស់ដីោីល ៅិងមាៅសិៃិធេំណ៊៌េកដីោីល

ដដ៍៌ដឋប្ំគ៍់ឱ្យសប្មាំ់ ៌ស់ទៅៅិងទោវើអាជី៎ក៊ែ។

មារា ១៥
៌ដឋហា៊ឃាេ់កា៌ចាំ់ដីៃំទៅ៌ំង់ៈៅធសប្មាំ់៍ក់ ៅិងជួ៍ឱ្យអនកដ៏នៃ។ ជៅណាក៏ទដា់៊ិៅ
អាចទប្ំើប្បាស់ដីោីល កសិក៊ែដីនប្ៈ ទដា់ចិេតឯង កនុងុទោ៍ំំណងទះសងទៃៀេបាៅទ
អៅុញ្ញដេៈីអាជាញោ៌មាៅស៊េតកិចច។

ើ់ ទំើោែៅកា៌

មារា ១៧
សិៃិធកាៅ់កាំ់ ៅិងទប្ំើប្បាស់ដីៅិងប្េូ៎កំណេ៍ទដា់ចាំ់៊ួ់ទដា់ដ

ក។

មារា ១៨
ក៊ែសិៃិធឯកជៅនៅៈ៍់៌ដឋ ទ៍ើកនប្៊កា៌ងា៌ ទ៍ើកនប្៊ស្សំចាំ់ ៅិងប្ៃៈយស៊បេតិស្សំចាំ់
ទះសងទៃៀេ ប្េូ៎បាៅចាំ់ កា៌ពា៌។ កា៌៌ំ
ឹ អូសប្ៃៈយស៊បេតិ៌ំស់ៈ៍៌ដឋ ទដា់៌ទំ លា៉ ប្េូ៎ហា៊ឃាេ់
ដាច់ខាេ។
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មារា ១៨ ស្ទន
ួ
កា៌ំោះពា៍់ដ៍់សិៃិធក៊ែសិៃិធឯកជៅ នៅៈ៍៌ដឋប្េូ៎ហា៊ឃាេ់៊ិៅឲ្យមាៅ ទ៍ើកដ៍ងដេ
ប្ំទោជៅ៍សាធា៌ណៈេប្៊ូ៎ឲ្យ ទោវើកុនងក៌ណី ដដ៍មាៅដចងកនុងចាំ់។ កនុងៅ័់ទៅោះមាចស់ក៊ែសិៃិធ
មាៅសិៃិធៃៃួ៍ំំណាច់ជា៊ុៅទដា់ប្េឹ៊ប្េូ៎ ៅិងស៊៌៊យ។
មារា ១៩
ពាណិជជក៊ែកុងប្ំទៃសប្េូ
ន
៎ដេៈប្ងឹក ទដើ៊បីំទងកើៅសក៊ែភាៈ ំតូ៌៊ុមៃំៅិញ ជប្៊ុញះ៍ិេក៊ែ

ំទប្៊ើជី៎ភាៈ៌ំស់ ប្ំជាជៅ។ ៈ៍៌ដឋ ឬអងគភាៈះ៍ិេក៊ែអាច៍ក់ដូ៌ះ៍ិេះ៍៌ំស់មួៅបាៅ។
ល
កា៌
ៃិញ ៅិងកា៌៍ក់៌ំស់ប្ំជាជៅ ដដ៍ស្សំត៊ ទោ៍ៅទោបា់៌ំស់៌ដឋ ប្េូ៎បាៅចាំ់ធានា។
ពាណិជជក៊ែទប្ៅប្ំទៃស សាិេទៅទប្កា៊កា៌ប្គំ់ប្គង ៅិងចាេ់ដចង៌ំស់៌ដឋ។
មារា ២០
៌ំំប្គំ់ប្គង

៌ ិញ្ដ ៎េាុ ៅិងប្ំៈ័ៅធ

ិ៌ញ្ដ ៎េាុប្េូ៎កំណេ់កុងចាំ់
ន
។ កា៌់កៈៅធដា ៅឹងអាចទោវើ

ទៅបាៅ៍ុោះប្តដេមាៅចាំ់អៅុញ្ញដេ។ កា៌េប្៊ូ៎ឱ្យ៍ក់ជូៅ៌ដឋ ឬកា៌់កទៅទប្ំើប្បាស់៊ួ់ត៊៌់ៈ
ៅូ៎ប្ៃៈយស៊បេតិឯកជៅ ៅឹងអាចទោវើទៅបាៅ ៍ុោះប្តដេ មាៅចាំ់អៅុញ្ដេ។
មារា ២១
៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់កសាង៎ំបោ៊៌ជាេិទជឿៅទ៍ឿៅ ៈប្ងីកភាសាជាេិឱ្យស៊ស្សំៅឹងទសចកតី
ប្េូ៎កា៌នៅសងគ៊ែែី៊ួ់ រា៍់ឥៃធិៈ៍ ៅិងសំណង់នៅ៎ំបោ៊៌៊ិៅទជឿៅទ៍ឿៅប្េូ៎កំចាេ់ទចា៍ជាដាច់
ខាេ។

មារា ២២
៌ដឋអៅុ៎េតក៊ែសិកា ត៊ទោ៍កា៌ណ៍គ៌ុទកាស៍យទដា់ះា៌ភាជំ់កា៌សិកាចំទណោះៃូទៅ ៅិងកា៌អំ់៌ ំ
ជា៊ួ់ៅឹងកា៌ អៅុ៎េត ះា៌សាលាទ៌ៀៅជា៊ួ់សងគ៊ៅឹងសងគ៊។ ៌ដឋប្គំ់ប្គងចាេ់ដចងឱ្យទំើក៊ទេ់យសាលា
សប្មាំ់កុមា៌៊ុៅប្គំ់៎ ័់សិកា។ ៌ដឋប្គំ់ប្គងចាេ់ដចងទ៍ើកា៌អំ់៌ ំ៎ ិជាជៃូទៅ ដ៍់កុមា៌ប្គំ់៎ ័់សិកា ទដា់

កសាងសាលាទ៌ៀៅំឋ៊សិកា ទដា់ៈប្ងឹងជាំទណើត ៌ៗ ៅូ៎សាលាទ៌ៀៅ៊ោយ៊សិកា សាលាទ៌ៀៅ ៅិងថ្ននក់អំ់៌ ំ
៎ ិជាជ ជិ៎ថ្ននក់ជាៅ់មពស់ទះសងៗ ៅិងឧេត៊សិកា ទដើ៊បីេប្៊ូ៎ត៊កា៌ចាំបាច់នៅប្ំទៃសជាេិ ដដ៍កំៈុងឈាៅទៅ

៎ឌឍៅភាៈ។ ៌ដឋទ៍ើកៃឹកចិេត ៅិងះត៍់អាហា៌ូំក៌ណ៍សិកា ដ៍់់ុ៎ជៅដដ៍មាៅស៊េតភាៈ អាចំៅតកា៌សិកា
ទៅថ្ននក់ជាៅ់មពស់ ទៅថ្ននក់ំទចចកទៃស ទៅកនុងុប្ំទៃស ៅិងទប្ៅប្ំទៃស។ ទដើ៊បីំំបាេ់ភាៈ៊ិៅទចោះអកស៌ ៅិង
ទដើ៊បីទ៍ើកកប្៊ិេ៎ំបោ៊៌ ដ៍់ៈ៍៌ដឋៃូទៅឱ្យបាៅមពស់ ៌ដឋជប្៊ុញច៍នា អកខ៌ក៊ែ ទដា់ទំើកថ្ននក់សិកា
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សប្មាំ់៊ៅុសសចាស់ ដដ៍៊ិៅទចោះអកស៌ ៅិងថ្ននក់អំ់៌ ំំំទៈញ៎ ិញទះសងៗទៃៀេ េប្៊ូ៎ទៅត៊ កា៌ចាំបាច់៌ំស់
ប្ំជាជាេិ។

មារា ២៣
៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់ ជុំ៎ ិញកា៌៍ុេលាស់ ៎ ិៃាសាស្តសត ៅិងំទចចកទៃស អកស៌សាស្តសត ៅិងសិ៍បៈ
ទដា់ៈប្ងីកប្ំៈ័ៅធ សិកាោិកា៌កា៌ងា៌ស្សា៎ប្ជា៎ ទដា់៌ួ៊ះសំកា៌ទ៌ៀៅសូប្េខាងប្ៃឹសីទត ៅៅិងកា៌ជាក់ដសតង។

៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់ដ៍់អនក៎ ិៃាសាស្តសត អនកំទចចកទៃស អនកៅិៈៅធ សិ៍បក៌ កនុងសក៊ែភាៈនចនប្ំឌិេ៌ំស់មួៅ
ល
ដដ៍មាៅប្ំទោជៅ៍ដ៍់ប្ំទៃសជាេិ ៅិងប្ំជាជៅ ទដា់ជួ់ៃំៅុកំប្៊ុងដ៍់អនកទំងទនាោះទំងខាងដះនក
សមាា៌ៈទំងខាង ះលូ៎ចិេត។ ៌ដឋំទងកើៅស
ទៅ៊ក។

ប្ំេិំេតិកា៌ ជា៊ួ់ប្ំទៃសទប្ៅ ៅិងផ្លលស់ំូ៌ំៃៈិ
ត
ទសាោៅ៍ោនទៅ៎ ិញ

មារា ២៤
៌ដឋចាេ់ដចងដែ៌កាប្បាសាៃំុរាណ ៅិងសិ៍បៈំុរាណ៎េាុ ដក៍៊ែេំំៅ់ទៃសភាៈនានាទ

ើង៎ ិញ ៈប្ងីក

ទៃសច៌ណ៍ ៅិងៈប្ងីកកា៌ទក់ៃងខាង៎ំបោ៊៍ជា៊ួ់ប្ំទៃសទប្ៅ។

មារា ២៥
៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់ ដ៍់កា៌៌ីកចទប្៊ើៅ៍ូេលាស់ខាងរាងកា់៌ំស់ៈ៍៌ដឋ ទ៍ើកៃឹកចិេតដ៍់សក៊ែ
ភាៈខាងកីឡា ៅិងខាងហាេ់ប្បាណសំទៅទោវើឱ្យៈ៍៌ដឋមាៅកមាលំងមាំ៊ួៅជាចាំបាច់ ទដើ៊បីចូ៍៌ួ៊កនុងុកា៌កសាង
ៅិងកា៌ពា៌ប្ំទៃសជាេិ។

មារា ២៦
ទដើ៊បីធានាដ៍់សុមភាៈ៌ំស់ប្ំជាជៅ ៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់ដ៍់កា៌កា៌ពា៌ជ៊ងឺ ដណនាំប្ំជាជៅឱ្យកាៅ់

