បុពវកថា

យយើងរបជារាស្ត្តខ្មមរធ្លលប់មានអារយធម៌មួយ ក្នុងបណ្ត
ត អារយធម៌លបីលាញយ

ើយចា្់ជាងយេ ក្នុងពិភព យោក្េឺ

អារយធម៌ខ្មមរ-មន បានភប់របទះនូវវ ិបោល្ននរបវត្តិសាស្ត្តយយើង ខ្ដលនាំមក្ នូវទុក្ខយវទន ជាយរឿយៗ។
តាំងពី្ម័យយរោយអងគររ

ូត្មក្ទល់និងរពឹត្ិោ
ត រណ៍ននងៃទី ១៨ មិន ១៩៧០។

ប្បេជ្ញាចិត្េថាាៈ



ជរមុញយអាយវបបធម៌ជាត្ិរ ីក្សាយយ



របោ្ជាឱឡារិក្ថា របោន់ខ្ចាប់យ៉ាងមុត្មាាំនូវយោលោរណ៍ជាសារវនតដូចខ្ដលមានខ្ច



ើង រពមទាំងរបក្បយោយ្នទុះមួយងមី។

ក្នុងយ្ចក្តី របោ្ជា្ក្លនន្ិទិម
ធ នុ្ស។

ជរមុញយអាយបានយៅ ដល់របជាធិបយត្យយខ្ផនក្នយយបាយ និង របជាធិបយត្យយខ្ផនន្ងគម
ខ្ដលរត្ូវ បាំបាត្់យអាយផុត្រលត្់នូវអាំយពើជិះជាន់មនុ្ស អាំយពើ្ងកត្់្ងកិន និង អាំយពើមវះអធា



ស្្័យ យដើមបី្ាំយៅយៅ ោន់្ុភមងគល និង ោរ្មបូរណ៍្បាយរប្់ខ្មមរទាំងអ្់ោន។
ោរពាររបបសាធ្លរណរដឋយយើងរបឆាំង និងរេប់ោរប៉ាុនប៉ាង យអាយមានរាជានិយម យ
យ




ើយ របឆាំង និង ោរបយងកើត្យអាយមានរបបបុេគលនិយមរេប់ខ្បបយ៉ា ង។

ើងវ ិញ

រក្ាោរពារបូរណភាពទឹក្ដីខ្មមរ ឯក្រាជយ ឯក្ភាពជាត្ិ។

យយើងរបជារាស្ត្តខ្មមរ ជាប់ចិត្តជានិចា និង ឧត្តមេត្ិ ្នតិភាពរប្់យយើង។

បញ្ជ
ា ក់សារជ្ញថ្មីនូវាៈ



យ្ចក្តីរបាថានចង់យអាយបាន្នតិភាពងិត្យងរក្នុងយោក្
និងឆនទះចង់យធវើ្

របត្ិបត្តិោរយ៉ា ង្ក្មមជាមួយរេប់របជាជាត្ិ យោយពុាំរបោន់អាំពី

ជាត្ិសា្ន៍ សា្ន និងរបបនយយបាយយដើមបីវឌឍនភាព និង្នតិភាព
ក្នុងន័យយនះយយើងរបោ្នូវបចាុបបនន រដឋធមមនុញ្ដមានដូច ត្យៅ ៖

ជំពូក១
បទបញ្ញ ត្េិជ្ញរ្ឹឹះ

មារា១
របយទ្ក្មពុជា ជាសាធ្លរណរដឋ ឯក្រាជយ របជាធិបយត្យយ យ

ើយខ្ដលនិយមរបយយជន៍ ្ងគម។

របយទ្ក្មពុជា មិនអាចបាំខ្បក្បានយទ។ របយទ្ក្មពុជាមាននមថាាៈ “ សាធ្លរណរដឋខ្មមរ” ។

បាវវចនរប្់ សាធ្លរណរដឋខ្មមរ េឺ ៖ យ្រីភាព ្មភាព ភាត្រភាពវឌឍនភាព និ ង ្ុភមងគល
។
យោលោរណ៍រប្់សាធ្លរណរដឋខ្មមរ េឺ ៖ ោររេប់ រេង់ រប្់របជារាស្ត្តយោយរបជារាស្ត្ត និ ង
យដើ មបីរបយយជន៍ របជារាស្ត្ត
។

ទង់ជាត្ិ យភលងជាត្ិ និង វលញ្ជ ក្រ ននសាធ្លរណរដឋខ្មមររត្ូវក្ាំណត្់ក្ុងចាប់
ន
មួយ។

មារា២
រពះពុទធសា្ន ជាសាន្ាំរាប់រដឋ។ យ្រីភាពខ្ចងជាំយនឿ និងខ្ចងរបត្ិបត្តិក្ុងផល
ន
ូវសា្នរត្ូវ

មានយោយ បរិបូរណ៌។ ោរបនថយ យ្រីភាពយនះ និង អាចយធវើបាន លគិក្ណ្ត ខ្ត្ក្ិចារក្ា រយបៀបយរៀបរយ
សាធ្លរណះត្រមូវយអាយយធវើ។ រដឋរា៉ាប់រងនូវ្មភាពននពលរដឋទាំងអ្់ចាំយពាះមុមចាប់យោយឥត្របោន់
ជាត្ិសា្ន៍យដើម យភទ មត្ិខ្ចងនយយបាយ ខ្ចងេាំនិត្ ខ្ចងសា្ន ឬអាំពីលក្ខណះជីវភាព ឬលក្ខណះ
ដនទយទៀត្យ

ើយ។ ភាសាខ្ដលយរបើជាផលូវោរ េឺ ភាសាខ្មមរ។

មារា៣
អាំណ្តចរេប់យ៉ាងយចញមក្ពីរបជារាស្ត្ត។ អាំណ្តចនីត្ិរបត្ិបត្តិ អាំណ្តចនីត្ិបញ្ដត្ិត និងអាំណ្តច
ត្ុោោរ រត្ូវអនុវត្តន៍តមបទបញ្ដត្ិនត ន បចាុបបននរដឋធមមនុញ្ដ។

មារា៤
ោរបយងកើត្េណាៈបក្សនយយបាយយធវើបានយោយយ្រី។ ក្៏ប៉ាុខ្នតរដឋឧត្ថមភនូវោរយផតើមេាំនិត្ទាំងទាយ
ណ្តខ្ដលនាំយអាយបនថយចាំនួនេណាៈបក្សនយយបាយ យឆពះយៅរក្របបខ្ដលមាន េណាៈខ្ត្ពីរ។

ជំពូកទី២
សិទធិនិងករណីយកិចច ននពលរដ្ឋ

មារា៥
ោរយរបើយ្រ ីភាពផ្ទទល់មួនរប្់
ល
បុេគលមានក្់ៗ មិនរត្ូវយអាយប៉ាះ្ិទិអ
ធ នក្ដនទ ោរយរបើយ្រី ភាពយនះ

រត្ូវរបរពិត្ិត
ត មលក្ខម័ណឌក្ាំណត្់ក្ុងចាប់
ន
។

មារា៦
រដឋរា៉ាប់រងពុាំយអាយមានោររាំយោភបាំពានយលើរប
ូ ោយ ននបុេគលណ្តមួយយទបើយ។ រដឋោរពារ
ក្ិត្ិយ
ត ្ យ្ចក្តីនងលងូរន និង ជីវភាពឯក្ជនរប្់ពលរដឋទាំងពួង។ ោរយចាទរបោន់ ោរចាប់ចង ឬ
ោរឃុាំឃាំងជនណ្តមួយនិងអាចយធវើយៅយក្ើត្ លុះរតខ្ត្ ចាប់អនុញ្ញដត្។ ោរបងខិត្បងខាំ ោរយធវើបាប

យលើរប
ូ ោយ ឬ របរពិត្តក្មមណ្តមួយ ខ្ដលបខ្នថម ទមៃន់ទណឌក្មមអនុវត្តន៍ចាំយពាះជនជាប់ឃុាំឃាំង ឬ
ជាប់ពនធធ្លនោរ រត្ូវហាមឃត្់មិនយអាយយធវើយទ។ អនក្នដដល់ អនក្រួមរបរពិត្ិត និង អនក្្មេាំនិត្រត្ូវ
ទទួលយទ្តមចាប់។ ោរទទួល សារភាពយក្ើត្យ

ើង ពីោរបងខាំ យោយយឃរយៅ តមផលូវោយក្តី

តមផលូវចិត្តក្ីម
ត ិន រត្ូវទុក្ជាភ្តតងននពិ
រទ
ុ ធភាពយទ។ យបើបទយលមើលរោន់ខ្ត្មានវ ិមត្ិ្ងស័យជនរត្ូវ
ុ
យចាទរត្ូវយអាយបានរួចមលួន។ ជនជាប់ពិរទ
ុ ធណ្តក្៏យោយ រត្ូវទុក្ជាមនុ្សឥត្យទ្រ

ូត្ដល់យពល

ោត្់យទ្ជាសាថពរ។ យទ្របហារជីវ ិត្រត្ូវបាំបាត្់យចាលយវៀរខ្លងខ្ត្ក្នុងក្រណីខ្ដលរបជាជាត្ិរត្ូវ

ោររបោ្ ឋិត្យៅក្នុងភយនតរាយ។ ក្នុងក្រណីណ្តក្៏យោយ ោររបហារជីវ ិត្មនុ្ស យោយោមនោត្់
យ្ចក្តី មិនអាចរបរពឹត្ិបា
ត នយ

ើយ។

មារា៧
ពលរដឋរាល់រប
ូ មានយ្រ ីភាព្ាំខ្ដងេាំនិត្រប្់មួនតមវាចារ
ល
តមោយលក្ខណ៍អក្សរ ឫ តម

មយធាបាយ្ាំរាប់ផាយដនទយទៀត្។ ក្៏ប៉ាុខ្នត ពលរដឋរត្ូវយជៀ្វាងក្ុាំយរបើ្ិទិយធ នះ យោយរាំយោភយ

ើយ

និងក្ុាំយធវើយអាយមូចរយបៀបយរៀបរយសាធ្លរណាៈ។ ោរយរបើយ្រីភាពសារពត្៌មានមិនរត្ូវប៉ាះពាល់ក្ិត្ិយ
ត ្
បុេគល ្នតិ្ុមជាត្ិ ឬ ទាំយនៀមទាំោប់ លអយទ។ របបសាពត្៌មានរត្ូវយរៀបចាំយ

ើងយោយចាប់មួយ។

មារា៨
យ្រីភាពរួបរួមជា្មាេម និង្ិទិច
ធ ូលរួមរបជុាំរត្ូវបានរដឋទទួលសាគល់ចាំយពាះពលរដឋទាំងអ្់។
ោរយរបើយ្រីភាព និង ្ិទិខ្ច
ធ ងយលើយនះនឹងបនថយយៅបាន លុះរតខ្ត្មានភ្តតងថា
មានោរប៉ាះពាល់
ុ
ដល់យ្រីភាពទាំងទាយ ខ្ដលបចាុបបននរដឋធមមនុញ្ដធ្លនអះអាង។

មារា៩
រដឋរា៉ាប់រងចាំយពាះពលរដឋទាំងអ្់ នូវោរយរបើ្ិទិន
ធ យយបាយរប្់មួនយោយយ្រ
ល
ី ជាអាទ៌្ិទិធ

បតឹងត្វា៉ា ឬ ្ិទិរធ បឆាំងសាធ្លរណាៈយអាយខ្ត្ោរយរបើ្ិទិទ
ធ ាំងយនះយធវើយៅយោយអ
ចាប់ផង។

ិងាយ

ើយក្នុងទរមង់

មារា១០
អនក្មាន្ិទិយធ បាះយឆនត្ េឺពលរដឋទាំងពីរយភទខ្ដលមានអាយុ ១៨ ឆនាំេត្់។ បទបញ្ដត្ិប
ត នថយ្ិទិធ
យបាះយឆនត្ រត្ូវខ្ចងក្នុងចាប់យបាះយឆនត្។
មារា១១
ទីលាំយៅមិនអាចនរណ្ត រាំយោភបានយ

ើយ យវៀរខ្លងខ្ត្ក្នុងក្រណី ខ្ដលមានខ្ចងក្នុងចាប់។

យ្រ ីភាពក្នុងោរ្រយ្រលិមិត្យឆលើយឆលង លក្ខណាៈអាង៌ក្ាំបាងននលិមិត្ រពមទាំងោរទក្់ទង យឆលើយឆលង
តមរយបៀបដនទយទៀត្ មិនអាចនរណ្តរាំយោភបានោច់ខ្ចត្់ លុះណ្តខ្ត្មានចាប់ខ្ចងមុ្។

មារា១៣
ោរនិរយទ្ និង ោរដក្្ញ្ញ
ជ ត្ិខ្មមរ យោយយ

ត្ុនយយបាយរត្ូវហាមរបាម។

មារា១៤
រដឋទទួលសាគល់ យ

ើយធ្លនអះអាងនូវក្មម្ិទិឯ
ធ ក្ជន។ រដឋជួយ្ាំរល
ួ យអាយពលរដឋបានជា

មាា្់ ក្មម្ិទិ។
ធ ោរប៉ាះពាល់ក្មម្ិទិធ រត្ូវហាមមិនយអាយ មានយវៀរខ្លងខ្ត្របយយជន៍សាធ្លរណាៈត្ាំរវូ
យអាយ យធវើក្ុង
ន
ក្រណីខ្ដលមានខ្ចងក្នុងចាប់។ ក្នុងន័យយនះមាា្់ក្មម្ិទិធ មាន្ិទិទ
ធ ទួលបាំណ្តច់
ជាមុនយោយរត្ឹមរត្ូវនិង្មរមយ។

មារា១៥
រដឋរត្ូវយក្ចិត្តទុក្ោក្់យធវើយអាយោររ្់យៅរប្់របយភទពលរដឋខ្ដលរក្មសត្់ជាងយេ មានោរ
ចាំយរ ើនជាងមុនក្នុងបាំណងរា៉ា ប់រងយអាយជនជាំពូក្យនះ មានឋានាៈជីវភាព្មនិងយ្ចក្តីនងលងូរនន
ន
មនុ្ស។
ពលរដឋខ្ដលរត្ូវទទួលសាគល់ថា ពិោរ យធវើោរមិនយក្ើត្ យ

ើយោមនមយធាបាយចិញ្ាឹមជីវ ិត្ មាន្ិទិធ

ទទួលរបជា្យគ្គះ។

មារា១៦
រដឋោរពារយ្រីភាពខ្ចង្ិលបាៈក្មម ខ្ចងក្្ិក្មមខ្ចងពានិជជក្មម និង ឧ្ា

ក្មម។ រដឋមាន

ក្រណីក្ិចា យដើមបី្រមប្រមួលយ្ដឋក្ិចាជាត្ិ ្ាំយៅយៅរក្របយយជន៍្ងគម និង យដើមបីរារាាំងមិនឲ្យ
មានោរផ្ទតច់មុម ឬ ោរប៉ាុនប៉ាងផ្ទតច់មុម ក្នុងពាណិជជក្មម ឬ ឧ្ា

ក្មម។

មារា១៧
រដឋរត្ូវមិត្មាំបយងកើត្ោរ្រ និង មុមរបបយអាយពលរដឋរេប់ោន។ ពលរដឋរាល់រប
ូ អាច្ុាំចូល
យធវើោរបានយោយយ្រី។ ក្នុងោរយរជើ្យរ ើ្យអាយចូលយធវើោរ មិនរត្ូវេិត្ពីលក្ខម័ណឌអវីយរៅពីេុណូប
ោរាៈ ឬ ្មត្ថភាពផ្ទទល់មួនយទបើ
ល
យ។ ពលរដឋរាល់រប
ូ មាន្ិទិទ
ធ ទួលោររា៉ា ប់រង និង អត្ថរបយយជន៍
ខ្ចង្ងគមក្ិចា ខ្ដលមានខ្ចងក្នុង ចាប់។

មារា១៨
រដឋរត្ូវមិត្មាំរបយុទធបាំបាត្់ោរចងោររបាក្់រេប់របយភទ ខ្ដលយក្ោរយលើ្ក្ាំរ ិត្ចាប់។

មារា១៩
រដឋរា៉ាប់រងចាំយពាះពលរដឋទាំងអ្់នូវ្ិទិទ
ធ ទួលោរអប់រ ាំ។ ពលរដឋមានក្់ៗរត្ូវទទួលោរ្ិក្ា
មូលោឋនចាាំបាច់យ

ើយយោយឥត្យចញនងល។ រដឋរត្ូវជួយជាំរញ
ុ យអាយអក្សរសាស្ត្ត វ ិទាសាស្ត្ត ្ិលបាៈ

និង បយចាក្យទ្វ ិជាជរ ីក្ចាំយរ ើន។

មារា២០
រដឋទទួលសាគល់នូវ្ិទិឧ
ធ ត្ថម រេួសារ ចាំយពាះពលរដឋទាំងអ្់។

មារា២១
ពលរដឋមានក្់ៗមានក្រណីក្ិចារត្ូវយោរពចាប់ ោរពារមាត្ុភូមិ និង ជួយរដឋ។ ពលរដឋមានក្់រត្ូវ
បាំយពញបរិចារក្ិចាខ្ចងទហានជាោត្ពវក្ិចា ក្នុងលក្ខម័ណឌខ្ដលមានខ្ចងក្នុង ចាប់។

មារា២២
ោរយរបើ្ិទិធ និងយ្រីភាព ធ្លនអះអាងយោយបចាុបបននរដឋធមមនុយញ្ញដយៅមារត ៧-៨-១១និង១២

នឹងអាចផ្ទអក្់បានខ្ត្ក្នុងក្រណី ខ្ដលមានភាពអា្នន មានវ ិរក្ឹត្ិោល ឬ យបើមានរបោ្ថា របជាជាត្ិ
្ថិត្ក្នុងភយនតរាយ ឬ ក្នុងភាព្គ្គម។

ទរុណក្មមដល់រាងោយ និង អាំយពើរ ាំយោភយផសងៗនាំយអាយមូច្ិទិអ
ធ នក្ដនទខ្ចងយភាេរទពយក្តី ខ្ចងផលូវចិត្ត
ក្តីមិនអាចយធវើបានយ

ើយ។ អនក្របរពឹត្ិត នូវអាំយពើរ ាំយោភទាំងយនះ រត្ូវទទួលយទ្តម ចាប់។ យទះជា

យ៉ា ងណ្តក្៏យោយ វ ិធ្លនោរផ្ទអក្្ិទិធ និង យ្រីភាព ដូចមានខ្ចងក្នុងវាក្យម័ណឌទីមួយ មិនអាចមានងិរ
យវោយលើ្ពី របាាំមួយខ្មយ

ើយ។ ងិរយវោយនះ អាចបនតបាន ក្នុងលក្ខម័ណឌដូចោន។ ដល់ផុត្ងិរយវោ

ពិយ្្ជនណ្ត ខ្ដលយល់ថា មលួនបានទទួលោរ មូចខ្ចត្យោយអយុត្ិធ
ត ម៌ អាចបតឹងត្ុោោរមាន
្មត្ថក្ិចា្ុាំយអាយជួ្ជុលអត្ថវ ិន្ ខ្ដលមលួនជាអនក្រងយរោះ។

ជំពូក៣
របធានាធិបត្ីននសាធារណរដ្ឋ
មារា២៣
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋយរបើអាំណ្តចនីត្ិរបត្ិបត្តិ ខ្ដលរបជារាស្ត្តរបេល់ជូនយោក្។
មារា២៤
ក្នុងអាំ

ងអាណត្ត
ិរប្់របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ មានអនុរបធ្លនធិបត្ីមានក្់ជួយយធវើោរ។
ុ

របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ មុទទោរល័យរបត្ិបត្តិោរមួយ និង រក្ុមរបឹក្ា្នតិ្ុមមួយ ឯោរយរៀប
និង ោររបរពឹត្ិយត ៅននអងគោរទាំងពីរយនះ រត្ូវក្ាំណត្់ក្ុងចាប់
ន
យរៀបចាំអងគោរមួយ។ របធ្លនធិបត្ី និង
អនុរបធ្លនធិបត្ី ននសាធ្លរណរដឋ រត្ូវយរជើ្តាំងក្នុង ្នលឹក្បញ្ជីជាមួយ ោន្ាំរាប់របាាំឆនាំយោយវ ិធី

យបាះយឆនត្ជា្ក្ល យោយចាំយពាះ និង ជា្មាៃត្់។ មុម្ររបធ្លនធិបត្ី និង អនុរបធ្លនធិបត្ី នន
សាធ្លរណរដឋ មានវ ិ្មិត្ភាព និង ោរោន់ ោប់វ ិជាជជីវាៈឧ្ា

្រសាធ្លរណដនទយទៀត្ ឬ និង មុម្រ ្មាជិក្រាជរោឋភិបាល។

ក្មម និងពាណិជជក្មម យ

ើយនិងមុម

របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋអាចឈរយ្មះ យអាយយេយរជើ្តាំង សាជាងមីបានខ្ត្មតង ប៉ាុយណ្តណះ។

មារា២៥
ពលរដឋខ្មមរទាំងពីរយភទ អាចឈរយ្មះជាយបក្ខជនរបធ្លនធិបត្ី ឬ អនុរបធ្លនធិបត្ីនន
សាធ្លរណរដឋបានោលណ្តបានបាំយពញលក្ខម័ណឌដូចត្យៅាៈ
ក្. មាន្ញ្ញ
ជ ត្ិជាខ្មមរតាំងពីក្ាំយណើត្រ

ូត្មក្

ម. យក្ើត្ពីមាតបិត មាន្ញ្ញ
ជ ត្ិជាខ្មមរ

េ. មាន្

ព័នធ្ញ្ញ
ជ ត្ិជាខ្មមរពីក្ាំយណើត្ យបើសាមីមួនភរ
ល
ិយ ឬ សាវមីយពញចាប់

ឃ.មានអាយុយ៉ាងត្ិចខ្្្ិបឆនាំ មក្ទល់និងនងៃយបាះយឆនត្

ង. ជាអនក្មាន្ិទិយធ បាះយឆនត្ យ
យរៀបអងគោរ។

ើយរបក្បលក្ខម័ណឌដនទយទៀត្ ខ្ដលមានខ្ចងក្នុងចាប់

មារា២៦
យបក្ខជននន្នលឹក្បញ្ជ ីណ្ត ខ្ដលបានទទួលភាេយរចើនោច់ខ្ចត្នន្នលឹក្យឆនត្ ្ាំខ្ដងមត្ិរត្ូវ

បានរបោ្ជារបធ្លនធិបត្ី និង អនុរបធ្លនធិបត្ី ននសាធ្លរណរដឋ។ ក្នុងក្រណីខ្ដលពុាំបានភាេ

យរចើនោច់ខ្ចត្ យនះនិង មានចាត្់ោរយបាះយឆនត្យលើក្ទីពីរ យៅនងៃទី របាាំពី រាប់ពីនងៃបនទប់នងៃយបាះយឆនត្

យលើក្ទីមួយ។ យៅយពលយបាះយឆនត្យលើក្ទីពីរ មានខ្ត្យបក្ខជននន្នលឹក្បញ្ជីពីរ ខ្ដលបានទទួលយឆនត្
យរចើន ជាងយេ រត្ូវយរជើ្តាំងជារបធ្លនធិបត្ី និង អនុរបធ្លនធិបត្ី ។

ក្នុងក្រណីខ្ដលមាន្នលឹក្ឮយឆនត្ យ្មើោន ្ភាទាំងពីររួម របជុាំជា្មាជ្ភាក្នុងរយះយវោរបាាំពីរនងៃ

យដើមបីយបាះយឆនត្យរជើ្យរើ្រប ធ្លនធិបត្ី និង អនុរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ក្នុង្នលឹក្បញ្ជីមួយ
ក្នុង្នលឹក្បញ្ជីទាំងពីរខ្ចងយលើ យោយយក្តមមត្ិភាេយរចើន យោយយរបៀប។
មារា២៧
ោរចាត្់ខ្ចងយបាះយឆនត្យរជើ្យរើ្ របធ្លនធិបត្ី និង អនុរបធ្លនធិបត្ី ននសាធ្លរណរដឋរត្ូវយធវើ
ក្នុងនមភនងៃយ៉ាងត្ិច និង ខ្្្ិបនងៃយ៉ាងយូរ មុនយពលផុត្អាណត្តិរបធ្លនធិបត្ី ក្នុងត្ាំខ្ណង។ក្នុងក្រណី
យបាះយឆនត្មិនយក្ើត្ យោយយ