កបួៅអនា៊័់ ោងខាជំ់មួៅ។
ជ
ប្ំជាជៅប្េូ៎បាៅៃៃួ៍កា៌ៈិៅិេយទរាគ ទដា់ឥេំង់នែល។ ៌ដឋប្គំ់ប្គង ៅិងចាេ់
ដចងំទងកើេ៊ៅទី៌ទៈៃយនានា ទោវើ កា៌ស្សា៎ប្ជា៎ខាងដះនកទ៎ជជសាស្តសត ៅិងឱ្សែសាស្តសត ទដា់៌ួ៊ះសំទ៎ជជសាស្តសត
ំូរាណជា៊ួ់ទ៎ជជសាស្តសតស៊័់។

មារា ២៧
៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់ចំទពាោះកុមា៌ ៅិងមាត។ ៌ដឋ ៅិងសងគ៊ទ៌ៀំចំឱ្យមាៅ៊ៅទី៌ស៊ាៈ ទ៌កដាឋៅ សួៅកុមា៌

ៅិងអៅុ៎េត ៅូ៎៎ ិធាៅកា៌ស៊ស្សំនានា ទដើ៊បីសប្មា៍ំៅទុកទ៊ះទោះដ៍់ស្តសតី ៅិងរាំ់៌ងដ៍់៍កខណៈចាំបាច់ ឱ្យស្តសតី
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មាៅ៍ៃធភាៈចូ៍៌ួ៊ កនុងសក៊ែភាៈដូចំុ៌សដដ៌។ ស្តសតីជាក៊ែក៌ ជាៅិទោជិេ ប្េូ៎បាៅឈំ់សប្មាកកនុងទៈ៍

សប្មា៍កូៅចំៅួៅ ៩០ នែង ទដា់មាៅៃៃួ៍ទំៀ៌៎េស។ ស្តសតីមាៅកូៅទៅទៅទដាោះ ប្េូ៎បាៅៃៃួ៍កា៌ំៅា់ទៈ៍

ទោវើកា៌ប្ំចាំនែង ៅិងៃៃួ៍អេាប្ំទោជៅ៍នានា ត៊កំណេ់៌ំស់៌ដឋ។ ៌ដឋៅឹងកំណេ់ំៃំញ្ដេិជា
ត ក់ដសតង ចំទពាោះ
ស្តសតីជាក៊ែក៌ ជាៅិទោជិេទប្ៅៈីដះនក៌ដឋ។

មារា ២៨
៌ដឋ់កចិេតៃុកដាក់ ជាៈិទសសដ៍់អនកដដ៍ទោវើសក៊ែភាៈំដិ៎េតៅ៍់ូ៌ឆ្នំ ទ

ើ់ដដ៍៌ួ៊៎ ិភាគទៅទប្ចើៅ

ឱ្យំដិ៎េតៅ៍ ដ៍់់ុៃធជៅៈិកា៌ ដ៍់ប្គួសា៌់ុៃធជៅ ដដ៍បាៅៃៃួ៍៊៌ណៈ ទដើ៊បីំដិ៎េតៅ៍ ៅិងដ៍់ប្គួសា៌ដដ៍
មាៅសគុណោំៗ ចំទពាោះំដិ៎េតៅ៍។

មារា ២៩
៌ដឋចាេ់ដចងឱ្យមាៅ៌ំំធានារាំ់៌ងសងគ៊ ដ៍់ក៊ែក៌ ៅិង ៅិទោជិេ ដដ៍អស់៍ៃធភាៈ ំំទៈញ ៈ៍
ក៊ែំណា
ត ៍៊ក ៈីជ៊ងឺ ជរាភាៈ ឬញុៈិកា៌ទដា់ទប្ោោះថ្ននក់កុងកា៌ងា៌។
ន
៌ដឋ ៅិងសងគ៊ជួ់ៃំៅុកំប្៊ុងដ៍់៊ៅុសស
ចាស់ជរា ជៅៈិកា៌ ស្តសតីទ៊មា់ ៅិងទកែងកំប្ពាោែៅៃីៈឹង។

ជាំរូក ៣
ស្ិទធិ និង កឞណីកិចចឞបស្់រសឞដ្ឋ
មារា ៣០
៌ដឋក៊ពុជាបាៅៃៃួ៍សាគ៍់ ៅិងទោ៌ៈសិៃិ៊
ធ ៅុសស។ ៈ៍៌ដឋក៊ពុជា មាៅសិៃិទធ សែើោនចំទពាោះ៊ុមចាំ់ មាៅ

ទស៌ីភាៈ ៅិងមាៅក៌ណីកិចចដូចោនទំងអស់ ទដា់ឥេប្ំកាៅ់ ទ៉ៃ ជំទៅឿសាសនា ៈូជសាសៅ៍ ឬឋាៅៈកនុង
សងគ៊។

កា៌ទប្ំើសិៃិធ ទស៌ ីភាៈផ្លទ៍់មួៅ៌ំស់
ល
ំុគគ៍ិកមានក់ៗ ៊ិៅប្េូ៎ឱ្យំោះពា៍់សិៃិទធ ស៌ីភាៈដនៃទ

ើ់។ កា៌

ទប្ំើសិៃធទស៌ី ភាៈទៅោះ ប្េូ៎ប្ំប្ៈឹេតត៊៍កខមណឌកំណេ់កុងចាំ់
ន
។

មារា ៣១
ៈ៍៌ដឋក៊ពុជាទំងៈី៌ទ៉ៃ មាៅសិៃិទធ បាោះទឆ្នេ ៅិងអាចឈ៌ទឈាែោះឱ្យទគទបាោះទឆ្នេ ។ ៈ៍៌ដឋឋ ដដ៍

ំទប្៊ើកុងកងកមា
ន
ល ំងប្ំដាំ់អា៎ុោប្ំជាជៅក៊ពុជា មាៅសិៃិទធ បាោះទឆ្នេ ៅិងអាចឈ៌ទឈាែោះ ឱ្យទគទបាោះ ទឆ្នេដដ៌។

ៈ៍៌ដឋឋ ទំងៈី៌ទ៉ៃ ដដ៍មាៅអា់ុោងេិច ១៨ ឆ្នំ មាៅសិៃិទធ បាោះទឆ្នេ ។ ៈ៍៌ដឋទំងៈី៌ទ៉ៃ ដដ៍មាៅអា់ុ
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ោងេិច ២១ ឆ្នំ អាចឈ៌ទឈμឱ្ាោះទគទបាោះទឆ្នេ។ ំៃំបញ្ដេិំ
ត ៅា់សិៃិទធ បាោះទឆ្នេ ៅិងសិៃិឈ
ធ
៌ទឈាែោះឱ្យទគ
ទបាោះទឆ្នេ ប្េូ៎ដចងកនុងចាំ់ទបាោះទឆ្នេ ។

មារា ៣២
ៈ៍៌ដឋក៊ពុជា មាៅសិៃិច
ធ ូ៍៌ួ៊ោងសក៊ែ កនុងជី៎ភាៈៅទោបា់ ទសដឋកិចច សងគ៊កិចច ៅិង៎ំបោ៊៌៌ំស់

ប្ំទៃសជាេិ ។ ៈ៍៌ដឋទំងអស់អាចទោវិិទសចកតីទសនើ សតីៈីំញ្ញ
ា ៅទោបា់៌ំស់៌ដឋ ៅិងជី៎ភាៈ៌ំស់ប្ំជាជៅ

ជូៅអងគកា៌៌ដឋ ៅិងអងគកា៌ ៊ហាជៅ។ ទសចកតីទសនើសុំទំងឡា់ប្េូ៎បាៅៃៃួ៍កា៌ៈិៅិេយ ៅិង ទដាោះស្សា់ោង
េ
ែ ់ចេ់ ៈីអងគកា៌៌ដឋ ៅិងអងគកា៌៊ហាជៅ។

មារា ៣៣
ៈ៍៌ដឋមាៅសិៃិទធ ប្ជើសទ៌ើស៊ុម៌ំ៌ ស៊ស្សំត៊ស៊េាភាៈ៌ំស់មួៅ
ល ៅិងត៊ទសចកតីប្េូ៎កា៌៌ំស់

សងគ៊។ ៈ៍៌ដឋ មាៅសិៃិៃ
ធ ៃួ៍ប្បាក់ំំណាច់ស៊ស្សំត៊ំ៌ិមាណ ៅិងគុណភាៈនៅកា៌ងា៌ ដដ៍មលួៅបាៅ
ំំទៈញ។ ំុ៌ស ៅិង ស្តសតីមាៅសិៃិៃ
ធ ៃួ៍ប្បាក់ំំណាច់ដូចោនចំទពាោះកា៌ងា៌ទសែើោន។ ៈ៍៌ដឋរា៍់៌ំ
ូ មាៅសិៃិធ
ៃៃួ៍កា៌រាំ់៌ង ៅិងអេាប្ំទោជៅ៍ខាងសងគ៊កិចចដដ៍មាៅដចងកនុងចាំ់។

មារា ៣៤
៌ដឋ ៅិងសងគ៊់កចិេតៃុកដាក់ ទ៌ៀំចំឱ្យមាៅកា៌ឈំ់សប្មាក កា៌៍ំដ
៌ដឋកំណេ់ទៈ៍ ទោវើកា៌ងា៌ប្ំចាំនែង ៅិង ប្ំចាំសបាត

ដ៍់អនកំំទៈញៈ៍ក៊ែ។

៍ ៌ំំឈំ់សប្មាកប្ំចាំឆ្នំ មាៅប្បាក់ំំណាច់ចំទពាោះ

ក៊ែក៌ ៅិងៅិទោជិេ ៈប្ងីក៊ជឈ៊ណឌ៍សប្មាក៌ំស់ ៅិង៌ំស់អងគកា៌សងគ៊។

មារា ៣៥
៌ដឋរាំ់៌ង៊ិៅឱ្យមាៅកា៌៌ំទលា៉ំំពាៅទ៍ើ៌ំ
ូ រាងកា់ណា៊ួ់ទ

ទសចកតី នែលែូ៌ន ៅិងជិ៎ ិេ៌ំស់ៈ៍៌ដឋ។

ើ់។ ចាំ់កា៌ពា៌កិេត់ស ៅិង

កា៌ទចាៃប្ំកាៅ់ កា៌ចាំ់មួៅ
ល កា៌ឃាេមលួៅ ឬកា៌ឃុំមួៅជៅណាៅឹ
ល
ងអាចទោវើទៅទកើេ ៍ុោះប្តមាៅចាំ់

អៅុញ្ដេត។ កា៌ំងខិេំងខំ កា៌ទោវើបាំទ៍ើ៌ំ
ូ រាងកា់ ឬប្ំប្ៈឹេតក៊ែណា៊ួ់ ដដ៍ំដៅា៊ៃ៊ងៅ់ៃណឌក៊ែអៅុ៎េត
ចំទពាោះ ជៅជាំ់ឃុំឃាំង ឬជាំ់ៈៅធនាោ៌ ប្េូ៎ហា៊៊ិៅឱ្យទោវើទ
ប្េូ៎ៃៃួ៍ទទស ត៊ចាំ់។ កា៌ៃៃួ៍សា៌ភាៈ ទកើេទ

ើ់។ អនកនដដ៍់ អនកប្ំប្ៈឹេត ៅិងអនកស៊គំៅិេ

ើងៈីកា៌ំងខំ ទដា់ទឃា៌ទៅ ត៊ះលូ៎កា់កតី ត៊ះលូ៎
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ចិេតកីត ៊ិៅប្េូ៎ៃុកជា៉សតតង
នៅៈិ៌ៃ
ុ ធភាៈទៃ។ ទំើំៃទ៍ែើសប្ោៅ់ដេមាៅ៎ ិ៊េិសងស័់ ជៅជាំ់ទចាៃប្េូ៎បាៅ៌ួច
ុ
មលួៅ។ ជៅជាំ់ៈិ៌ៃ
ុ ធណាក៏ទដា់ ប្េូ៎ចាេ់ៃុកថ្នជា៊ៅុសស ឥេទទស ដរាំណាេុលាកា៌៊ិៅទៅ់កាេ់ទទសជា

សាាៈ៌។ ៌ដឋរាំ់៌ងចំទពាោះៈ៍៌ដឋទំងអស់ ៅូ៎សិៃិកា
ធ ៌ពា៌មលូៅត៊ះលូ៎េុលាកា៌។ ទទសប្ំហា៌ជិ៎ ិេ ប្េូ៎បាៅ៍ំ់
ំំបាេ់ទចា៍។

មារា ៣៦
ទស៌ ីភាៈកនុងកា៌ទដើ៌ទ

ើ៌ ៅិងតំងៃី៍ំទៅ៌ំស់ប្ំជាៈ៍៌ដឋប្េូ៎បាៅត៊ចាំ់កំណេ់។ ៈ៍៌ដឋអាច

ទចញទៅតំងៃី៍ំទៅ ទៅប្ំទៃសទប្ៅ ឬ៎ ិ៍ប្េ៍ំ់៊ក៎ ិញបាៅ។ កា៌កាសិៃិ៊
ធ ិៅឱ្យ៌ំទលា៉ទ៍ើ៍ំទៅឋាៅ ៅិង
អាែ៌កំបាំង នៅកា៌ទឆលើ់ឆលង ត៊៍ិមិេ ត៊សា៌ៃូ៌ទ៍ម ៅិងត៊ៃូ៌ស័ៈទ ប្េូវាៅ៌ដឋធានា។ កា៌ដឆកទឆ៌៍ំទៅ
ឋាៅសមាា៌ៈ ៎េាុ ៅិងទ៍ើមួៅំុ
ល
គគ៍ ប្េូ៎បាៅទោវើឱ្យស្សំៅិងំញ្ដេិច
ត ាំ់។

មារា ៣៧
ៈ៍៌ដឋមាៅទស៌ីភាៈខាងកា៌ំទញ្ញ
ច ញ៊េិ៌ំស់មលៅ ទស៌ីភាៈខាងសា៌ៈេ៌មាៅ ទបាោះៈុ៊ពះា់ ទស៌ីភាៈ
ខាងកា៌ប្ំជុំ។ ជៅណាក៏ទដា់៊ិៅអាចទឆលៀេទប្ំើសិៃិទធ ៅោះ ទដា់៌ំទលា៉ នាំឱ្យំោះពា៍់ដ៍់កិេិ់
ត ស ៌ំស់អនក
ដនៃ ដ៍់ៃំទៅៀ៊ៃមាលំ់ ៍ែ៌ំស់
ែ
សងគ៊ ដ៍់៌ទំៀំទ៌ៀំ៌់សាធា៌ណៈ ៅិងដ៍់សៅតិសុមជាេិបាៅទ
៌ំំសា៌ៈេ៌មាៅប្េូ៎ទ៌ៀចំទ

ើ់។

ើងទដា់ចាំ់

មារា ៣៧ ស្ទន
ួ
ទស៌ីភាៈខាងជំទៅឿ៌ប្េូ៎ទោ៌ៈ។

មារា ៣៨
ៈ៍៌ដឋមាៅសិៃិទ
ធ ំងឡា់ប្េូ៎៌ស់ទៅត៊៌ទំៀំ៌ំំសងគ៊ ទ

ើ់៌ួ៊ចំដណកកា៌ពា៌ប្ៃៈយស៊បេតិ

សាធា៌ណៈ។
ៈ៍៌ដឋទំងឡា់ អាចចូ៍៌ួ៊កនុងអងគកា៌៊ហាជៅ ទដើ៊បីកា៌ពា៌ស៊ិៃិះ
ធ ៍សងគ៊ជាេិ ៅិង ៌ទំៀំទ៌ៀំ

៌់សងគ៊ ទដើ៊បីកសាង ៅិងកា៌ពា៌ប្ំទៃស ទដើ៊បីំទងកើៅសា៊គគីភាៈជាេិ ៅិងអៅត៌ជាេិ។
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មារា ៣៩
ៈ៍៌ដឋទំងឡា់ប្េូ៎៌ស់ទៅត៊៌ទំៀំសងគ៊ ទ

ើ់៌ួ៊ចំដៅកកា៌ពា៌ប្ៃៈយស៊បេតិសាធា៌ណៈ។

ៈ៍៌ដឋមាៅសិៃិំ
ធ ៌ិហា៌ ំតឹងេវា ឬំតឹងទ៌សំណង ជួសជុ៍កា៌មូចខាេ ដដ៍ំណត៍៊កៈីអំទៈើមុសចាំ់៌ំស់
អងគកា៌៌ដឋ ៌ំស់អងគកា៌សងគ៊ ៅិង៌ំស់ំុគគ៍ិកនៅអងគកា៌ទំងទនាោះ កនុងទៈ៍ំំទៈញភា៌កិចច៌ំស់មួៅ។
ល

មារា ៤០
ៈ៍៌ដឋប្គំ់៌ំ
ូ ប្េូ៎ទោ៌ៈ៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ ទោ៌ៈចាំ់ ៅិងអៅុ៎េតទោ៍មាោ៌ៅទោបា់៌ំស់៌ដឋ។

មារា ៤១
កិចចកសាង ៅិងកា៌ពាមាេុ៉ូ៊ិចាក៌ណីកិចច ៅិងជាកិេិ់
ត សដ៏ឧេតុងឧេត៊៌ំស់ៈ៍៌ដឋ។ ៈ៍៌ដឋប្គំ់៌ំ
ូ

ប្េូ៎៌ួ៊ចំដៅកោងសក៊ែកសាងប្ំទៃសជាេិ ៅិងកា៌ពា៌មាេុ៉ូ៊ិ។ កាេៈវកិចច កា៌ពា៌មាេុ៉ូ៊ិប្េូ៎
អៅុ៎េតត៊ំញ្ដេិច
ត ាំ់។

មារា ៤២

ទ

ៈ៍៌ដឋក៊ពុជា ៊ិៅអាចប្េូ៎បាៅដកសញ្ញដេិ ៅិ៌ទៃស ឬចាំ់ំញ្ូជ ៅមលួៅទៅឱ្យប្ំទៃសទប្ៅណា៊ួ់

ើ់។ ៈ៍៌ដឋក៊ពុជា ដដ៍កំៈុង៌ស់ទៅឯំ៌ទៃស ប្េូ៎បាៅ៌ដឋោំពា៌។

មារា ៤៣
“៍ុំទចា៍”
មារា ៤៤
“៍ុំទចា៍”
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ជាំរូកទី ៤
ឞដ្ឋស្ភា

មារា ៤៥
៌ដឋសភា ជាអងគកា៌កំៈូ៍នៅ៌ដឋអំណាច ៅិងជាអងគកា៌េំណាងជាៅ់មពស់៌ំស់ប្ំជាជៅនៅ៌ដឋក៊ពុជា។

៌ដឋសភា ជាអងគកា៌ដេ៊ួ់គេ់ ដដ៍មាៅសិៃិទធ ោវើចាំ់។

៌ដឋសភា មាៅេំណាងប្ំជាជៅ ដដ៍ប្េូ៎បាៅទប្ជើសទ៌ើស ត៊ទោ៍កា៌ណ៍ទបាោះទឆ្នេជាសាក៍ ទដា់

ទសែើភាៈ ទដា់ចំទពាោះ ៅិង ត៊៎ ិោីទប្ជើសទឆ្នេជាសមាងេ់។ ចំៅួៅេំណាងប្ំជាជៅទៅ៌ដឋសភា ៅិង ដំំំៃនៅ
កា៌ទប្ជើសតំង ប្េូ៎កំណេ់កុងចាំ់
ន
ទបាោះទឆ្នេ។

វរា ៤៧
ៅីេិកា៍៌ំស់៌ដឋសភាមាៅកំណេ់ ៥ ឆ្នំទ

ើ់ប្េូ៎៊ុៅះុេកំណេ់ទៅទៈ៍ដដ៍៌ដឋសភាែែីចូ៍កាៅ់

េំដណង។ កនុងទៈ៍មាៅសង្គ្ងាគ៊ ៌ ឺ កនុងកា៍ៈទៃសៈៈិទសសដនៃទៃៀេ ដដ៍៊ិៅអាចទោវើកា៌ទបាោះទឆ្នេទកើេ

៌ដឋសភា អាចប្ំកាសំៅតៅីេិកា៍៌ំស់មួៅ៊ួ
ល
់ដងបាៅ៊ួ់ឆ្នំ ត៊សំទណើ៌៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ។ កា៌ប្ំកាស

ំៅតៅីេិកា៍៌ំស់៌ដឋសភាប្េូ៎សំទ៌ចទដា់៊េិ់៍់ប្ៈ៊ៈី៌ភាគំីោងេិចនៅចំៅួៅសមាជិក៌ដឋសភាទំង៊ូ៍។