ត្ុមាន្គ្គម ឬ អ្នតិ្ុមខ្ចលាំង អាណត្តិរបធ្លនធិបត្ី និង អនុរបធ្លន

ធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ អាចបនតបានមតងបានមួយឆនាំៗ។ ោរពិនិត្យពិច័យអាំពី ភាពយបាះយឆនត្ មិនយក្ើត្
រពមទាំងោរបនតអាណត្តិយនះ រត្ូវ្ាំយរចយោយ្ភាទាំងពីររួមរបជុាំជា ្មាជ្ភា យបាះយឆនត្យក្មត្ិ
ភាេយរចើនោច់ខ្ចត្ នន្មាជិក្្មាជ្ភាបនទប់ពីបានពីយរោះ និង ត្ុោោរធមមនុញ្ដ។

មារា២៨
ចាប់យរៀបចាំអងគោរមួយរត្ូវក្ាំរ ិត្ខ្បបបទយរជើ្តាំងរបធ្លនធិបត្ី និង អនុរបធ្លនធិបត្ីនន
សាធ្លរណរដឋ ។

មារា២៩
មុម្ររបធ្លនធិបត្ី និង អនុរបធ្លនធិបត្ី ចាប់យផតើមយៅនងៃខ្ងលង្ចាារបណិត្ធ្លន។ មុម្រ
យនះរត្ូវផុត្យៅយមា៉ា ងដប់ពីរនងៃរត្ង់ ននងៃទី ១៨ ខ្ម មិន បនទប់ពីផុត្រយះយពលរបាាំឆនាំ បនតបនទប់ោនរាប់
ពីយពលជាប់យឆនត្។ មុនចូលោន់ដាំខ្ណង

របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ខ្ងលង្ចាារបណិធ្លនយៅ

ចាំយពាះមុមរបជារាស្ត្ត យោយ មាន្មាជិក្អងគោររដឋននរួបរួមផង ជាយ្ចក្តីដូចត្យៅាៈ

“មញាំុ តាំង្ចាាជាឧឡារក្
ិ ចាំ យពាះមុ មរបជារាស្ត្តថាមញាំុ នឹងោរពារមាត្ុ ភូមិបាំយពញយោយយសាមះ
្ម័រេនូ វភារាៈរបធ្លនធិ បត្ី ននសាធ្លរណរដឋខ្មមយោរពរដឋ
រ
ធមមនុញ្យដ
របយយជន៍ របជារាស្ត្តនិ ង របជាជាត្ិ ” ។

មារា៣០

ើយបូ ជាមលួនមញាំុ ទាំងស្្ុងយដើ មបី

ក្នុងក្រណីខ្ដល របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ មានធុរាៈមតងមាកលមុម្ររបធ្លនធិបត្ីយវៀរខ្លង

ខ្ត្មុម្រខ្ដលមានខ្ចងយៅមារត៣៦-៣៧-៣៨-៤១ និង៤២ យចញរត្ូវអនុរបធ្លនធិបត្ី ននសាធ្លរណ
រដឋោន់ោប់ជាំនួ្។

មារា៣១
ក្នុងក្រណីខ្ដលត្ាំខ្ណងរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋទាំយនរជាសាថពរ យទះមក្ពីយ

ត្ុអីក្
វ ៏យោយ

ឬក្នុងក្រណីមានោររារាាំងជាសាថពរ ខ្ដលត្ុោោរធមមនុញ្ដបានរបោ្ យក្មត្ិភាេយរចើន ោច់ខ្ចត្នន
្មាជិក្ មលួនអនុរបធ្លនធិបត្ី ជាំនួ្របធ្លនធិបត្ី យោយទទួលអាំណ្តចទាំងអ្់រប្់របធ្លនធិបត្ី។
ប៉ាុខ្នតយបើក្រណីយនះយក្ើត្យ

ើងជាងដប់ពីរខ្មមុន យពលផុត្អាណត្តិធមមត យនះនឹងរត្ូវយរៀបចាំ ក្នុងរយះយពល

ពីរខ្មយ៉ា ងត្ិច និងបីខ្មយ៉ា ងយូរ យអាយមានោរយបាះយឆនត្យរជើ្យរើ្របធ្លនធិបត្ីនិងអនុរបធ្លនធិបត្ី
្ាំរាប់អាណត្តិមួយងមី។

មារា៣២
ក្នុងក្រណី ខ្ដលយោយយ

ត្ុដូចោននិងយ

ត្ុ ខ្ដលមានខ្ចង ក្នុងមារត៣១ វាក្យម័ណឌ១

អនុរបធ្លនធិបត្ីជ ពុាំអាចោន់ោប់មុម្ររបធ្លនធិបត្ី ននសាធ្លរណរដឋបាន មុម្រយនះរត្ូវធ្លលក្់

យៅយលើរបធ្លនរពឹទធ្ភា។ របធ្លនរពឹទធ្ភារត្ូវប្គប់យអាយមានោរយបាះយឆនត្របធ្លនធិបត្ី ក្នុង
រយាៈយវោពីរខ្មយ៉ា ងត្ិចយ

ើយបីខ្មយ៉ា ងយូរ។

ក្នុងរយះយពលយនះ មិនយអាយមានោររាំលាំរោឋភិបាល ឬមានោរយ្ើយរើ្មា្ភាពននរោឋ ភិបាលយទ
យ

ើយ្ភាជាត្ិ ក្៏មិនអាចរត្ូវរាំោយបានខ្ដរ។

ក្នុងក្រណីយបាះយឆនត្មិនយក្ើត្ ដូចខ្ចងយៅមារត ២៧ វាក្យម័ណឌ ២ យោយយ

មានអ្នតិ្ុមខ្ចលាំង ្ភាទាំងពីរនន្

ត្ុមាន្គ្គម ឬ

្ភា និង រក្ុមរបឹក្ាយ្នានុភាព រួមរបជុាំយៅមនទី្ភាជាត្ិ

យៅនងៃបនទប់ពី ផុត្រយះយពលបីខ្ម ខ្ដលខ្ចងយៅវាក្យម័ណឌទី ១

ននមារតយនះ យដើ មបីយបាះយឆនត្យរើ្

របធ្លនធិបត្ី មានក្់យអាយបាំយពញបគងគប់រយះយពលអាណត្តិរបធ្លនធិបត្ី សាមីជន។

មារា៣៣
របធ្លនធិបត្ីនន សាធ្លរណរដឋ ខ្ត្ងតាំងរដឋមគនតីទីមួយ យ

ើយនិង ្មាជិក្រោឋភិបាលតម

យ្ចក្តីយ្នើពីរដឋមគនតីទីមួយ។ របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ អាចបញ្ឈប់្មាជិក្រោឋភិបាលមួយរូបៗ
ឬទាំងអ្់ោនពីមុម ្ររប្់មួនបាន។
ល

មារា៣៤
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ដឹក្នាំោរពិភាក្ាននេណាៈរដឋមគនតី។ ក្នុងក្រណីមានធុរាៈរត្ូវ

អនុរបធ្លនធិបត្ី ឬ យបើអនុរបធ្លនធិបត្ីមានធុរាៈខ្ដរយនះ រត្ូវរដឋមគនតីទីមួយបាំយពញក្ិចាយនះជាំនួ្។
មារា៣៥
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋរបោ្យអាយយរបើចាប់ និង ចុះ
មាន្

្ភាបានបយញ្ញ
ា ញមត្ិយល់រពមជាសាថពររួចយ

ត្ថយលខ្ចយលើរក្ឹត្យ។ចាប់ខ្ដល

ើយ រត្ូវរបោ្យអាយយរបើក្ុងដប់
ន
របាាំនងៃបនទប់

ពីយពលខ្ដលរបធ្លនធិបត្ី ននសាធ្លរណរដឋបានទទួលចាប់យនះ។ មុនផុត្រយាៈយពលយនះរបធ្លនធិបត្ី
អាច្ុាំយអាយ្

្ភាពិភាក្ា សាជាងមីនូវចាប់ ឬ មារតមលះននចាប់យនះ។ ោរពិភាក្សយនះរត្ូវយធវើក្ុង
ន

រយះយពលនមភនងៃយ៉ាងយូរ។

មារា៣៦
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋខ្ត្ងតាំងក្នុងមុមត្ាំខ្ណង្ុីវ ិល និង ទហាន។ អនក្រដឋោរខ្ដល

រត្ូវខ្ត្ងតាំង យោយមានោរយល់រពមពីេណាៈរដឋមគនតីេឺាៈ


ឯក្អេគរដឋទូត្ និង យរប្ិត្វ ិសាមញ្ដ។



្មាជិក្ននរក្ុមរបឹក្ារដឋ។



អភិបាលយមត្ត។



ឧត្តមយ្នី។



សាក្លវ ិទាធិោរ។



នយក្រដឋោរក្ណ្ត
ត ល។



យ

ើយនិង្មាជិក្ននរក្ុមរបឹក្ាយ្នានុភាព។

មុមត្ាំខ្ណងដនទយទៀត្ខ្ដលរត្ូវខ្ត្ងតាំងយោយមានោរយល់រពមពីេណាៈរដឋមគនតី រពមទាំង
លក្ខម័ណឌខ្ដល របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ មានអាំណ្តចខ្ត្ងតាំងក្នុងនមរប្់យោក្ រត្ូវមាន
ោរយរៀបរាប់ក្ុងចាប់
ន
យរៀបចាំអងគោរមួយ។

មារា៣៧
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋតាំងឯក្អេគរដឋទូត្ និង យរប្ិត្វ ិសាមញ្ដជាត្ាំណ្តងសាធ្លរណរដឋ

ខ្មមរយៅរបយទ្យរៅ ។ រីឯឯក្អេគរដឋទូត្ រាជទូត្ និងយរប្ិត្វ ិសាមញ្ដបរយទ្រត្ូវទទួលភារាៈតាំងយអាយ
យៅអមរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ។

មារា៣៨
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ចុះ

ត្ថយលខ្ចយលើ្នធិ្ញ្ញដ និង អនុ្ញ្ញដអនតរជាត្ិយ

យអាយ្ចាាប័នយលើឯក្សារទាំងយនះ យោយអាស្្័យោរអនុម័ត្នន្

ើយ

្ភា ។

មារា៣៩
បនទប់ពីបានពិយរោះជាមួយរបធ្លននន្ភាទាំងពីរ របធ្លនធិបត្ីអាចរបោ្នូវភាព អា្នន ឬ

វ ិរក្ឹត្ិោលក្នុងក្រណីមានោរេាំរាមេាំខ្

ងធៃន់ និង ជាបនទន់ប៉ាះពាល់យលើសាថប័ននន ននសាធ្លរណរដឋ

ដល់ឯក្រាជយជាត្ិ និង ដល់ បូរណភាពទឹក្ដីននសាធ្លរណរដឋ ។ របធ្លនធិបត្ី រត្ូវជូនដាំណឹងយនះភាលម
ដល់របជាជាត្ិតមសាលិមិត្។ ក្នុងរយះយពលរបាាំពីរនងៃ បនទប់ពីយពលរបោ្ពីភាពអា្នន ឬ វ ិរក្ឹត្ិ
ោលយនះ្

្ភា រួមរបជុាំជា្មាជ្ភា យដើមបីយអាយោរយល់រពម ឬ ខ្ក្ខ្របវ ិធ្លនោរខ្ដលបាន

បញ្ដត្ិត ឬ បញ្ាប់ វ ិធ្លនោរយនះ។ ក្នុងក្ាំ

ងយពលពិ
យ្្យនះ ្ភាជាត្ិមិនអាចរត្ូវរាំោយបានយទ។
ុ

មារា៤០
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ជាយមបញ្ញ
ជ ោរជាន់មព្់បាំផុត្យលើក្មាលាំងទ័ពរប្់សាធ្លរណរដឋ។
យោក្របោ្ភាព្គ្គម ឬ របោ្ថា របជាជាត្ិ្ិត្
ថ ក្នុងភ័យនតរាយ តមយ្ចក្តីយ្នើពីរ រោឋភិបាល
យ

ើយ យរោយខ្ដលមានោរយល់រពមពី្ភាទាំងពីររួមរបជុាំជា្មាជ។

មារា៤១
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ របាស្្័យជាមួយ នឹង្ភាទាំងពីរ តមសាលិមិត្យ