មារា ៤៨
៌ដឋសភាមាៅអំណាចដូចេទៅៈ
១- អៅុ៊័េ ៌ឺ ដកដប្ំ៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ ៅិង ចាំ់នានា។
២- អៅុ៊េ័ែ៎ ិកា៌ដឋ កា៌ទអា់៌ដឋមីប្ច បាក់ ៅិងកា៌មចីប្បាក់៌ដឋ។
៣- អៅុ៊េ័ដះៅកា៌ដឋ។
៤- ប្េួេៈិៅិេយកា៌អៅុ៎េតៅ៍៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ ៅិង កា៌អៅុ៎េតៅ៍ចាំ់។
៥- កំណេ់ទោ៍ៅទោបា់កនុងប្ំទៃស ៅិងទប្ៅប្ំទៃស។
៦- ទបាោះទឆ្នេទប្ជើសតំង ៌ ំសា់ប្ំធាៅ ៌ ឺផ្លលស់ំូប្ំធាៅ
ត
អៅុប្ំធាៅ ៅិងទ៍ខាោិកា៌នៅ៌ដឋសភា។ ទបាោះទឆ្នេ

ទប្ជើសតំង ៌ំសា់ ៌ ឺផ្លលស់ំូប្ំធាៅ
ត
អៅុប្ំធាៅ អគគទ៍ខាោិកា៌ ៅិង សមាជិកដនៃទៃៀេ នៅប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅី។
ត
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ទបាោះទឆ្នេទប្ជើសតំង ៌ំសា់ ៌ ឺ ផ្លលស់ំូ៌ត ប្ំធាៅ អៅុប្ំធាៅ ៅិង សមាជិកប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅី។
ត ទបាោះទឆ្នេទប្ជើស
តំង ៌ំសា់ ៌ ឺ ផ្លលស់ំូ៌ត ប្ំធាៅេុលាកា៌ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ៅិង អគគ៌ដឋអាជាញអ៊េុលាកា៌កំៈូ៍។

៧- ំទងកើេ ៌ឺ ៍ុំទចា៍ េុលាកា៌ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ៅិង ៊ហាអ់យកា៌អ៊េុលាកា៌ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ៃីសីកា
ត ៌
៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ៌ឺ សាាំ័ៅថ្ននក់ទសែើៃីសីកា
ត ៌៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត មណឌ សងាកេ់ ទមេត ៃី៌៊
ួ ទមេត ស្សុក ៅិង ឃុំ។
៨- ំទងកើេ ដកដប្ំ ៌ឺ ៍ុំៈៅធដា៌។
៩- ប្េួេៈិៅិេយសក៊ែភាៈ ៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ ៅិង ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត េុលាកា៌ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ៊ហាអ់យកា
៌អ៊េុលាកា៌ប្ំជាជៅកំៈូ៍។
១០- កំណេ់កា៌ទ៍ើកដ៍ងទទសជាៃូទៅ។
១១- អៅុ៊េ័ ៌ឺ ៍ុំទចា៍សៅធិសញ្ញដ អៅុសញ្ញដអៅត៌ជាេិ៌ំស់៌ដាឋ៉ិបា៍។
១២- អៅុ៊េ័ចាំ់សីៈ
ត ីកា៌ដាក់ប្ំទៃសជាេិឋិេកនុង៉់ៅតរា់ ៌ ឺ ឋិេកនុងភាៈអាសៅនទៅកនុងៃូទំងប្ំទៃស ៌ ឺ កនុង
េំំៅ់មលោះ។

១៣- សប្៊ចអំៈីំញ្ញ
ា សង្គ្ងាគ៊ ៅិងំញ្ញ
ា សៅតិភាៈ។

មារា ៤៩
៌ដឋសភាទំើកស៊័់ប្ំជុំដំំូង ៦០នែងោង់ូ៌ទប្កា់ទៈ៍ទបាោះទឆ្នេ ត៊កា៌ទកាោះប្ំជុំ៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ។
៌ដឋសភា ទំើកស៊័់ប្ំជុំជាស៊័ញ្ដ ២ ដងកនុង៊ួ់ឆ្នំ។ ៌ដឋសភា អាចទំើកស៊័់ប្ំជុំជា៎ ិស៊័ញ្ដ ទំើមាៅ

សំណូ៊ៈ៌ៈីប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ៌ឺ ៈីសមាជិក ៌ដឋសភាចំៅួៅ ៊ួ់ភាគំីោងេិច នៅសមាជិក៌ដឋសភាទំង៊ូ៍។
កនុងក៌ណីខាងទ៍ើទៅោះ ៌ទំៀំវា៌ៈនៅស៊័់ប្ំជុំ៎ ិស៊័ញ្ដប្េូ៎ះា់ដ៍់ប្ំជាជៅប្ៈ៊ជា៊ួ់ៅឹងនែងកំណេ់ប្ំជុំ។

មារា ៤៩ (ស្ទន
ួ ១)
ទៅទៈ៍៎ ិសស៊កា៍៌ំស់៌ដឋសភា គណៈកមាែោិកា៌អចិនង្គ្ៅត់៍៌ំស់៌ដឋសភាៃៃួ៍ភា៌កិចចចាេ់ដចងកា៌ងា៌។
គណៈកមាែោិកា៌អចិនង្គ្ៅត់៍៌៊
ួ មាៅៈ ប្ំធាៅ៌ដឋសភា អៅុប្ំធាៅ អគគទ៍ខាោិកា៌ ៅិង ប្ំធាៅំណា
ត គណៈក៊ែកា៌
នានា៌ំស់៌ដឋសភា។

មារា ៤៩ (ស្ទន
ួ ២ ថមី)
គណៈកមាែោិកា៌អចិនង្គ្ៅត់៍៌ំស់៌ដឋសភាមាៅភា៌កិចចៈ
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១- ទ៌ៀំចំស៊័់ប្ំជុំ៌ដឋសភា
២- ទកាោះអទញ្ជ ើញប្ំជុំសា៊ញ្ដ ៌ ឺ ៎ ិសា៊ញ្ដ៌ំស់៌ដឋសភា
៣- ំកស្សា់ចាំ់
៤- មាៅសិៃិទធ ះតើ៊ទោវើទសចកតីប្ពាងចាំ់
៥- ៈិៅិេយៅិងសំទ៌ចទ៍ើទសចកតីទសនើដាក់ំំរា៊ទោច៌៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅី។
ត

មារា ៥០
ទៈ៍ចាំ់ទះតើ៊ៅីេិកា៍ៅី៊ួ់ៗ ៌ដឋសភាទប្ជើសតំងគណៈក៊ែកា៌៊ួ់ ទដើ៊បីប្េួេៈិៅិេយ សុៈ៍ភាៈនៅសមាជិក
៌ដឋសភា ទ

ើ់រា់កា៌ណ៍អំៈី៍ៃធះ៍នៅកា៌ៈិៅិេយទៅោះ ជូៅ៌ដឋសភាសំទ៌ច។

មារា ៥១
ប្ំធាៅ៌ដឋសភា ដឹកនាំអងគប្ំជុំ៌ំស់៌ដឋសភា ៃៃួ៍អាញ្ដេិច
ត ាំ់ ៅិង ទសចកតីសំទ៌ចទំងឡា់ ដដ៍៌ដឋ
សភា បាៅ អៅុ៊័េ រាំ់៌ងកា៌អៅុ៎េតៅ៍ំៃំញ្ញ
ជ នះទកុង៌ំស់
ន
៌ដឋសភា ចាេ់ដចងកា៌ទក់ៃងអៅត៌ជាេិទំងឡា់នៅ
៌ដឋសភា។ កនុងក៌ណីដដ៍ប្ំធាៅ៌ដឋសភា មាៅោុ៌ៈ៊ិៅអាចំំទៈញ៊ុមងា៌បាៅ ទដា់ទ

េុ៊កៈីមាៅជំងឺ

៌ឺំំទៈញ ទំសកក៊ែទៅំ៌ទៃស អៅុប្ំធាៅ៌ដឋសភា៊ួ់៌ូំប្េូ៎ៃៃួ៍ភា៌កិចចចាេ់ដចងជំៅួស។ កនុងក៌ណីដដ៍
ប្ំធាៅ៌ដឋសភាលាដ៍ងៈី៊ុមេំដណង៌ឺៃៃួ៍អៅិចចក៊ែ៌ដឋសភាប្េូ៎ទបាោះទឆ្នេទប្ជើសតំងប្ំធាៅែែី។

អៅុប្ំធាៅ៌ដឋសភា ជួ់ប្ំធាៅកនុងកា៌ងា៌ឡា់ ដដ៍បាៅទពា៍ខាងទ៍ើ។ អគគទ៍ខាោកា៌៌ដឋសភា ទោវើកំណេ់
ទ

េុ ប្គំ់កា៌ប្ំជុំ៌ំស់៌ដឋសភា ៅិង ំំទៈញកា៌ងា៌ទំងឡា់ ដដ៍ប្ំធាៅ៌ដឋសភាប្ំគ៍់ទអា់។

មារា ៥២
៌ដឋសភាចាេ់តំងគណៈក៊ែកា៌ទះសងៗ ដដ៍ចាំបាច់ ទដើ៊បីជួ់៌ដឋសភា កនុងកា៌ប្េួេៈិៅិេយទ៍ើ ទសចកតី

ប្ពាងចាំ់ គំទរាងដះៅកា៌៌ដឋ គំទរាងែ៎ ិកា៌៌ដឋ ៅិងគំទរាងទះសងៗទៃៀេ។

មារា ៥៣
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ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ប្ំធាៅ៌ដឋសភា គណៈក៊ែកា៌នានា៌ំស់៌ដឋសភា ប្ំធាៅប្កុ៊ប្ំឹកា
ជាេិ ៌ណសិ៌សសា៊គគីកសាងកា៌ពា៌មាេុ៉ូ៊ិក៊ពុជា ប្ំធាៅស

ៈៅធ័ស

ជីៈក៊ពុជា ប្ំធាៅសមាគ៊់ុ៎ជៅ

ក៊ពុជា ប្ំធាៅសមាគ៊នា៌ ីក៊ពុជា ប្ំធាៅសមាគ៊ កសិក៌ក៊ពុជា ប្ំធាៅេុលាកា៌ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ៅិង អគគ៌ដឋ
អាជាញអ៊េុលាកា៌ ប្ំជាជៅកំៈូ៍ មាៅសិៃិទធ ោវើទសចកតីប្ពាងចាំ់ ជូៅ៌ដឋសភា។

មារា ៥៤
៌ដឋសភាអៅុ៊័េចាំ់ ៅិង ទសចកតីសំទ៌ចទះសងៗទៃៀេ ត៊៊េិ់៍់ប្ៈ៊ទ៍ើសៈីពាក់កណា
ត ៍ នៅសមា
ជិកទំង ៊ូ៍។ ៌ដឋសភា អៅុ៊័េ៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ ៅិង ដកដប្ំ៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ ត៊៊េិ់៍់ប្ៈ៊ ៈី៌ភាគំី នៅសមាជិក
សភាទំង៊ូ៍។ មាប្ត ៥៥ ចាំ់ដដ៍៌ដឋសភាអៅុ៊័េ៌ួចទ

ើ់ ៣០នែងោង់ូ៌ ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋប្េូ៎ប្ំកាស ឲ្យ

ទប្ំើកុង៌់ៈ
ន
១៥នែង ោង់ូ៌។ ចាំ់ទៅោះប្េូ៎ចូ៍ជាោ៌មាៅ ទៅរាជធាៅី៉ំទន ៈញកនុង៌់ៈ ១០នែង ទប្កា់ ប្ំកាស
ទអា់ទប្ំើ ៅិង ទៅៃូទំង ប្ំទៃសកនុង៌់ៈ ១ដម ទប្កា់ទៈ៍ប្ំកាសទអា់ទប្ំើ។

ំុដៅតទំើចាំ់ទៅោះបាៅដចង ថ្នជាកា៌ប្ំញាំ់ ចាំ់ទៅោះប្េូ៎ចូ៍ជាោ៌មាៅភាល៊ ទៅៃូទំងប្ំទៃស ទប្កា់
នែងប្ំកាសទអា់ទប្ំើ។ ចាំ់ទៅោះប្េូ៎ចុោះកនុង៌ដឋកិចច ៅិងះសៈវះា់ទៅៃូទំងប្ំទៃសទអា់ទៅ់ត៊កា៍កំណេ់
ខាងទ៍ើ។

មារា ៥៦
សមាជិក៌ដឋសភាមានក់ៗ ប្េូ៎ទោវើកា៌ទក់ៃងោងជិេសនិៃធជា៊ួ់ប្ំជាជៅ ់កចិេតៃុកដាក់ចំទពាោះទសចកតី
ទសនើ ៌ឺ កា៌ៃិទេៀៅ៌ំស់ប្ំជាជៅ ជួ់ដណនាំប្ំជាជៅ ទអា់់៍់ៈីៅទោបា់៌ដឋ ទ

ើ់រា់កា៌ណ៍ៈី សក៊ែ

ភាៈ៌ំស់មួៅទៅ
ល
កនុង៌ដឋសភាជូៅប្ំជាជៅជាមាចស់ទឆ្នេ។ សមាជិកសភា៌ូំណា ៊ិៅបាៅំំទៈញភា៌កិចច៌ំស់

មលួៅអាចប្េូ៎៌ ំសា់ត៊៍កខមណឌ ដដ៍មាៅដចងកនុងចាំ់។ កនុងក៌ណីសមាជិក៌ដឋសភា ណា៊ួ់ ៃៃួ៍អៅិចច
ក៊ែលាដ៍ងប្បាសចាកសមាជិកភាៈដដ៍ទកើេមាៅទ

ើង ១២ ដម ៊ុៅចំ់ៅីេិកា៍ប្េូ៎ចាេ់កា៌ទបាោះទឆ្នេទប្ជើស

តំងជំៅួសសមាជិកទនាោះ។

មារា ៥៧
សមាជិក៌ដឋសភា មាៅសិៃិត
ធ ំងសំៅួ៌ទដញទដា៍ ដ៍់ប្ំធាៅ ៅិង សមាជិក ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ប្ំធាៅ
ប្ំធាៅ ៅិង សមាជិក ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ ប្ំធាៅ អៅុប្ំធាៅ ៅិង អគគទ៍ខាោិកា៌៌ដឋសភា ប្ំធាៅេុលាកា៌ប្ំជាជៅ
កំៈូ៍ អគគ៌ដឋ អាជាញអ៊េុលាកា៌ ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ។ អនកដដ៍ ប្េូ៎ទគ សួ៌ទដញទដា៍ ប្េូ៎ទឆលើ់កនុងស៊័់ប្ំជុំ
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៌ដឋសភា។អនកដដ៍ប្េូ៎៌ដឋសភាសួ៌ ទដញទដា៍ ប្េូ៎បាៅ៌ំសា់៊ុមងា៌ ទំើសមាជិក៌ដឋសភាភាគទប្ចើៅទ៍ើសៈី
ពាក់កណា
ត ៍ បាៅទបាោះទឆ្នេ ដកទសចកតីៃុកចិេត។

មារា ៥៨
សមាជិកសភាមាៅអ៉័់ឯកសិៃិ។
ធ សមាជិកសភា៌ូំណាក៏ទដា់ ៊ិៅអាចប្េូ៎ទចាៃប្ំកាៅ់ ចាំ់មួៅ
ល ៌ឺ

ឃុំមួៅ
ល ទដា់ទ

េុៈីបាៅសំដដងទោំ៍់ ំទញ្ញ
ច ញ ៊េិកុងកា៌ំំ
ន
ទៈញ៊ុមងា៌៌ំស់មួៅទសាោះទ
ល

ើ់។ កា៌ទចាៃ

ប្ំកាៅ់ កា៌ចាំ់មួៅ
ល កា៌ឃាេ់មួៅ
ល ៌ ឺ កា៌ឃុំមួៅ
ល សមាជិក៌ដឋសភាណា៊ួ់ ៅឹងអាចទោវើទៅទកើេ៍ុោះប្តដេមាៅកា៌

់៍់ប្ៈ៊ៈី៌ដឋសភា ៌ឺ ៈីគណៈកមាែោិកា៌អចិនង្គ្ៅត់៍៌ំស់៌ដឋសភា កនុងចទនាលោះស៊័់ប្ំជុំ៌ដឋសភា ទ៎ៀ៌ដ៍ងដេកនុង
ក៌ណីំៃទ៍ែើសប្ៈ

ៃ
ែ ណឌជាក់ ដសតង។ កនុងក៌ណីខាងទប្កា់ទៅោះ ប្កសួងមាៅស៊េាកិចច ប្េូ៎ទោវើទសចកតី រា់

កា៌ណ៍ ជូៅ៌ដឋសភា ៌ឺ គណៈកមាែោិកា៌អចិនង្គ្ៅត់៍៌ំស់៌ដឋសភា
ឋ ជាំនាទៅ់ ទដើ៊បីសំទ៌ច។

ទសចកតីសំទ៌ច៌ំស់ គណៈកមាែោិកា៌អចិនង្គ្ៅត់៍៌ំស់៌ដឋសភា ប្េូ៎ដាក់ជូៅ៌ដឋសភា អៅុ៊័េទៅស៊័់
ប្ំជុំ ៌ដឋសភាខាង៊ុម។

មារា ៥៨ (ស្ទន)
ួ
សមាជិក៌ដឋសភាប្េូ៎ៃៃួ៍ប្បាក់ំំណាច់មាៅកំណេ់ ទដា់ទប្ំៀំទសែើទៅៅឹងប្បាក់ទំៀ៎េស នៅអនក៌ដឋកា៌
ថ្ននក់ណា ៊ួ់ នៅប្កំមណឌជាៅ់មពស់។
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ជាំរូកទី ៥
រកុវរបឹកាឞដ្ឋ
មារា ៥៩
ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ ជាអងគកា៌េំណាង៌ដឋក៊ពុជា។ ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋមាៅ ប្ំធាៅ អៅុប្ំធាៅ អគគទ៍ខាោិកា៌ ៅិង

សមាជិក៊ួ់ចំៅួៅដដ៍ប្េួ៎៌ដឋសភាកំណេ់។ ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋប្េូ៎បាៅទប្ជើសតំងទដា់៌ដឋសភា។ ប្ំធាៅប្កុ៊
ប្ំឹកា៌ដឋ ជាប្ំ៊ុម៌ដឋក៊ពុជា។

មារា ៦០ ថមី
ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ មាៅ៊ុមកា៌ដូចេទៅៈ
១- ទកាោះស៊័់ប្ំជុំ៌ដឋសភាទ៍ើកៃី ១ នៅៅីេិកា៍ៅី៊ួ់ៗ។
២- ប្ំកាសទអា់ទប្ំើចាំ់ ៅិង ទចញប្កិេយ។
៣- ទចញប្កិេយដេងតំង ៌ឺ ៌ំសា់ ប្ំធាៅ អៅុប្ំធាៅ អគគទ៍ខាោិកា៌ ៅិង សមាជិក៌ដឋសភា ប្ំធាៅ អៅុប្ំធាៅ
អគគទ៍ខាោិកា៌ ៅិងសមាជិកប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ ប្ំធាៅ អៅុប្ំធាៅ ៅិងសមាជិកប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ប្ំធាៅេុលាកា៌
ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ៅិង អគគ៌ដឋអាជាញអ៊េុលាកា៌ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ទប្កា់ៈី៌ដឋសភា បាៅអៅុ៊័េ។
៤- ទចញប្កិេយប្ំកាសទអា់ទប្ំើចាំ់សីៈ
ត ីៈីកា៌ំទងកើេ ៌ឺ ៍ុំទចា៍េុលាកា៌ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ៅិង៊ហាអ់យកា៌
អ៊េុលាកា៌ប្ំជាជៅកំៈូ៍ ៃីសីកា
ត ៌៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ៅិងសាំ័ៅ ថ្ននក់ទសែើៃីសីកា
ត ៌៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ប្កុង មណឌ សងាកេ់ ទមេត
ៃី៌៊
ួ ទមេត ស្សុក ៅិង ឃុំ ទប្កា់ៈី៌ដឋសភាបាៅអៅុ៊័េ។
៥- ទចញប្កិេយប្ំកាសទអា់ទប្ំើចាំ់ សតីៈីកា៌ដាក់ប្ំទៃសជាេិសិេ
ត កនុង៉់ៅតរា់ ៌ ឺ សាិេកនុងភាៈអាសៅន ទៅ
កនុងៃូទំងប្ំទៃស ៌ ឺ ទៅេំំៅ់មលោះ ទប្កា់ៈី៌ដឋសភាបាៅអៅុ៊័េ។

៦- ត៊សំទណើប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ដេងតំង ៌ំសា់ ៌ឺ ដកឯកអគគ៌ដឋៃូេ ៌ ឺ ទប្ំសិេ នៅ៌ដឋក៊ពុជា ទៅឯំ៌ទៃស
ៅិង ទៅអ៊អងគកា៌អៅត៌ជាេិនានា។