លិមិត្យនះ មិនរត្ូវយក្មក្ពិភាក្ាយទ។ រប្ិនយបើ្ភា្ថិត្យៅក្នុងវ ិ្សមោល ្
ជាពិយ្្ យដើមបីសាតប់សារលិមិត្យនះ។

មារា៤២

ើយសារ

្ភារត្ូវរួមរបជុាំ

របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ជាអនក្ផតល់យរេឿងឥ្សរយ្ជាត្ិ។ យោក្មាន្ិទិយធ លើក្ខ្លង
និង បនធូបនថយយទ្។

ជំពូកទី៤
រដ្ឋឋភិបាល
មារា៤៣
រដឋមគនតីទីមួយ និង ្មាជិក្រោឋភិបាល ទទួលមុ្ចាំយពាះ របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ពីក្ិចា
ចាត្់ោរអនុវត្តន៍នយយបាយរប្់រដឋយអាយបាន្ាំយរច។ រដឋមគនតីទីមួយ ដឹក្នាំរោឋភិបាល និងអងគោរជាត្ិនន។

មារា៤៤

ឧ្ា

មុម្រនន្មាជិក្រោឋភិបាល មានវ ិ្មិត្ភាព និង ោរោន់ោប់វ ិជាជជីវាៈ ខ្ផនក្ពាណិជជក្មម ឬ
ក្មម យ

ើយនិង ោរោន់ោប់ត្ាំខ្ណងក្នុងអងគោរសាធ្លរណណ្តមួយ។

មារា៤៥
្មាជិក្រោឋភិបាល អាចចូលរួមក្នុងយពលរបជុាំ្ភាជាត្ិ និង រពឹទធ្ភា យ

ើយនិង ក្នុងយពល

របជុាំេណាៈក្មមោរនននន្ភា។ យបើ្មាជិក្រោឋភិបាល្ុាំនិយយ រត្ូវខ្ត្យបើក្ឱោ្យអាយនិយយ
យវៀរខ្លងខ្ត្ក្នុងយពលរបជុាំ

យដើមបីយបាះយឆនត្

្យរមចអាំពីអនុសា្ន៍

ននរោឋភិបាល ទាំងមូល ឬ មួយភាេ។ ជាំពូក្៥ ្

្ភា

មារា៤៦
្

្ភា មាន្

្ភាពីរ េឺ ្ភាជាត្ិ និង រពឹទធ្ភា។

ប៉ាះពាល់ដល់យជាេ វា្ន

មារា៤៧
្ភាជាត្ិមាន្មាជិក្ចាំនួនខ្ប៉ាត្្ិបនក្់យ៉ាងត្ិច។ ត្ាំណ្តងរាស្ត្តរត្ូវយរជើ្តាំងយោយោរ
យបាះយឆនត្ជា្ក្ល យោយចាំយពាះជា្មាៃត្់

និង យោយ្នលឹក្យឆនត្មួយ មាននមខ្ត្មួយ្ាំរាប់

អាណត្តិបួនឆនាំ។ ត្ាំណ្តងរាស្ត្តអាចឈរយ្មះ យអាយយេយរជើ្តាំងសាជាងមីបាន។ អនក្មាន្ិទិឈ
ធ
រ

យ្មះជាយបក្ខជនត្ាំណ្តងរាស្ត្ត េឺ ពលរដឋមាន្ិទិយធ បាះយឆនត្ទាំងពីរយភទ ខ្ដលមានអាយុយ៉ាងត្ិច
នមភរបាាំឆនាំេត្់មក្ទល់នងៃយបាះយឆនត្។

មារា៤៨
រពឹទធ្ភា មាន្មាជិក្ចាំនួនពីរនមភរបាាំបី យៅខ្្្ិបនក្់។ រពឹទធ្ភាជាត្ាំណ្តងភូមិភាេ
យផសងៗននសាធ្លរណរដឋ និង អងគោរធាំៗននរដឋ។ ភូមិភាេយផសងៗ រត្ូវយរជើ្តាំង្មាជិក្រពឹទធ្ភា

ចាំនូនបីភាេរបាាំ “ ៣/៥ ” រដឋោរ្ុីវ ិល រត្ូវយរជើ្តាំង្មាជិក្រពឹទធ្ភា ចាំនួនមួយភាេរបាាំ “ ១/៥ “
រក្ុមរបឹក្ាយ្នានុភាព រត្ូវយរជើ្តាំង ្មាជិក្រពឹទធ្ភាចាំនួនមួយភាេរបាាំ ៉៉ា១/៥ ៉៉ា ។
្មាជិក្រពឹទធ្ភា រត្ូវយរជើ្តាំង្ាំរាប់របាាំមួយឆនាំ យោយោរយបាះយឆនត្ជា្ក្ល យោយ មិនចាំយពាះ
ជា្មាៃត្់ និង យោយ្នលឹក្យឆនត្មួយ មាននមខ្ត្មួយ ក្នុងបណ្ត
ត លអនក្មាន្ិទិយធ បាះ

យឆនត្ទាំងពីរយភទខ្ដលមានអាយុយ៉ាងត្ិចខ្្្ិបឆនាំេត្់ មក្ទល់នងៃយបាះយឆនត្។ ្មានជិក្
រពឹទធ្ភាអាចឈរយ្មះ យអាយយេយរជើ្តាំងសាជាងមីបាន។

្មាជិក្រពឹទធ្ភាចាំនួនពាក្់ក្ណ្ត
ត លរត្ូវផ្ទល្់ងីម ក្នុងរយះយពលបីឆនាំមតងៗ។ មុនផុត្ឆនាំទីបី

នននីត្ិោលទីមួយរត្ូវមានចាត្់ោរចាប់យឆនត្ យដើមបីរក្្មាជិក្រពឹទធ្ភា ខ្ដលរត្ូវផុត្អាណត្តិមុន យេ។

មារា៤៩
ក្នុងយពលមាន្គ្គម ឬ មានអ្នតិ្ុមខ្ចលាំង ្មាជិក្្

្ភា អាចរត្ូវយរជើ្តាំងយោយោរ

យបាះយឆនត្ជា សាក្លយោយចាំយពាះជា្មាៃត្់ និង យោយ្នលឹក្បញ្ាី។ ក្នុងក្រណីខ្ដលោរយបាះយឆនត្មិន
អាចយធវើយៅយក្ើត្ របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ អាចពនា អាណត្តិ្មាជិក្្

មតងមួយឆនាំ។ ក្នុងក្រណីទាំងពីរខ្ចងយលើ រត្ូវពិយរោះជាមុននឹងត្ុោោរធមមនុញ្ដ។

្ភាបានមតងមួយឆនាំ

មារា៥០
អាណត្តិ្មាជិក្្
្មាជិក្្

្ភាមានវ ិ្មិត្ភាព និង ោរបាំយពញមុម្រសាធ្លរណជា្ក្មម។

្ភាមានក្់ៗ មិនអាចបាំយពញមុម្រជា្មាជិក្ននសាថប័នដនទយទៀត្ រប្់ សាធ្លរណរដឋ

ខ្ដលមានខ្ចងក្នុងធមមនុញ្ដ យវៀរខ្លងខ្ត្មុម្រ្មាជិក្ននត្ុោោរជាន់មព្់យចញ។

មារា៥១
ចាប់យបាះយឆនត្រត្ូវក្ាំរ ិត្ខ្បបបទននោរយរជើ្តាំងត្ាំណ្តងរាស្ត្ត និង ្មាជិក្រពឹទធ្ភា។

មារា៥២

្

អាំណ្តចនន្ភានីមួយៗ ចប់រត្ឹមយពល្ភាងមីចូលោន់ត្ាំខ្ណង។ ក្នុងក្រណីមាន្មាជិក្

្ភាទទួលអនិចាក្មម ោខ្លង របាចាក្្មាជិក្ភាព ខ្ដលយក្ើត្មានយ

ើងរបាាំមួយខ្មមុនចប់

នីត្ិោល រត្ូវចាត្់ោរយរជើ្តាំងជាំនួ្្មាជិក្យនះ។

មារា៥៣
មុននិងចាប់យផតើមយធវើោរ ្ភានីមួយៗរត្ូវយធវើ្ុពលក្មម្មាជិក្រប្់មួនណ្តខ្ដលោ
ល
ម នោរត្វា៉ា

ជាំទ្់។ មុនចូលោន់ត្ាំខ្ណង ្មាជិក្្ភានីមួយៗ ខ្ដលបានទទួល ្ុពលក្មមរច
ួ យ
្ចាារបណិធ្លនយៅចាំយពាះមុម របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ យ
មួយផងជាយ្ចក្តីថាាៈ

“ មញ៉ាុាំតាំង្ចាាជាឱឡារិក្ថា នឹងយោរពរដឋធមមនុញ្ដ យ

ើយរត្ូវខ្ងលង

ើយយោយមានត្ុោោរធមមនុញ្ដរម
ួ ជា

ើយមិត្មាំយរបើក្ាំោាំងរប្់មាំុទ
ញ ាំងប៉ាុនមន

យដើមបីបាំយពញ ក្ិចាោរជារបយយជន៍របជារាស្ត្ត និង របជាជាត្ិ “ ។
មារា៥៤
្មាជិក្្
ឬ ោត្់យទ្យោយយ
្មាជិក្្

្ភាណ្តក្៏យោយ មិនអាចរត្ូវយេយចាទរបោន់ តមរក្មលួនចាប់ចង់ឃុាំឃាំង

ត្ុថា បាន្ាំខ្ដងយយបល់ ឬ បយញ្ញ
ា ញមត្ិក្ុងោរបាំ
ន
យពញមុម្ររប្់មួន។
ល

្ភាក្៏យោយ នឹងអាចរត្ូវយេយចាទរបោន់ ឬ ចាប់ចង អាំពីបទឧរក្ិដឋ ឬ មជឈឹមបាន

លុះណ្តខ្ត្មានអនុញ្ញដត្ពី្ភា ខ្ដលមលួនជា្មាជិក្ យវៀរខ្លងខ្ត្ក្នុងក្រណី បានរបរពឹត្ិប
ត ទយលមើ្
ជាក្់ខ្្តងយចញ។ ក្នុងក្រណីទាំងអ្់ ោរឃុាំឃាំង ឬ ោរយចាទរបោន់្មាជិក្្

្ភាណ្តមួយ

រត្ូវផ្ទអក្ យបើ្ិនជាមាន្មាជិក្បីភាេបួន “ ៣/៤ “ នន្ភាខ្ដលមលួនជា្មាជិក្ បានបយញ្ញ
ា ញមត្ិ
យអាយផ្ទអក្។

មារា៥៥
អាណត្តិោច់ខ្ចត្យ៉ា ងណ្តក្៏យោយរត្ូវទុក្ជាយមាឃាៈ។ ្ិទិយធ បាះយឆនត្បយញ្ញ
ា ញមត្ិជា្ិទិធ
រប្់្មាជិក្្

្ភាផ្ទទល់ ្ាំរាប់ខ្ត្មលួនឯងខ្ត្មានក្់។

មារា៥៦
ក្នុងងិរយវោននអាណត្តិរប្់មួន្មាជិ
ល
ក្្

្ភា ខ្ដលរត្ូវទទួលទណឌក្មម ជាយ

ត្ុ

បណ្ត
ត លយអាយឈរយ្មះជាយបក្ខជនពុាំបានរត្ូវបាត្់បង់ឋានាៈជា្មាជិក្។ ោរបាត្់បង់ឋានាៈជា
្មាជិក្រត្ូវរបោ្្ាំយរចយោយ្ភាខ្ដលសាមីមួនយនះជា្មាជិ
ល
ក្។

មារា៥៧
្

្ភា របជុាំយោយយពញចាប់ ជា្ម័យរបជុាំសាមញ្ដ ពីរដងក្នុងមួយឆនាំ។ ្ម័យរបជុាំ

នីមួយៗមានងិរយវោយ៉ា ងត្ិចបីខ្ម ។ របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ យោះ្

្ភារបជុាំជាវ ិសាមញ្ដ

តមយ្ចក្តី្ុាំរប្់រដឋ មគនតីទីមួយ ឬ ពីភាេយរចើន នន្មាជិក្ទាំងអ្់រប្់្ភាជាត្ិ ឬ រប្់រពឹទធ
្ភា។ រយបៀបវារាៈរត្ូវក្ាំណត្់ជាក្់ោក្់រពមទាំងនងៃរបជុាំ យ
របជុាំ។ ្ម័យរបជុាំ្