៧- ៃៃួ៍សា៌តំង៌ំស់េំណាងកា៌ៃូេ។
៨- ទអា់សចាចំ័ៅទ៍ើសៅធិសញ្ញដ ៅិង អៅុសញ្ញដអៅត៌ជាេិ៌ំស់៌ដាឋ៉ិបា៍ ទប្កា់ៈី៌ដឋសភាបាៅអៅុ៊័េ។
៩- ំទងកើេ ៅិងប្ំគ៍់ទប្គឿងឥសស៌ិ់់ស ត៊សំទណើ៌៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅី។
ត
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១០- សំទ៌ចប្គ៍់ឋាៅៅត៌សកក័ ឋាៅៈទោធា ៅគ៌បា៍ ៅិង ឋាៅៈសុី៎ ិ៍ត៊ចាំ់កំណេ់ ៅិង ត៊សំទណើ៌ ៌ំស់
ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅី។
ត
១១- សំទ៌ចអំៈីកា៌សុំចូ៍សញ្ញ
ជ េិត៊ចាំ់កំណេ់។
១២- សំទ៌ចអៅុទប្ោោះទទស ំៅា់ទទស ៅិង ទ៍ើកដ៍ងទទស។
១៣- ំំទៈញភា៌កិចចទះសងៗទៃៀេ ដដ៍៌ដឋសភាប្ំគ៍់ទអា់។

មារា ៦០ (ស្ទន
ួ ១)
ទសចកតីសំទ៌ច៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ ប្េូ៎ដេមាៅសមាជិកប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋទ៍ើសៈីពាក់កណា
ត ៍់៍់ប្ៈ៊។

មារា ៦០ (ស្ទន
ួ ២)
ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ មាៅភា៌កិចចរា់កា៌ណ៍ អំៈីសក៊ែ៌ំស់មួៅជូ
ល
ៅ៌ដឋសភា។

មារា ៦១ ថមី
អាណេតិ៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ មាៅកំណេ់ទសែើៅឹងៅីេិកា៍៌ំស់៌ដឋសភា។ ទៅទៈ៍ះុេៅីេិកា៍៌ដឋសភា ប្កុ៊
ប្ំឹកា៌ដឋ ំៅតសក៊ែភាៈ៌ំស់មួៅ
ល ៌

ូេដ៍់៌ដឋសភាែែី ទបាោះទឆ្នេទប្ជើសតំងប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋែីបា
ែ ៅ។ កនុងក៌ណី

ប្ំធាៅប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ មាៅោុ៌ៈកិចច៊ិៅអាចំំទៈញ៊ុមងា៌បាៅ ទដា់ទ

េុ៊កៈីជ៊ងឺ ៌ឺ ំំទៈញទំសក៊ែ ទៅ

ំ៌ទៃស អៅុប្ំធាៅប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋប្េូ៎ៃៃួ៍ភា៌កិចចចាេ់កា៌ជំៅួស ទ៍ើកដ៍ងដេ៊ុមកា៌ដដ៍មាៅដចង កនុង

ចំៅុចៃី ៦ ៃី ៩ ៃី ១០ៅិង ៃី ១២នៅមាប្ត ៦០។ កនុងក៌ណីដដ៍ប្ំធាៅ ៌ឺ សមាជិកប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋលាដ៍ង ៌ឺធាលក់
ៈីេំដណង ៌ឺៃៃួ៍អៅិចចក៊ែ ប្េូ៎ទោវើកា៌ទបាោះទឆ្នេ ទប្ជើសតំងសា៌ជាែែី។ ប្ំធាៅ៌ដឋសភា ប្េូ៎ៃៃួ៍៊ុមងា៌ជា
ប្ំធាៅប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ សតីៃី ៌

ូេដ៍់ ប្ំធាៅប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋែីច
ែ ូ៍កាៅ់ េំដណង។

មារា ៦២
ប្ំធាៅប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ ជាអគគទ៊ំញ្ញ
ជ កា៌កំៈូ៍ នៅកងកមាលំងប្ំដាំ់អា៎ុោប្ំជាជៅក៊ពុជា ៅិង ជាប្ំធាៅ ប្កុ៊
ប្ំឹកាកា៌ពា៌ជាេិ។
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មារា ៦៣
កា៌ទ៌ៀំចំៅិងកា៌ប្ំប្ៈឹេិទត ៅនៅប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ ៅិងប្កុ៊ប្ំឹកាកា៌ពា៌ជាេិ ប្េូ៎កំណេ់កុងចាំ់
ន
។

ជាំរូកទី ៦
រកុវរបឹកាឞដ្ឋវន្តនរី
មារា ៦៥
ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ជា៌ដាឋ៉ិបា៍នៅ៌ដឋប្ក៊ពុជា ជាអងគកា៌ប្គំ់ប្គងសងគ៊ទដា់ផ្លទ៍់ ៅិងដឹក នាំកា៌ៈប្ងីក

ទសដឋកិចចជាេិទដា់ផ្លទ៍់។ ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ៃៃួ៍មុសប្េូ៎ចំទពាោះ៌ដឋសភា ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ ៅិងរា់កា៌ណ៍អំៈី
កា៌ងា៌៌ំស់មួៅ
ល ជូៅអងគកា៌ ទំងទៅោះ។

មារា ៦៥ ថមី
ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត មាៅប្ំធាៅ អៅុប្ំធាៅ ៅិង សមាជិក។ ចំៅួៅអៅុប្ំធាៅ ៅិង សមាជិកប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត
ប្េូ៎៌ដឋសភាកំណេ់។ កា៌ទប្ជើសតំង ៌ ំសា់ ៌ ឺ ផ្លលស់ំូ៌ប្ំធាៅ
ត
អៅុប្ំធាៅ ៅិង សមាជិកប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ប្េូ៎
សុំកា៌ អៅុ៊័េៈី៌ដឋសភា ត៊៎ ិោីទប្ជើសទឆ្នេជាសមាងេ់។

មារា ៦៦
ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីមា
ត ៅ៊ុមងា៌ដូចេទៅៈ
១- ទោវើទសចកតីប្ពាងចាំ់ ទសចកតីប្ពាងៗទៃៀេ ទដើ៊បីជូៅ៌ដឋសភា ៅិង ប្កុ៊ប្ំឹកា ៌ដឋ។
២- អៅុ៎េតៅ៍៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ ចាំ់ ប្កិេយ អៅុ៎េតៅ៍ៅទោបា់កនុងប្ំទៃស ៅិងទប្ៅប្ំទៃស។
៣- ទោវើទសចកតីប្ពាងដះៅកា៌៌ដឋ ៅិង ែ៎ ិកា៌ដឋ។
៤- អៅុ៎េតដះៅកា៌៌ដឋ ៅិង ែ៎ ិកា៌ដឋ។
៥- កសាង ៅិង ៈប្ងឹងអងគកា៌៌ដឋ ៈីថ្ននក់៊ជឍឹ៊ ដ៍់ថ្ននក់៊ូ៍ដាឋៅ ំណុត ោះំណា
ត ៍ៅិងប្គំ់ប្គងក៊ែក៌ ៅិង
ៅិទោជិេ៌ំស់៌ដឋ។
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រាំ់៌ង កា៌ដឹកនាំកា៌ងា៌៌ំស់ៃីសីកា
ត ៌៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ៅិងសាំ័ៅនានា ដដ៍ទៅទប្កា៊ឱ្វាៃប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត
ទអា់មាៅឯកភាៈ ៅិងរាំ់៌ងកា៌ដឹកនាំកា៌ងា៌៌ំស់គណកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅ៊ូ៍ដាឋៅប្គំ់ ថ្ននក់ទអា់មាៅ
ឯកភាៈ។

៧- ផ្លែកកា៌អៅុ៎េត ដកដប្ំ ៌ឺ៍ុំទចា៍អៅុសញ្ដ ៅិង ទសចកតីដណនាំ៊ិៅស៊ស្សំ ៌ំស់៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ៅិង ៌ំស់
ប្ំធាៅសាំ័ៅ៌ដឋនានា។
ផ្លែកកា៌អៅុ៎េតដកដប្ំ ៌ឺ ៍ុំទចា៍ទសចកតីសំទ៌ច ៅិង ទសចកតីដណនាំ៊ិៅស៊ស្សំ៌ំស់គណៈកមាែោិកា៌
ប្ំជាជៅប្គំ់ថ្ននក់។
៨- ចាេ់៎ ិធាៅកា៌កំណេ់ប្ៈំដដៅ ប្កុង មណឌ សងាកេ់ ទមេត ៃី៌៊
ួ ទមេត ស្សុក ៅិង ឃុំត៊ំញ្ញដេតិចាំ់។
៩- កា៌ពា៌ះ៍ប្ំទោជៅ៍៌ំស់ប្ំជាជៅ ៌កាសៅតិសុម៌ទំៀំទ៌ៀំ៌់សាធា៌ណៈ កា៌ពា៌សិៃីធ ៅិង ះ៍
ប្ំទោជៅ៍ស្សំចាំ់៌ំស់ប្ំជាៈ៍៌ដឋ។
១០- ៈប្ងឹង ៅិង ំទងកើៅកមាលំងកា៌ពា៌ជាេិ អៅុ៎េតៅ៍កា៌ប្ំ៊ូ៍កមាលំងៃ័ៈ ទចញំំរា៊ទោច៌ កនុងក៌ណី ចាំបាច់
ទប្កា់ៈីបាៅកា៌់៍់ប្ៈ៊ៈីគណៈកមាែោិកា៌អចិនង្គ្ៅត់៍៌ដឋសភាៅិង ចាេ់៎ ិធាៅកា៌
ចាំបាច់ទះសងៗទដើ៊បីកា៌ពា៌ជាេិ។
១១- អៅុ៎េតសៅធិសញ្ដ ៅិង អៅុសញ្ដអៅត៌ជាេិទំងឡា់។
១២- ំំទៈញភា៌កិចចទះសងៗទៃៀេ ដដ៍៌ដឋសភា ៅិងប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋប្ំគ៍់ទអា់។

មារា៦៧
ប្ំធាៅប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ដឹកនាំកា៌ងា៌៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ទ

ើ់ទោវើជាអោិំេី នៅអងគប្ំជុំប្កុ៊ប្ំឹកា

៌ដឋ៊ង្គ្ៅី។
ត អៅុប្ំធាៅ៊ួ់៌ូំជួ់ប្ំធាៅ ៅិង កាៅ់កាំ់៊ុមងា៌ប្ំធាៅ ទៅទៈ៍ប្ំធាៅអ៎េតមាៅ។ សមាជិក
មានក់ៗ៌ំស់ ប្កុ៊ ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ៃៃួ៍មុសប្េូ៎ៈីសក៊ែភាៈ៌ំស់មួៅ
ល ៅិងៃៃួ៍មុសប្េូ៎ ៌ួ៊ជា៊ួ់ ៅឹង
សមាជិកទះសៗទៃៀេ ៈីសក៊ែភាៈ ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅី។
ត