ើយរត្ូវផាយជាមួយោនក្នុងយ្ចក្តីអយញ្ជើញ

្ភារត្ូវយធវើយៅរដឋធ្លនីសាធ្លរណរដឋខ្មមរ យ

ើយ្ម័យរបជុាំ្ភានីមួយៗយនះ

រត្ូវយធវើក្ុងសាលមួ
ន
យយរៀបចាំជាពិយ្្្ាំរាប់ក្ិចាយនះលអឹក្ណ្តខ្ត្មានោរ្ាំយរចយផសងចុះក្នុងលិមិត្យោះ
របជុាំ យរពាះោលាៈយទ្ាៈត្ាំរវូ ។ យរៅពីក្រណីដូចខ្ដលមានខ្ចងយៅវាក្យម័ណឌទាំងពួងខ្ចងយលើនិងយរៅពី
ក្ខ្នលង និង ោល បរិយចាទ ខ្ដលក្ាំណត្់ក្ុង
ន យ្ចក្តីអយញ្ជើញោររបជុាំ ណ្តក្៏យោយនន្ភានីមួយៗរប្់
្

្ភារត្ូវទុក្ ជាមុ្ចាប់ យ

ើយជាអាសា្ូនយយពញលក្ខណាៈ។

មារា៥៨
របធ្លន្ភាជាត្ិ រត្ូវយរជើ្តាំង្ាំរាប់ពីរឆនាំ។ របធ្លនរពឹទធ្ភា រត្ូវយរជើ្តាំងយរោយយពល
យបាះយឆនត្បតូរចាំនួនពាក្់ក្ណ្ត
ត លនន្មាជិក្រពឹទធ្ភា។ ្មាជិក្រក្ុមអភិបាលនន្ភានីមួយៗរត្ូវ
យរជើ្តាំងយៅយពលជាមួយោននឹងរបធ្លន។

មារា៥៩
ក្នុងក្រណីខ្ដលរត្ូវយោះ្ភាទាំងពីររបជុាំរម
ួ ជា្មាជ្ភា ក្ិចារបជុាំរត្ូវ្ថិត្យៅយរោម អធិបត្ី

ភាពននរបធ្លន្ភាជាត្ិ។

ក្នុងក្រណីខ្ដលរបធ្លន្ភាជាត្ិមានធុរាៈ របធ្លនរពឹទធ្ភាជាអនក្ដឹក្នាំោរពិភាក្ា។

មារា៦០
ោរពិភាក្ារប្់្ភានីមួយៗ និង ទុក្ជាបានោរទល់ខ្ត្ មាន្មាជិក្នន្ភាយនះចាំនួន
ពីរភាេបី “ ២/៣ “ មក្រួមរបជុាំ។ ោរពិភាក្ានន្មាជ្ភា និង ទុក្ជាបានោរទល់ខ្ត្ត្ាំណ្តងរាស្ត្ត

ចាំនួនពីរភាេបី “ ២/៣ “ និង្មាជិក្រពឹទធ្ភាចាំនួនពីរភាេបី ៉៉ា២/៣ ម៉ាក្រួមរបជុាំ។ ក្នុងក្រណីខ្ដលមិន
រេប់អងគរបជុាំ យៅឱោ្យោះរបជុាំយលើក្ទីមួយ ្ភា ឬ ្មាជ រត្ូវយោះរបជុាំជាយលើក្ទីពីរយ

ើយអាច

ពិភាក្ាបានោរ យទះបីមាន្មាជិក្ប៉ាុនមននក្់មក្រួមរបជុាំក្៏យោយ។ោររបជុាំខ្ដលជាក្មមវត្ថុននោរយោះ
របជុាំជាយលើក្ទីពីរ និង អាចយធវើយៅបានខ្ត្ក្នុងរយះ យពលយវោនមភបួនយមា៉ា ងយ៉ា ងត្ិចបនទប់ោរយោះរបជុាំ
យលើក្ទីមួយ។

មារា៦១
្

្ភាតាំងបទបញ្ញ
ជ នផទក្ុងមួ
ន
យ។

មារា៦២
យពលរបជុាំ្ភាទាំងពីររត្ូវយធវើជាសាធ្លរណាៈ។ ្ភានីមួយៗអាចរបជុាំ្មាៃត្់បាន តមោរ្ុាំពី
របធ្លន្ភាយនះក្តី ពី្មាជិក្ចាំនួនមួយ ភាេដប់ “ ១/១០” យ៉ា ងត្ិចនន្ភាយនះក្តី ពីរដឋមគនតីទីមួយក្តី។
យ្ចក្តីរាយយ

ត្ុទាំងស្្ុងននោរពិភាក្ាក្នុងយពលរបជុាំសាធ្លរណាៈរត្ូវចុះផាយក្នុងរដឋក្ិចា។

មារា៦៣
តមោរ្ុាំពី្មាជិក្មួយភាេដប់ ៉៉ា ១/១០ ៉៉ា យ៉ា ងត្ិច្ភាជាត្ិ ឬ រពឹទធ្ភាអាចអយញ្ជើញ
ឥ្សរជនដ៏ឧត្តមណ្តមានក្់មក្បាំភឺ្
ល ភា អាំពីបញ្ញ
ា ខ្ដលមានសារាៈ្ាំខ្ចន់ពិយ្្។

មារា៦៤
្
រដឋ។ ្

្ភាអនុម័ត្ចាប់។ ្

្ភាអនុម័ត្ងវ ិោររដឋ ោរយអាយរដឋមីរា បាក្់ ោរមាីរបាក្់រប្់

្ភាយអាយ យ្ចក្តីយល់រពមចាំយពាះេណនិរដឋបាល បនទប់ពីបានយល់រពមពីរក្ុមរបឹក្ារដឋ។

្

្ភាអនុម័ត្ចាប់យលើក្ខ្លងយទ្។

្

្ភាអនុម័ត្ចាប់ខ្ដលរបោ្ថារបជាជាត្ិឋិត្យៅក្នុងភយនតរាយ ឬ ក្នុងភាព ្គ្គម។

ជំពូក៦
ការទាក់ទងរវាងសហសភា និង រដ្ឋឋភិបាល

មារា៦៥
ចាប់េឺជាោរ្ាំខ្ដងននឆនទះជាត្ិ។ វ ិ្័យរប្់ចាប់រត្ូវក្ាំណត្់ក្ុងចាប់
ន
យរៀបចាំអងគោរមួយ។

មារា៦៦
អនក្យផតើមេាំនិត្បយងកើត្ចាប់ េឺ រោឋភិបាលក្៏បាន ្មាជិក្្

្ភាក្៏បាន ។ ក្៏ប៉ាុខ្នតោរយផតើម

េាំនិត្ខ្ចងចាំណ្តយ្ាំរាប់បុេគលិក្ ជាភារាៈឯក្ឯងននរោឋភិបាល ។

មារា៦៧
យ្ចក្តីរពាងចាប់រត្ូវពិភាក្ាក្នុងេណាៈរដឋមគនតី យរោយពីបានទទួលយយបល់ពីរក្ុមរបឹក្ារដឋ។

យ្ចក្តីរពាងចាប់អាចោក្់ជូនយៅរក្ុមអភិបាល្ភាណ្តក្៏បាន យលើក្ខ្លងខ្ត្យ្ចក្តីរពាងចាប់
វត្ថុខ្ដលរត្ូវោក្់ជូន្ភាជាត្ិជាមុនយេ ។

ិរញ្ដ

មារា៦៨
្មាជិក្្

្ភាមិនអាចយធវើយ្ចក្តីយ្នើចាប់ ឬ យធវើវ ិយសាធនក្មមណ្តមួយ ខ្ដលោរអនុ

ម័ត្នាំយអាយមានោរបនថយធនធ្លនសាធ្លរណាៈក្តី នាំយអាយបយងកើត្ ឬ បនថយបនទុក្សាធ្លរណាៈក្តី ។

មារា៦៩
យ្ចក្តីរពាងចាប់ ឬ យ្ចក្តីយ្នើចាប់ណ្តក្៏យោយ រត្ូវពិនិត្យជាបនតបនទប់ោនពី្ភាមួយ
យៅ្ភាមួយ ។ ក្នុងក្រណីមានទាំន្់ រវាង្ភាទាំងពីរ យ្ចក្តីរពាងចាប់ ឬ យ្ចក្តីយ្នើចាប់រត្ូវ
ោក្់ជូនដប់នងៃយរោយមក្យៅ្មាជ្ភា យដើមបីបយញ្ញ
ា ញមត្ិជាសាថពរ យលើចាំនុចមិនយល់ស្្ប់ោន

យោយយក្តម្យមលងភាេយរចើនក្នុងក្រណីរបញាប់រយាៈយវោោក្់ជូន្មាជ្ភារត្ូវបនថយមក្រត្ឹម
របាាំនងៃ ។

មារា៧០
យ្ចក្តីរពាង

ិរញ្ដបបញ្ដត្ិត រត្ូវោក្់ជូនរក្ុមអភិបាល្ភាជាត្ិ មួយរយនងៃយ៉ាងត្ិច “ ១០០ “

មុនដាំណ្តច់ឆនាំសារយពើពនធ ខ្ដលក្ាំពុងរបរពឹត្ត ។
ក្នុងក្រណីខ្ដល ្

្ភាមិនបានអនុម័ត្ជាសាថពរ មុនយដើមឆនាំសារយពើពនធនូវយ្ចក្តីរពាង

ចាប់្ាំរាប់ឆនាំយនះរោឋភិបាល រត្ូវ្ុាំយោយរ្់រាន យអាយ្

្ភាអនុញ្ញដត្ ោរទរពនធតមចាប់

ជាធរមាន ។ យៅយពលជាមួយោន របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ យចញរក្ឹត្យយបើក្យអាយយរបើឥណទន
មតងមួយខ្មយ្មើនិងមួយភាេដប់ពីរ ៉៉ា១/១២ ៉៉ា ននងវ ិោរោរ ិយបរ ិយចាទឆនាំមុន រ
ម័ត្

ូត្ដល់្

្ភាអនុ

ិរញ្ដបបញ្ដត្ិជា
ត សាថពរ ។

មារា៧១
អត្ថបទទាំងចាប់ ខ្ដល្ភាមួយបានខ្ក្ខ្របរួចយ

ើយ ឬ បានអនុម័ត្យ

មួយយទៀត្ក្នុងរយាៈយវោដប់នងៃេត្់ ។ អត្ថបទចាប់ ខ្ដល្

ើយរត្ូវបញ្ូជ នយៅ្ភា

្ភាបានអនុម័ត្ជាសាថពររត្ូវបញ្ូជ នយៅ

របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋក្ុងរយាៈយវោដប់
ន
នងៃេត្់ ។ ក្នុងក្រណីោររបញាប់រយាៈយវោខ្ដលខ្ចងយៅ
វាក្យម័ណឌខ្ចងយលើរត្ូវបនថយមក្របាាំនងៃេត្់ ។

មារា៧២
ចាប់មិនអាចមានផលរបត្ិ្ក្មមភាពយទ យវៀរខ្លងខ្ត្មានបទបញ្ដត្ិព
ត ិយ្្ ខ្ដលមានខ្ចង
ជាក្់ោក្់ក្ុងចាប់
ន
យនះ ។

មារា៧៣
ចាប់រត្ូវអនុម័ត្បានយៅភនាំយពញក្ាំណត្់មួយនងៃេត្់យរោយ
យ

ខ្ដលចាប់យនះបានចុះក្នុងរដឋក្ិចា

ើយនិងយៅទីក្ខ្នលងណ្តឯយទៀត្ក្៏យោយ ក្ាំណត្់របាាំនងៃេត្់បនទប់ពីយពលរដឋក្ិចាមានចុះចាប់យនះបាប

យៅដល់សាោស្្ុក្។ ក្៏ប៉ាុខ្នត ចាប់ខ្ដលបានរបោ្ថាជាោររបញាប់រត្ូវអនុវត្តបានយៅភនាំយពញោល
ណ្តចាប់ យនះមានបិទយៅសាោរក្ុង យ