មារា ៦៨
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ទសចកតីសំទ៌ច៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ប្េូ៎ដេមាៅសមាជិកភាគទប្ចើៅ នៅប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីទ
ត ំ៊ូ៍។ ប្ំធាៅប្កុ៊
ប្ំឹកាជាេិ៌ណសិ៌សសា៊គគីកសាងកា៌ពា៌មាេុ៉ូ៊ិក៊ពុជា ប្ំធាៅស

ៈៅធ័ស

ជីៈក៊ពុជា ប្ំធាៅសមាគ៊

់ុ៎ជៅក៊ពុជា ប្ំធាៅសមាគ៊នា៌ ីក៊ពុជា ៅិង ប្ំធាៅសមាគ៊កសិក៌ក៊ពុជា មាៅសិៃិច
ធ ូ៍៌ួ៊កនុងកា៌ ប្ំជុំ៌ំស់
ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅី។
ត

មារា ៦៩
អាណេតិ៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត មាៅកំណេ់ទសែើៅឹងៅីេិកា៍៌ំស់៌ដឋសភា។ ទៅទៈ៍ះុេៅីេិកា៍៌ដឋសភា
ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ំៅតសក៊ែភាៈ៌ំស់មួៅ
ល ៌

ូេដ៍់៌ដឋសភា ទប្ជើសតំងប្កុ៊ ប្ំឹកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីែ
ត ីបា
ែ ៅ។

មារា៧០
កា៌ទ៌ៀំចំៅិងកា៌ប្ំប្ៈឹេិទត ៅ នៅប្កុ៊ប្ំកា៌ដឋ៊ង្គ្ៅីត ប្េូ៎កំណេ់កុងចាំ់
ន
។

ជាំរូកទី៧
គណៈកមាមរបជាជនវូសដ្ឋឋន

មារា៧១
ដដៅដីនៅ៌ដឋក៊ពុជាប្េូ៎ដំងដចកជា ទមេត ៅិង ប្កុង ចំណុោះ៌ដឋអំណាច៊ជឈិ៊ផ្លទ៍់ ។ ទមេតប្េូ៎ដូ ំងដចកជាៃី៌៊
ួ ទមេត
ៅិង ស្សុក ។ ៃី៌៊
ួ ទមេតប្េូ៎ដំងដចកជាសងាកេ់ ។ ស្សុកប្េូ៎ដំងដចកជាឃុំ ។

ប្កុងចំណុោះ៌ដឋអំណាច៊ជឈិ៊ផ្លទ៍់ប្េូ៎ដំងដចកជាម័ណឌ ៅិង ស្សុកជា់ប្កុង ។ ម័ណឌប្េូ៎ដំងដចកជា សងាកេ់ ។
ស្សុកជា់ប្កុងប្េូ៎ដំងដចកដូច ស្សុកចំណុោះទមេត ។

មារា៧២
គណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅប្េូ៎មាៅទៅប្គំ់ប្កុង ប្គំ់ម័ណឌ ប្គំ់ស្សុកជា់ប្កុង ប្គំ់សងាកេ់ ប្គំ់ទមេត ប្គំ់ៃី
៌ួ៊ទមេត ប្គំ់ស្សុក ប្គំ់ឃុំ ។ សមាជិកគណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅឃុំ ៅិង សងាកេ់ ប្េូ៎បាៅប្ំជាជៅទៅឃុំ ៅិង

សងាកេ់ ទប្ជើសទ៌ើសត៊៍កខណៈកា៌ទបាោះទឆ្នេជាសាក៍ ទដា់ទសែើភាៈ ទដា់ចំទពាោះ ៅិង ត៊៎ ិោីទប្ជើស ជា

~ 21 ~

សំងាេ់ ។ សមាជិកគណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅៃី៌៊
ួ ទមេត ៅិង ស្សុកប្េូ៎បាៅទប្ជើសទ៌ើសទដា់េំណាង គណៈ
កមាែោិកា៌ប្ំជាជៅឃុំ ៅិង សងាកេ់ េំណាង៌ណសិ៌ស ៅិង េំណាងអងគកា៌៊ហាជៅជាសមា ជិក៌ណសិ៌សថ្ននក់
ៃី៌៊
ួ ទមេត ៅិង ស្សុក ។

សមាជិកគណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅម័ណឌ ៅិងស្សុកជា់ប្កុង ប្េូ៎បាៅទប្ជើសទ៌ើសទដា់េំ ណាងគណៈកមាែោិកា៌
ប្ំជាជៅឃុំ ៅិង សងាកេ់ េំណាង៌ណសិ៌ស ៅិងេំណាងអងគកា៌៊ហាជៅជា សមាជិក៌ណសិ៌សថ្ននក់ ម័ណឌ ៅិង

ស្សុកជា់ប្កុង ។ សមាជិកគណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅទមេតប្េូ៎បាៅទប្ជើសទ៌ើសទដា់េំណាងគណៈកមាែោិកា៌
ប្ំជាជៅៃី៌៊
ួ ទមេត ៅិង ស្សុកេំណាង៌ណសិ៌ស ៅិង េំណាងអងគកា៌៊ហាជៅជាសមាជិក៌ណសិ៌ស ថ្ននក់ទមេត ។
សមាជិកគណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅប្កុងប្េូ៎បាៅទប្ជើសទដា់េំណាងគណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅម័ណឌ ៅិង ស្សុក
ជា់ប្កុងេំណាង៌ណសិ៌ស ៅិង េំណាងអងគកា៌៊ហាជៅជាសមាជិក៌ណសិ៌ស ថ្ននក់ប្កុង ។

មារា៧៣
គណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅ មាៅប្ំធាៅ អៅុប្ំធាៅ ៅិង សមាជិក ។ អាណេតិ៌ំស់គណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅទមេត
ៅិង ប្កុង មាៅកំណេ់ ៥ ឆ្នំ ។ អាណេតិ៌ំស់គណៈកមាែោិកា៌ ប្ំជាជៅៃី៌៊
ួ ទមេត ស្សុក ឃុំ ម័ណឌ សងាកេ់ ស្សុក
ជា់ប្កុង មាៅកំណេ់ ៣ ឆ្នំ ។

មារា៧៤
គណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅប្គំ់ថ្ននក់ ៃៃួ៍មុសប្េូ៎ចំទពាោះប្ំជាជៅទៅ៊ូ៍ដាឋៅ ៅិងៃៃួ៍មុសប្េូ៎ចំទពាោះអងគកា៌
៌ដឋអំណាចថ្ននក់ទ៍ើ ។

មារា៧៥
គណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅ៊ូ៍ដាឋៅសំទ៌ច ៅិង អៅុ៎េតទោ៍កា៌ណ៍ កសាង៊ូ៍ដាឋៅទ៍ើ ប្គំ់៎ ិស័់អៅុ៎េត
ទសចកតីសំទ៌ច ៅិង សារាច៌៌ំស់អងគកា៌៌ដឋថ្ននក់ទ៍ើ ប្គំ់ប្គងកា៌ងា៌៌ដឋបា៍ទៅ ៊ូ៍ដាឋៅ ៅិង ដណនាំប្គំ់ដះនក
ប្គំ់ថ្ននក់ដដ៍ទៅទប្កា៊ឱ្វាៃផ្លទ៍់ទអា់អៅុ៎េតភា៌កិចច ៌កាសៅតិសុមសាធា៌ណៈ ៅិង ៌ទំៀំទ៌ៀំ៌់សងគ៊
កសាងទសដឋកិចច ៈប្ងីក៎ំបោ៊៌ ដែទំសុមភាៈ ទ៍ើកសទ់ជី
ួទ ៎ភាៈប្ំជាជៅទៅ៊ូ៍ដាឋៅ ។

មារា៧៦
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ទដា់ទោងត៊េំដណង ៅិង ៊ុមកា៌ដដ៍ចាំ់បាៅកំណេ់ គណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅ ប្គំ់ថ្ននក់ ទចញទសចកតី
សំទ៌ច ទចញទសចកតីំងាគំ់ ៅិង ប្េួេៈិៅិេយកា៌អៅុ៎េតទសចកតីសំទ៌ច ទសចកតីំងាគំ់ទំងទៅោះ ។ គណៈកមាែ

ប្ំជាជៅមាៅសិៃិផ្ល
ធ ែ កកា៌អៅុ៎េត ដកដប្ំ ឬ ៍ុំទចា៍ទសចកតីសំទ៌ច ៅិង ទសចកតីំងាគំ់៊ិៅស៊ស្សំនៅ អងគកា៌
ទៅទប្កា៊ឱ្វាៃផ្លទ៍់៌ំស់មួៅ
ល ៅិង ៌ំស់គណៈកមាែោិកា៌ប្ំ ជាជៅថ្ននក់ទប្កា៊ ។

មារា៧៧
គណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅណា ឬ សមាជិកគណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅណា ៊ិៅបាៅំំទៈញ ភា៌កិចច៌ំស់មួៅអាច
ល
ប្េូ៎ បាៅ

ូេងា៌ ឬ ៌ ំសា់ត៊៍កខណៈដដ៍កំណេ់កុងចាំ់
ន
។

មារា៧៨
កា៌ដេងតំង កា៌ទ៌ៀំចំ ៅិង កា៌ប្ំប្ៈឹេតទៅនៅគណៈកមាែោិកា៌ប្ំជាជៅ៊ូ៍ដាឋៅ ប្េូ៎កំណេ់កុងចាំ់
ន
។

ជាំរូកទី៨
សាលាជរវះករី និង អឝយកាឞ
មារា៧៩
សក៊ែភាៈនៅសាលាជប្៊ោះកតី ៅិង អ់យកា៌មាៅៃិសទៅដូចេទៅ ៖
១- កា៌ពា៌អំណាចប្ំជាជៅ ៅិង កា៌ពា៌ៅីេាៅុកូ៍ភាៈប្ំជាោិំទេ់យ ។
២- ៌កាសៅតិសុមសាធា៌ណ ៅិង ៌ទំៀំទ៌ៀំ៌់សងគ៊ ។
៣- កា៌ពា៌ប្ៃៈយស៊បេតិសាធា៌ណ ។
៤- កា៌ពា៌សិៃិធ ទស៌ ីភាៈ ជី៎ ិេ ៅិង ប្ំទោជៅ៍ស្សំចាំ់៌ំស់ៈ៍៌ដឋ ។