ើយយៅស្្ុក្នីមួយៗោលណ្តមានបិទយៅសាោស្្ុក្ ។

ចាប់នីមួយរត្ូវមានោរផាយយអាយបានរជួត្រជាបយ៉ា ងទូលាំទូោយជាទីបាំផុត្ ។ រោឋភិបាលមានភារាៈ
រត្ូវចុះផាយភាលមនូវចាប់ទាំងអ្់ខ្ដលរបោ្យអាយយរបើ។ ចាប់មួយរត្ូវក្ាំណត្់ខ្បបបទននោរផាយ
ចាប់ និង បទបញ្ញ
ជ នន យ

ើយនិងោរផាយ ក្ិចារពមយរពៀងអនតរជាត្ិ ។

មារា៧៤
យរោយពីបានយរៀបចាំ្មា្ភាពរោឋភិបាលរួចយ

ើយរដឋមគនតីទីមួយរពមជាមួយនិង្មាជិក្ទាំង

អ្់ននេណាៈរដឋមគនតី រត្ូវយៅោន់្មាជ្ភា យដើមបីខ្ងលងោរណ៍ជាំរាប នូវក្មមវ ិធីខ្ដលរោឋភិបាលរបុង
យរបៀបអនុវត្ត។ ោរជាំរាបក្មមវ ិធីយនះ មិនរត្ូវយក្យៅពិភាក្ាយ

ើយ។

មារា៧៥
តមោរ្ុាំពី្មាជិក្្ភាជាត្ិចាំនួនយ៉ា ងត្ិចមួយភាេរបាាំ “ ១/៥ “ ្មាជិក្រោឋភិបាលរត្ូវយៅ
ោន់រា៉ាយរា៉ា ប់ជាំរាប្ភាអាំពីោររេប់រេងរក្្ួងរប្់មួន។
ល
ោរពិភាត្ទល់យៅ្ភាជាត្ិយរោយពី្មា

ជិក្រោឋភិបាលបានរា៉ា យរា៉ា ប់មក្អាចនាំយអាយមានោរយបាះយឆនត្អនុម័ត្នូវអនុសា្ន៍ ១តមទរមង់ខ្ដល
មានខ្ចងយៅមារត ៧៦-៧៧ និង៧៨។

មារា៧៦
្ភាជាត្ិ្ាំខ្ដងោរមិនទុក្ចិត្តចាំយពាះ្មាជិក្រោឋភិបាលមានក្់ ឬយរចើននក្់ ឬចាំយពាះរោឋភិបាល
ទាំងមូលយោយោរយបាះយឆនត្អនុម័ត្នូវ អនុសា្ន៍មានខ្ចងយ

ត្ុផល ។ យ្ចក្តីយ្នើអនុសា្ន៍ណ្តក្៏

យោយ និងអាចទទួលបានលុះណ្ត ខ្ត្មាន្មាជិក្្ភាជាត្ិ ចាំនួនមួយភាេរបាាំ “ ១/៥ “ យ៉ា ងត្ិចបាន
យធវើ។ ោរយបាះយឆនត្អនុម័ត្អនុសា្ន៍ និងយធវើយ

ើងបានខ្ត្យរោយ យពលខ្្្ិបរបាាំបីយមា៉ា ងរាប់ពីយពល

ោក្់អនុសា្ន៍យនះ ។ ោរអនុម័ត្យនះរត្ូវយធវើយោយវ ិធីយបាះយឆនត្ចាំ

រ។ អនុសា្ន៍និងទុក្ជាបានោរ

លុះណ្តខ្ត្ភាេយរចើនោច់ខ្ចត្ននចាំនួន្មាជិក្្ភាជាត្ិ អនុម័ត្យល់រពម ។

មារា៧៧
អនុសា្ន៍រប្់្ភាជាត្ិ រត្ូវបញ្ូជ នក្នុងរយះយពលបីនងៃេត្់ យៅរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ

យដើមបី្ាំយរចយបើពុាំដូយចានះយទអនុសា្ន៍យនះរត្ូវទុក្ជាយមាឃាៈ។ របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋរត្ូវយអាយ
ដាំណឹអាំពិយ្ចក្តី្ាំយរចរប្់យោក្ យោយបញ្ញ
ជ ក្់យ

ត្ុផលយៅ្ភាជាត្ិ ក្នុងរយះយវោរបាាំនងៃេត្់រាប់ពី

នងៃទទួលអនុសា្ន៍។ យបើោមនដាំណឹង យទយនះបានន័យថាយល់រពមតមអនុសា្ន៍។ ក្នុងក្រណីយនះ
្មាជិក្មានក្់ ឬយរចើននក្់ននរោឋភិបាល ខ្ដលទក្់ទិននិងយរឿងយនះ ឬរោឋភិបាលទាំងមូលរត្ូវោខ្លង
យោយបញ្ដត្ិ។
ត

មារា៧៨
ក្នុងក្រណីខ្ដល របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ រក្ាទុក្្មាជិក្មានក្់ ឬយរចើននក្់ននរោឋភិបាល

ខ្ដលជាប់របោន់យអាយយៅក្នុងត្ាំខ្ណងត្យៅយទៀត្ ឬ រោឋភិបាលទាំងមូលយអាយយៅដខ្ដល ត្យៅយទៀត្

្ភាជាត្ិអាចយក្អនុសា្ន៍មក្ពិនិត្យជាយលើក្ទីពីរក្នុងរយះយវោរបាាំនងៃេត្់យោយមានពាក្យ្ុាំរប្់
្មាជិក្្ភាជាត្ិចាំនួនមួយភាេរបាាំ “១/៥ “ យ៉ា ងត្ិច។ អនុសា្ន៍និងទុក្ជាបានោរ លុះណ្តខ្ត្ពីរ
ភាេបី “ ២/៣ ” នន្មាជិក្្ភាជាត្ិអនុម័ត្យល់រពម។ ក្នុងក្រណីយនះអនុសា្ន៍រត្ូវបណ្ត
ត លយអាយ
្មាជិក្មានក្់ ឬយរចើននក្់ខ្ដលជាប់របោន់ យនះឬរោឋភិបាលទាំងមូលោខ្លងយោយបញ្ដត្ិត ។

មារា៧៩
យបើយៅក្នុងមួយអមលុងយពលដប់របាាំខ្មមានវ ិបត្តិេណាៈរដឋមគនតីពីរដងរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ

អាចរាំោយ្ភាជាត្ិបាន បនទប់ពីបានពិយរោះជាមួយរបធ្លនរពឹទធ្ភា។ ខ្ដលយៅថាវ ិបត្តិេណាៈរដឋ

មគនតីដូចមានខ្ចង យៅវាក្យម័ណឌទីមួយ េឺោរោខ្លងរប្់ រោឋភិបាលបនទប់ ពីមានអនុសា្ន៍រប្់
្ភា ជាត្ិជាំទ្់ នឹងរោឋភិបាលទាំងមូល។ ក្នុងក្រណីមានោររ ាំោយ្ភាជាត្ិ ោរយបាះយឆនត្ជាងមីរត្ូវ
យអាយមានយ

ើងក្នុងរយះយវោពីរខ្មយ៉ា ងយូរ ។

ជំពូក៧
អំណាចត្ុលាការ

មារា៨០
ោរោត្់ក្ីផ
ត តល់យុត្ិធ
ត ម៌ រត្ូវយធវើក្ុងនមរបជារាស្ត្ត
ន
តមនីត្ិរក្ម ខ្ដលមានខ្ចងក្នុងចាប់ ។
មារា៨១
អាំណ្តចត្ុោោរជាអាំណ្តចរបក្បយោយឥ្សរភាព អាំណ្តចត្ុោោររក្ាោរពារអនេត្ិ ។
អាំណ្តចត្ុោោរោរពារ្ិទិធ និង យ្រីភាពពលរដឋ ។ អាំណ្តចយនះរត្ូវរបេល់យៅត្ុោោរក្ាំពូល និង
សាោជាំរះក្តីរេប់ជាន់ថានក្់ ។

មារា៨២

ចាប់យរៀបចាំអងគោរមួយ ក្ាំណត្់ោរយរៀបចាំ និង ោររបរពឹត្ិយត ៅននអាំណ្តចត្ុោោរ ។
១. រក្ុមយៅរក្ម
មារា៨៣
យៅរក្មជាំរះក្តី និង យៅរក្មអយយោរ មានលក្ខនិក្
ត ាៈ យោយខ្

ក្ពីោន ។

មារា៨៤
យៅរក្មជាំរះក្តីបាំយពញមុម្រខ្ចងយុតតធិោរ យរោមោររត្ួត្រតននត្ុោោរក្ាំពូល ។
យៅរក្មជាំរះក្តីនិងអាចរត្ួវូ

ូត្្របានខ្ត្ក្នុងក្រណីទទួលយទ្អាជាញប៉ាុយណ្តណះ ។

មារា៨៥
យៅរក្មអយយោរទទួលរា៉ា ប់រងអនុវត្តិចាប់ យរោមោររត្ួត្រតននរដឋមគនតីរក្្ួងយុត្ិធ
ត ម៌ ។ វ ិធ្លនោរវ ិន័យ
ខ្ដលរដឋមគនតីរក្្ួងយុត្ិធ
ត ម៌បាន្ាំយរចោក្់យៅយលើយៅរក្មអយយោរ អាចឧទធរណ៍យៅេណាៈរដឋមគនតីបាន។
២. ត្ុ ោោរក្ាំ ពូល
មារា៨៦
ត្ុោោរក្ាំពូលមានយៅរក្មរបាាំបួននក្់ជា្មាជិក្ េឺចាងហាវងនិងយៅរក្មរបឹក្ារបាាំបីនក្់។
ចាងហាវង និង យៅរក្មរបឹក្ា ននត្ុោោរក្ាំពូល រត្ូវ្ភាទាំងពីររួមរបជុាំជា្មាជ្ភាយបាះយឆនត្យរជើ្យរើ្
្ាំរាប់បួនឆនាំ ក្នុងបណ្ត
ត លយៅរក្មជាំរះ ក្តីនមភនក្់ខ្ដល្

យ្វ ិក្មលួនយបាះ យឆនត្យរជើ្យរ ើ្ចុះក្នុងបញ្ជីមួយ ។

យៅរក្មរបឹក្ាជាំនួយបួននក្់យរជើ្ តាំងក្នុងលក្ខម័ណឌដូចោនរត្ូវជាំនួ្ ្មាជិក្ននត្ុោោរក្ាំពូលយៅយពល
្មាជិក្ យនះមិនយៅ ឬ មានធុរាៈ ។

មារា៨៧
យៅរក្មត្ុោោរក្ាំពូលរត្ូវមានអត្ីត្ភាពយ៉ា ងត្ិច ១២ ឆនាំក្ុងមុ
ន
ម្រយៅរក្ម ។

មារា៨៨
ដនទពីមុម្រខ្ចងយុតតធិោរក្ាំពូលខ្ផនក្ត្ុោោរ ត្ុោោរក្ាំពូលអាចយផតើមេាំនិត្បយងកើត្ចាប់អាំពី
បញ្ញ
ា ទក្់ទង និងោរយរៀបចាំយ

ើយ និងោររបរពឹត្ិយត ៅននអាំណ្តចត្ុោោរ។ ត្ុោោរក្ាំពូលវ ិនិច័យ
ឆ

របោ្រាំោយេណាៈបក្សនយយបាយ យក្តមមត្ិ ពីរភាេបី ចាំយពាះេណាៈបក្សនយយបាយណ្តខ្ដល
យធវើ្ក្មមភាពបាំផិច
ល បាំផ្ទលញរបបសាធ្លរណរដឋ ។
៣. ឧត្តមរក្ុមរបឹ ក្ាត្ុ ោោរ

មារា៨៩
ឧត្តមរក្ុមរបឹក្ាមានយៅរក្មជាំរះក្តីរបាាំនក្់ជា្មាជិក្ និង យៅរក្មជាំរះក្តីពីរនក្់ ជា្មាជិក្
ជាំនួយខ្ដលរត្ូវយបាះយឆនត្យរជើ្យរើ្ ក្នុងបណ្ត
ត យៅរក្មជាំរះក្តី តមលក្ខម័ណឌដូចោន និង ោរយបាះយឆនត្
យរជើ្យរើ្្មាជិក្ននត្ុោោរក្ាំពូល ។

មារា៩០
ឧត្តមរក្ុមរបឹក្ាត្ុោោរ រត្ូវ្ថិត្យៅយរោមអធិបត្ីភាពរប្់របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ
យ

ើយក្នុងក្រណីរបធ្លនធិបត្ីមានធុរាៈ យនះរត្ូវ្ថិត្យៅយរោមអធិបត្ីភាព រប្់អនុរបធ្លនធិបត្ីនន

សាធ្លរណរដឋ ។ ក្នុងក្រណីខ្ដលឧត្តមរក្ុមរបឹក្ាត្ុោោរពិភាក្ាអាំពីោរោក្់វ ិធ្លនោរវ ិន័យយៅយលើ
យៅរក្មជាំរះក្តីរត្ូវចាងហាវងត្ុោោរក្ាំពូលដឹក្នាំោរជាំនុាំ ។

មារា៩១
ឧត្តមរក្ុមរបឹក្ាត្ុោោររា៉ា ប់រងនូវឥ្សរភាព និង វ ិន័យរប្់យៅរក្មជាំរះក្តី ។ ឧត្តមរក្ុម
របឹក្ាត្ុោោរមានដូចត្យៅាៈ


យ្នើរោរខ្ត្ងតាំងយ

ើងយោយឋាននតរ្ក្តិ ោរផ្ទល្់ត្ាំខ្ណងយៅរក្មជាំរះក្តី



អនុញ្ញដត្ោរយចាទរបោន់យៅរក្មទាំងយនះខ្ចងផលូវត្ុោោរ យវៀរខ្លងខ្ត្ក្នុងក្រណីរប
រពឹត្តបទឧរក្ិដឋ ឬ បទមជឈិមជាក្់ខ្្តងយចញ



ោក្់វ ិធ្លនោរវ ិន័យយៅយលើយៅរក្មទាំងយនះ



ផតល់យយបល់ចាំយពាះយ្ចក្តីរពាង ឬ យ្ចក្តីយ្នើចាប់ណ្ត ខ្ដលទក្់ទងនិងោរយរៀបចាំ
យ

មារា៩២

ើយនិងោររបរពឹត្ិយត ៅននអាំណ្តចត្ុោោរ ។

មុម្រ្មាជិក្ននឧត្តមរក្ុមរបឹក្ាត្ុោោរ មានវ ិ្មិត្ភាពនិងមុម្រដនទយទៀត្ក្នុង

ត្ុោោរ ។

ជំពូក៨
សាាប័នដ្នទប្ទៀត្របស់ សាធារណរដ្ឋ ១. ត្ុលាការធមមនុញ្ញ

មារា៩៣
ត្ុោោរធមមនុញ្ដមាន្មាជិក្របាាំបួននក្់ មានអាណត្តិរបាាំមួយឆនាំ ។ ្មាជិក្ត្ុោោរ
ធមមនុញ្ដចាំនួនពាក្់ក្ណ្ត
ត លរត្ូវផ្ទល្់ងីក្
ម ុងរយះយពលបី
ន
ឆនាំមតងៗ ។ មុនផុត្ឆនាំទីបី ននអាណត្តិទីមួយ

រត្ូវមានោរ យបាះយឆនត្យដើមបី្មាជិក្ត្ុោោរធមមនុញ្ដ ខ្ដលរត្ូវផុត្អាណត្តិមុនយេ ។ ្មាជិក្
ត្ុោោរធមមនុញ្ដរត្ូវយរជើ្យរ ើ្ក្នុងបណ្ត
ត លឥ្សរជនខ្មមរដ៏ឧត្តម ខ្ដលយេទទួល ដឹងឮថា មានោរ

យចះដឹងយរៅរជះខ្ចងចាប់ ខ្ចងយ្ចក្ិចា ឬ ខ្ចងរដឋបាល ឬ ថាមានោរពិយសាធន៍ យរចើនខ្ចងក្ិចាោរ

រដឋ។ រត្ូវយអាយអាទិភាពយៅយបក្ខជន ខ្ដលមិនមានចូលេណាៈបក្សនយយបាយ ណ្តមួយ។ ្មាជិក្
ត្ុោោរធមមនុញ្ដ រត្ូវចាត្់តាំងតមរយបៀបដូចត្យៅ ៖ ពីរនក្់យោយរបធ្លនធិបត្ី ននសាធ្លរណរដឋ
្ាំយរចក្នុងេណាៈរដឋមគនតី ពីរនក្់យោយ្ភាជាត្ិ និង ពីរនក្់យោយរពឹទធ្ភាយរៅ ពី្មាជិក្រប្់

មលួន។ របធ្លនត្ុោោរធមមនុញ្ដរត្ូវយរជើ្តាំងក្នុងចាំយណ្តម្មាជិក្រប្់មួន។
ល
ោរយបាះយឆនត្យនះរត្ូវ
យធវើយៅយពលផ្ទល្់្មាជិក្ពាក្់ក្ណ្ត
ត លចាំនួន ។ របធ្លនមាន្ាំយលងឧត្តមមានុភាព ក្នុងក្រណីខ្ចក្
្យមលងយ្មើោន ។

មារា៩៤
មុម្រ្មាជិក្ត្ុោោរធមមនុញ្ដមានវ ិ្មិត្ភាព និង មុម្ររបធ្លនធិបត្ី យ
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ និង្មាជិក្រោឋភិបាល ្មាជិក្្
មព្់យ

ើយនិង ្មាជិក្ត្ុោោរក្ាំពូល ។

ើយនិងអនុ

្ភា ្មាជិក្ត្ុោោរជាន់

មារា៩៥
ត្ុោោរធមមនុញ្ដអាចវះោត្់អាំពីនិយត្ភាព ននោរយបាះយឆនត្យរជើ្របធ្លនធិបត្ី និងអនុ
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ យ

ើយរបោ្លទធផលអាំពីោរយបាះយឆនត្យនះ ។ ត្ុោោរធមមនុញ្ដ

អាោត្់អាំពីក្រណីវ ិវាទក្មមទក្់ទងនិងោរយបាះយឆនត្យរជើ្យរ ើ្្មាជិក្ ្
ធមមនុញ្ដបក្ស្សាយជាចុងយរោយនូវបទបញ្ដត្ិធ
ត មមនុញ្ដ ។ ចាប់ខ្ដល្

្ភា ។ ត្ុោោរ

្ភាបានអនុម័ត្យ

ើយ

របធ្លនធិបត្ីរត្ូវបញ្ួជ នយៅត្ុោោរធមមនុញ្ដ មុនរបោ្ យអាយយរបើ ត្ុោោរធមមនុញ្ដអាោត្់អាំពី

ភាពរត្ឹមរត្ូវ តមរដឋធមមនុញ្ដ រប្់ចាប់យនះ ក្នុងរយះយពលដប់នងៃ ។ ោរបញ្ញ
ជ រប្់ត្ុោោរ
ធមមនុញ្ដផ្ទអក្រយះយពលយអាយយរបើ ។

ចាប់ណ្តខ្ដលរត្ូវរបោ្ថាមិនរត្ឹមរត្ូវតមរដឋធមមនុញ្ដមិនអាចរត្ូវរបោ្យអាយយរបើ
យ

ើយក្៏មិនអាចរត្ូវោក្់យអាយអនុវត្តន៍ខ្ដរ ។

មារា៩៦
ចាប់យរៀបចាំអងគោរមួយក្ាំណត្់វ ិធ្លនោរ និង ោររបរពឹត្តយៅននត្ុោោរធមមនុញ្ដ ។
២. ត្ុ ោោរជាន់ មព្់
មារា៩៧
ត្ុោោរជាន់មព្់មានអាំណ្តចជាំនុាំជាំរះរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ អនុរបធ្លនធិបត្ីនន
សាធ្លរណរដឋ ្មាជិក្រោឋភិបាល ្មាជិក្្

្ភា ្មាជិក្ត្ុោោរធមមនុញ្ដ និង ្មាជិក្

ត្ុោោរក្ាំពូលពីបទឧរក្ិដឋ និង មជឈិមខ្ដលបានរបរពឹត្តក្ុងយពលបាំ
ន
យពញមុម្រយរៀងៗមលួន ។

មារា៩៨
ត្ុោោរជាន់មព្់មាន្មា្ភាពដូចត្យៅាៈ





មារា៩៩

្មាជិក្បួននក្់ ចាត្់តាំងយោយរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ
ក្នុងបណ្ត
ត លយុត្ិប
ត ណិឌ ត្ យ

ើយនិងទីរបឹក្ារដឋ ។

្មាជិក្បួននក្់យរជើ្តាំងយោយ្ភាជាត្ិ ក្នុងបណ្ត
ត ល្មាជិក្រប្់មួន
ល ។
្មាជិក្ពីរនក្់យរជើ្តាំងយោយរពឹទធ្ភា ក្នុងបណ្ត
ត ល្មាជិក្រប្់មួន
ល ។

្មាជិក្ពីរនក្់យរជើ្តាំងយោយត្ុោោរក្ាំពូលក្នុងបណ្ត
ត ល្មាជិក្រប្់មួន
ល ។

ោោរជាន់មព្់យបាះយឆនត្យរជើ្យរ ើ្ចាងហាវងមានក្់ក្ុងបណ្ត
ន
ត ល្មាជិក្រប្់មួន
ល

យដើមបីជាំរះយរឿងនីមួយៗ ។

មារា១០០
អងគោរខ្ដលអាចយចាទរបោន់ យដើមបីោក្់យៅយអាយត្ុោោរជាន់មព្់ជាំនុាំជាំរះបាន េឺ ្ភាជាត្ិ
និងរពឹទធ្ភារួមរបជុាំជា្មាជ្ភា ។ ោ

បញ្ញ
ជ ត្ុោោរជាន់មព្់ រត្ូវមាន្មាជិក្យ៉ា ងត្ិចពាក្់

ក្ណ្ត
ត លចាំនួន្មាជិក្្ភា នីមួយៗ យ្នើ្ុាំ ។ យបើជាោរយចាទរបោន់ចាំយពាះរបធ្លនធិបត្ី ឬ អនុរបធ្ល
នធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ោ

បញ្ញ
ជ រត្ូវមាន្មាជិក្្មាជ្ភាចាំនួនបីភាេបួន “ ៣/៤ ”យ៉ា ងត្ិចអនុ

ម័ត្យល់រពម ។ ចាំយពាះក្រណីដនទយទៀត្ភាេយរចើនយនះរត្ូវក្ាំរ ិត្យក្ពីរភាេបី “២/៣” នន្មាជិក្្មាជ
្ភា។

មារា១០១
ោលយបើ្មា្ភាអនុម័ត្យល់រពមនូវោ
ដល់ត្ុោោរយចញសាលរក្ម ។

បញ្ញ
ជ អនក្ជាប់ពិរទ
ុ ធរត្ូវបញ្ឈប់ពីមុម្រមលួនរ

មារា១០២
ោរវ ិនិច័យ
ឆ រប្់ត្ុោោរជាន់មព្់រត្ូវយក្តមមត្ិពីរភាេបី នន្មាជិក្រប្់មួន
ល ។

មារា១០៣
ចាប់យរៀបចាំអងគោរមួយ ក្ាំណត្់ោររបរពឹត្តយៅននត្ុោោរជាន់មព្់និងនីត្ិរក្មខ្ដលរត្ូវ
អនុវត្តន៍ ្ាំរាប់ត្ុោោរយនះ ។

៣. រក្ុមរបឹ ក្ារដឋ
មារា១០៤

ូត្

រក្ុមរបឹក្ារដឋ រួបរួមក្នុងក្ិចាតក្់ខ្ត្ងចាប់ ។ រក្ុមរបឹក្ារដឋជាត្ុោោរោត្់ ក្តីជាោច់ខ្ចត្ខ្ចង

វ ិ្័យ រដឋបាល។ រក្ុមរបឹក្ារដឋអាោត្់អាំពីនិយត្ភាពននេណនីចាំណូល និងេណនីចាំណ្តយោន់យោយ
េណយនយយក្រ សាធ្លរណាៈ ។

មារា១០៥
ចាប់យរៀបចាំអងគោរមួយ ក្ាំណត្់នូវវ ិធ្លន្តីពី្មា្ភាព ោរយរៀបចាំ និង ោររបរពឹត្តយៅរប្់
រក្ុមរបឹក្ារដឋ ។
៤. រក្ុមរបឹ ក្ាជាត្ិ ខ្ចងោរអប់ រន
ាំ ិ ងខ្ចងវបបធម៌