មារា៨០
េុលាកា៌ប្ំជាជៅ ៅិង េុលាកា៌ទោធា ជាអងគកា៌ជំៅុំជប្៊ោះនៅ៌ដឋក៊ពុជា ។ ៌ដឋអាជាញអ៊ សាលាជប្៊ោះកតី ទោវើកា៌

ទចាៃប្ំកាៅ់ំឹង
ត ទៅេុលាកា៌ត៊ចាំ់ ។ កនុងក៌ណីចាំបាច់ប្កុ៊ប្ំឹកា៌ដឋអាចំទងកើេេុលាកា៌ៈិទសស ទដើ៊បីជំៅុំ
ជប្៊ោះទ៌ឿងដដ៍មាៅ ៍កខណៈៈិទសស ។
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មារា៨១
ទដើ៊បីជំៅុំជប្៊ោះ សាលាជប្៊ោះកតី ដះែកទ៍ើចាំ់ ៅិង ដះែកទ៍ើ៍កខណកា៌ណ៍ៈ៍៌ដឋប្គំ់ មាៅភាៈទសែើោនទដា់
ឥេប្ំកាៅ់ជៅជាេិ ជំទៅឿសាសនា ទ៉ៃ ៅិង ឋាៅៈកនុងសងគ៊ ។

មារា៨២
ៃីប្ំឹកាប្ំជាជៅចូ៍៌ួ៊កនុងសក៊ែភាៈេុលាកា៌ ត៊ំញ្ដេិច
ត ាំ់ ។ កនុងកា៌ជំៅុំជប្៊ោះៃីប្ំឹកាប្ំជាជៅមាៅ
សិៃិធ ទសែើៅឹងទៅប្ក៊ ។ ប្កុ៊ប្ំឹកាជំៅុំជប្៊ោះប្េូ៎សំទ៌ចត៊៊េិភាគទប្ចើៅ ។

មារា៨៣
ទៅប្គំ់សាលាជំប្៊ោះកតី កា៌ជំៅុំជប្៊ោះប្េូ៎ទោវើជាសាធា៌ណៈ ។ ំុដៅតកា៌ជំៅុំជប្៊ោះអាចប្ំប្ៈឹេតទៅជាសំងាេ់ កនុង
ក៌ណីដដ៍មាៅដចងកនុងចាំ់ ។

មារា៨៤
សាលាជប្៊ោះកតីនៅ៌ដឋក៊ពុជា ធានារាំ់៌ងទអា់ៈ៍៌ដឋ ដដ៍ជាជៅជាេិភាគេិចមាៅសិៃិធ ទប្ំើភាសា ៅិង អកស៌
៌ំស់មួៅចំ
ល
ទពាោះ៊ុមសាលាជប្៊ោះកតី ។

មារា៨៥
សិៃិកា
ធ ៌ពា៌មលួៅ៌ំស់ជៅជាំ់ទចាៃ ប្េូ៎បាៅធានា ។ ជៅជាំ់ទចាៃមាៅសិៃិកា
ធ ៌ពា៌មលួៅទដា់មលួៅឯង ឬ
ៈឹងទ៊ធា៎ ី ឬ ៈឹងអនកដនៃណា៊ួ់ទដើ៊បី ទអា់ជួ់កា៌ពា៌ ។

មារា៨៦
កា៌ទ៌ៀំចំ ៅិង កា៌ប្ំប្ៈឹេតទៅនៅសាលាជប្៊ោះកតី ៅិង អ់យកា៌ប្េូ៎កំណេ់កុងចាំ់
ន
។
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ជាំរូកទី៩
ស្ញ្ញ
ញ ជាតិ ទង់ជាតិ យលលងជាតិ និង ឞដ្ឋធានី

មារា៨៧
សញ្ញដជាេិនៅ៌ដឋក៊ពុជា មាៅរាង៊ូ៍ នះទប្ក
ជួំោនខាងចុង ។ ដមសំូប្ក

៊ មាៅកប្៊ងគួ៌ស្សូ៎ៈណ៍មាស អ៊សងខាង ជា៌ងវង់ ដសនងប្កំី

៊៌ុៈ័
ំ ៃធដះនកខាងទប្កា៊ នៅកប្៊ងគួ៌ស្សូ៎ជាៈី៌ថ្ននក់ ។ ទៅកណា
ត ៍ដមសំូមាៅ ច៌ិក

អកសមាសថ្នៈ “ ៌ដឋក៊ពុជា ” ។ ទសៀ៎ទៅមាស៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ ទំើកៃំៈ័៌េ៊ក៍់ទ៍ើទដើ៊ស្សូ៎ចងជាំូ ។

កង់ទប្គឿងចប្កទចញរាង ពាក់កណា
ត ៍មាៅកាំ ៧ ដះនកៈី៊ុមទសៀ៎ទៅមាស ។ ទៅទ៍ើកងទប្គឿងចប្ក
មាៅ៌ូំប្បាសាៃអងគ៌៎េត កំៈូ៍ប្បាំ ៈណ៌មាសសាិេទៅចំ៌ងវង់គួ៌ស្សូ៎ ។

មារា៨៨
ៃង់ជាេិមាៅនះទៈណ៌ទមៀ៎ទប្កា៊ ប្ក

៊ទ៍ើ ដដ៍មាៅៃំ

ំនះទទមៀ៎ ៅិង នះទប្ក

៊ទសែើោន ទ

ើងៃៃឹងទសែើៅឹង ៈី៌

ភាគំីនៅំទណា
ត ់ ។ ឯ៌ូំប្ំសាៃខាងកនុង ជា៌ូំប្ំសាៃកំៈូ៍ប្បាំ ៈណ៌ ទ៍ឿង ប្ំកំទៅទដា់កបូ៌កាច់

៌ចនា ក៊ពស់ៈីបាេទមឿៅប្បាសាៃទៅដ៍់កំៈូ៍ប្បាសាៃកណា
ត ៍ ទសែើៅិងពាក់កណា
ត ៍នៅបាេទមឿៅ ក៊ពស់
ប្បាសាៃទសែើ ៅិង ២/៥ នៅៃៃឹងនះទ ។ ៊ុំនៅកំៈូ៍ប្បាសាៃ កណា
ត ៍៊កកំៈូ៍ប្បាសាៃសងខាងមាៅ ១៣០
អងា៌ ។
ៈណ៌ប្ក

៊ េំណាងឆៅទោះដ៏អង់អាចកាលហាៅ៌ំស់ប្ំជាជៅក៊ពុជា កនុងកា៌កា៌ពា៌ ៅិង កសាងប្ំទៃសជាេិ

ទអា់ សំំូ៌៌ុងទ៌ឿង ។ ៈណ៌ទមៀ៎េំណាងប្ំជាជៅទំង៊ូ៍ ដដ៍អំអ៌សាៃ៌ ៃ៌ឈា៊ជាេិ ៅិង េំណាងទភាគ
ះ៍ោ៊μជាេិ ទំងទ៍ើដី កនុងដី កនុងៃឹក ទប្កា៊ៃឹកទអា់ឋិេទឋ៌ជាអ៊េៈ ។ ៈណ៌ទ៍ឿង េំណាងអ៌ិ់ោ៊៌ដ៏់ូ៌
៍ង់៌ំស់ប្ំជាជៅក៊ពុជា ៅិង សាសនា ។

មារា៨៩
ទ៉លងជាេិនៅ៌ដឋក៊ពុជា ប្េូ៎៌ដឋសភាកំណេ់ ។ នែងំុណយជាេិ គឺ នែង ៧ ៊ករា ។

មារា៩០
៌ដឋធាៅីនៅ៌ដឋក៊ពុជា គឺ “៉នំទៈញ “ ។
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ជាំរូកទី១០
អានុភារ ននឞដ្ឋធវមនុញ្ញ និង កាឞកកករបឞដ្ឋធវមនុញ្ញ

មារា៩១
៌ដឋោ៊ែៅុទញ្ញដៅោះ ជាចាំ់ទោ៍នៅ៌ដឋក៊ពុជា ទ

ើ់មាៅអាៅុភាៈមពស់ំំះុេខាងចាំ់ ។ ចាំ់ទំងឡា់ប្េូ៎

ស្សំ ៅិង៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដជាដាច់ខាេ ។

មារា៩២
ចាំ់ ប្កឹេយ-ចាំ់ ប្កឹេយ អៅុប្កឹេយ ប្ំកាស ៅិង ទសចកតីសំទ៌ចទំងឡា់៌ំស់សាាំ័ៅនានា នៅសាធា៌ណ៌ដឋ
ប្ំជាមាៅិេក៊ពុជា ដដ៍ស្សំៅិង៌ដឋោ៊ែៅុនញ្ដៅ៌ដឋក៊ពុជាប្េូ៎ទៅជាោ៌មាៅ៍ុោះដ៍់ ទៈ៍មាៅអេាំៃែែីជំៅួស ។
ប្កឹេយ-ចាំ់ ៅិង ទសចកតីសំទ៌ចទំងឡា់ ៌ំស់ប្កុ៊ប្ំឹកាប្ំជាជៅំដិ៎េតក៊ពុជាដដ៍មាៅ ៍កខណៈជាចាំ់
ទ

ើ់ស្សំៅិង៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ នៅ៌ដឋក៊ពុជា ប្េូ៎ទៅជាោ៌មាៅ៍ុោះដ៍់ទៈ៍ណាមាៅ ចាំ់ ។

មារា៩៣
កា៌ដកដប្ំ៌ដឋោ៊ែៅុញ្ដ ជាស៊េាកិចច៌ំស់៌ដឋសភា ទ

ើ់អាចប្ំប្ៈឹេតទៅបាៅ៍ុោះប្តដេមាៅ សមាជិក៌ដឋសភា

ៈី៌ភាគំី់៍់ប្ៈ៊ ។ ៌ដឋោ៊ែៅុដញ្ដកដប្ំ “ ៌ដឋោ៊ែៅុនញ្ដៅ៌ដឋក៊ពុជា ” ទៅោះប្េូ៎បាៅ៌ដឋសភា នៅសាធា៌ណ៌ដឋប្ំជា

មាៅិេក៊ពុជា អៅុ៊័េជា ឯកចឆ័ៅ ទៅនែងៃី ៣០ ដម ទ៊សា ឆ្នំ ១៩៨៩ នាស៊័់ប្ំជុំ សា៊នញ្ដៅៅីេិកា៍ ៃី ១ ។

ទោវើទៅ៉នំទៈញ នែងៃី ៣០ ដមទ៊សា ឆ្នំ ១៩៨៩
ជ. ៌ដឋសភា
ប្ំធាៅ
េាទ៍ខា ៅិ ង ប្ត

ជាសុឹ៊
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