មារា១០៦
រក្ុមរបឹក្ាជាត្ិខ្ចងោរអប់រ ាំ និង ខ្ចងវបបធម៌មាន ្មាជិក្ចាំនួន មួយភាេបី ចាត្់តាំង យោយ
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ យោយមានោរយល់រពមពីេណរដឋមគនតី យ

ើយ ក្នុងចាំនួន ពីរភាេបីចាត្់

តាំងយោយអងគោរវបបធម៌ និង ោរអប់រ ាំនន ។ អាណត្តិ្មាជិក្រក្ុមរបឹក្ាជាត្ិខ្ចងោរអប់រ ាំ និងខ្ចង

វបបធម៌មានងិរយវោបួនឆនាំ ។ រក្ុមរបឹក្ាជាត្ិខ្ចងោរអប់រ ាំ និងខ្ចងវបបធម៌យបាះយឆនត្យរជើ្យរើ្របធ្លន
ក្នុងបណ្ត
ត ល្មាជិល រប្់មួន។
ល

មារា១០៧
យបើរោឋភិបាល្ួររក្ុមរបឹក្ាជាត្ិខ្ចងោរអប់រ ាំ និងខ្ចងវបបធម៌រត្ូវយអាយយយបល់យលើបញ្ញ
ា នន
ទក្់ទងនិងអភិវឌឍន៍ននោរអប់រ ាំ និងវបបធម៌ ។

មារា១០៨
ចាប់យរៀបចាំអងគោរមួយ ក្ាំណត្់វ ិធ្លន្តីពីវ ិធ្លនចាត្់តាំង្មាជិក្ ោរយរៀបចាំ និង ោររបរពឹត្ត
ននរក្ុមរបឹក្ាជាត្ិខ្ចងោរអប់រ ាំ និង វបបធម៌ ។
៥. រក្ុមរបឹ ក្ាយ្នានុ ភាព

មារា១០៩
រក្ុមរបឹក្ាយ្នានុភាព ផតល់ជូនរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ នូវយយបល់រប្់មួនយលើ
ល

បញ្ញ
ា ខ្ចងទហាន្តីពីោរយ

ើងឋាននតរ្ក្តិ ោរផ្ទល្់ត្ាំខ្ណង និង ទណឌក្មមខ្ចងទហានជាយដើម ។

ចាប់យរៀបចាំអងគោរមួយ ក្ាំណត្់ោរយរៀបចាំ និង ោររបរពឹត្តយៅរប្់រក្ុមរបឹក្ាយ្នានុ ភាព ។
៦. រក្ុមរបឹ ក្ាយ្ដឋក្ិចនិ
ា ង ្ងគមក្ិ ចា

មារា១១០
រក្ុមរបឹក្ាយ្ដឋក្ិចា និង្ងគមក្ិចា ផតល់យយបល់រប្់មួនចាំ
ល
យពាះបញ្ញ
ា ទាំងឡាយ្តីពីអភិវឌឍន៍

យ្ដឋក្ិចា និង ្ងគមក្ិចា ។ ចាប់យរៀបចាំអងគោរមួយ

ក្ាំណត្់ខ្បបបទចាត្់តាំង្មាជិក្រក្ុមរបឹក្ាយ្ដឋក្ិច
ថ ា និង ្ងគម ក្ិចា រពមទាំងោរយរៀបចាំ និង
ោររបរពឹត្តយៅននអងគោរយនះ ។ ៧. អភិបាលរដឋ

មារា១១១
អភិបាលរដឋរត្ូវរា៉ា ប់រងយោយ អោគភិបាលមានក្់ និង អភិបាលននខ្ដលរបធ្លនធិបត្ីនន
សាធ្លរណរដឋខ្ត្ងតាំងតមោរយ្នើរប្់្

្ភា។ អភិបាលរដឋមានមុម្រ រត្ួត្ពិនិត្យ និងយធវើ

អយងកត្យលើ បុេគលិក្ននអងគោរសាធ្លរណ និង ឯក្ជនខ្ដលជាប់ទក្់ទិនក្នុងយរឿង្ុី្ាំណូក្យរឿងពុក្
រលួយ យរឿងយរបើ អាំណ្តចយោយរាំយោភ យរឿងរត្់េយ យរឿង្តក្ទាំ
និញមុ្ចាប់ យរឿងត្ាំយលើង នងល មុ្
ុ
ចាប់ យរឿងរបយដញរបខ្ជង យោយយវៀចយវរ និង យរឿងចងោររបាក្់យក្របាក្់យលើ្ក្ាំរ ិត្ចាប់ ។

មារា១១២
ោរយរៀបចាំ និង ោររបរពឹត្តយៅននអភិបាលរដឋរត្ូវក្ាំណត្់ក្ុងចាប់
ន
យរៀបចាំអងគោរមួយ ។
៨. ក្ាំ ខ្ណនទូ យៅ

មារា១១៣

ក្ាំខ្ណនទូយៅខ្ដលមានោរយរៀបចាំជារបទក្់រក្ឡាោន តមបាវចន “ រោឋភិ បាលជួ យរបជា
ជន្ាំយរច អនក្បយចាក្យទ្ឧបត្ថម“ ភ ជាសាថប័នជាត្ិ។ ោរយរៀបចាំ និង ោររបរពឹត្តយៅននអងគោរយនះ
នឹងរត្ូវក្ាំរ ិត្តមចាប់អងគោរមួយ ។

ជំពូក៩
សមូហភាពផផនដ្ី
មារា១១៤
្មូ

ភាពខ្ដនដីននសាធ្លរណរដឋ េឺ ្្កត្់ យមត្ត និង រក្ុង។ ្មូ

ភាពទាំងយនះនិងរត្ូវរេប់

រេងមលួនតមលក្ខម័ណឌមានខ្ចងក្នុងចាប់យរៀបចាំអងគោរ មួយ ។

ជំពូក១០
ការពិនិត្យនិងវិប្សាធនកមម
មារា១១៥
ោរយផតើមេាំនិត្យរើពិនិត្យ ឬ វ ិយសាធនក្មម ននរដឋធមមនុញ្ដជា្ិទិរធ ោឋភិបាល ឬ ្មាជិក្ចាំនួនពាក្់
ក្ណ្ត
ត លនន្ភាណ្តមួយរប្់្
អនុម័ត្តមវ ិធីយបាះយឆនត្ចាំ
្ភា យ

្ភា ។ ោរពិនិត្យ ឬ វ ិយសាធនក្មមយធវើយ

ើងតមចាប់មួយខ្ដល

រ។ រត្ូវក្ាំរ ិត្យក្ភាេយរចើនបីភាេបួន នន្មាជិក្្ភានីមួយៗនន្

ើយោររបញាប់មិនអាចរត្ូវរបោ្បានយ

ើយ ។

មារា១១៦
ោរយរើពិនិត្យ ឬ វ ិយសាធនក្មមណ្តក្៏យោយ រត្ូវហាមឃត្់យៅយពលរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ
មានធុរាៈមតងមាកលក្នុងក្រណីដូចមានខ្ចងក្នុងមារត ៣០។
មារា១១៧
ោរយរើពិនិត្យណ្តក្៏យោយខ្ដលមានយោលបាំណងខ្ក្ខ្រប្ណ្ត
ឋ នសាធ្លរណរដឋននរបយទ្រត្ូវ
ហាមមិនយអាយយធវើយ

ើយ ។

ជំពូក១១

អនេរបបញ្ញ ត្េិ
មារា១១៨
ក្នុងអមលុងយពលបយណ្ត
ត ះអា្នន យ

រដឋធមមនុញ្ដ បានយរៀបចាំតាំងយ

ើយរ

ូត្ដល់សាថប័នទាំងឡាយ ដូចមានខ្ចងក្នុង បចាុបបនន

ើង សាថប័នរដឋខ្ដលមាន្ពវនងៃយោយអាស្្័យអត្ថបទរដឋ ធមមនុញ្ដមុនយនះ

រត្ូវបនតោររបរពឹត្តយៅជាបយណ្ត
ត ះអា្នន ។

មារា១១៩
យរោយយពលោក្់បចាុបបននរដឋធមមនុញ្ដជាធរមាន នឹងោរយបាះយឆនត្យរជើ្យរើ្របធ្លនធិបត្ី ងមីនន

សាធ្លរណរដឋខ្មមរ យៅនងៃអាទិត្យ ទី ៤ មិងុន ១៩៧២ យោយវ ិធីយបាះយឆនត្សាក្ល យោយចាំយពាះ និង
្មាៃត្់ តមលក្ខណាៈខ្ដលយរៀបចាំក្ុងបញ្ដ
ន
ត្ិយត បាះយឆនត្មួយ ។ ក្នុងអាណត្តិរប្់ មលួនរបធ្លនធិបត្ី ងមីនន

សាធ្លរណរដឋខ្មមរ អាចខ្ត្ងតាំងអនុរបធ្លនធិបត្ីមួយបនទប់ពីបានពិយរោះ ជាមួយរបធ្លន្ភាទាំងពីរ។

មារា១២០
របធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ របោ្យអាយយរបើភាលមនូវបញ្ដត្ិម
ត ួយ្តីពីោរយបាះយឆនត្យដើមបី ក្ាំណត្់រយបៀប
យរជើ្យរើ្្ភាជាត្ិ និង រពឹទធ្ភា ។ ្ភាជាត្ិទីមួយ និង រពឹ្ភាទីមួយ ននសាធ្លរណអាច រត្ូវយរជើ្
តាំងបានាៈ




ឬតមលក្ខម័ណឌខ្ដលមានខ្ចងក្នុងមារត ៤៩ វាក្យម័ណឌទីមួយ ។

ឬយោយវ ិធីយបាះយឆនត្សាក្លមិនចាំយពាះ ្មាៃត្់ និងយោយ្នលឹក្យឆនត្មួយមាននមខ្ត្ មួយ ។
ោរយបាះយឆនត្រត្ូវយធវើក្ុងរយះយពលបី
ន
ខ្មេិត្ពីនងៃយបាះយឆនត្យរជើ្យរ ើ្របធ្លនធិបត្ី
ននសាធ្លរណរដឋ ។

មារា១២១
ទាំរាត្
ាំ ុោោរធមមនុយញ្ញដយរៀបចាំ យ

ើយចូលោន់ត្ាំខ្ណងមុមោរ ខ្ដលរបេល់យអាយត្ុោោរយនះ

យោយមារត៩៥ រត្ូវយអាយត្ុោោរមួយោន់ោប់ជាបយណ្ត
ត ះអា្នន ។ ត្ុោោរយនះមាន្មាជិក្របាាំ
មួយនក្់ ចាត្់តាំងយោយរបធ្លនធិបត្ីននសាធ្លរណរដឋ ។ ្មាជិក្ត្ុោោរធមមនុញ្ដ បយណ្ត
ត ះអា្នន

ខ្ដលមានខ្ចងក្នុងវាក្យម័ណឌទីមួយ មិនអាចឈរ យ្មះជា យបក្ខជនរបធ្លនធិបត្ី ឬ អនុរបធ្លនធិបត្ី
ននសាធ្លរណរដឋ ឬ ្មាជិក្្

្ភាបាន យទ ។

មារតអវសាន ោរោក្់ជាធរមានននរដឋធមមនុញ្ដបចាុបបននរដឋធមមនុញ្ដនិងរត្ូវោក្់យអាយយធវើរបជា

មត្ិយៅនងៃអាទិត្យ ទី ៣០ ខ្ម យមសា ឆនាំ ១៩៧២ រដឋធមមនុយញ្ញដនះ និងចូលជាធរមានមួយនងៃេត្់បនទប់ពី
ោររបោ្លទធផលស្្បរប្់របជាមត្ិ ។

មារាអវសាន
ការដ្ឋក់ជ្ញធរមានននរដ្ឋធមមនុញ្ញ
បចាុបបននរដឋធមមនុញ្ដនិងរត្ូវោក្់យអាយយធវើរបជាមត្ិ យៅនងៃអាទិត្យ ទី ៣០ ខ្ម យមសា ឆនាំ ១៩៧២

រដឋធមមនុញ្ដយនះ និងចូលជាធរមានមួយនងៃេត្់បនទប់ពីោររបោ្លទធផលស្្បរប្់របជាមត្ិ ។

