រដ្ធធម្មនុញ្ញ
កម្ពជារបជាធិ
បតេយ្យ
ុ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពជារបជាធិ
បតេយ្យ
ុ
មហាសននិបាតជាតិលលើកទី ៣ អនុម័តកាលពីថ្ថៃទី១៤ ខែធនូ ឆ្នាំ១៩៧៥ របកាសជាផលូវការ លៅថ្ថៃទី៥

ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៦ សាំណូមពរជាមូលដ្ឋាន និងជាពិសិដារបស់របជាជន កមមករ កសិករ ពលករ លផេងលទៀត
ល

ើយ នឹងយុទធជន និងកម្មមភិ បាលថ្នកងទ័ពបដិ វតតកមពុជា
លដ្ឋយលោងលៅតាមតួនាទី សាំខាន់របស់របជាជន ពិលសសរបជាជន

កមមករ កសិកររក កសិករ

កណ្ត
ត ល ថ្ននក់លរកាម និងស្សទាប់ពលករលផេងលទៀត លៅជនបទ និងទីរកុង ខដលម្មនចាំនួនជាង៩៥ភាគរយ
ថ្នរបជាជាតិកមពុជាទាាំងមូលខដលបាន ទទួ លបនទុកសង្គ្រគមរ ាំលដ្ឋោះជាតិ រ ាំលដ្ឋោះរបជាជនធៃន់ខសនធៃន់ជាងលគ

បាំផុត លធវើពលិកមមខសនធាំលធងជាងលគបាំផុត ទាាំងអាយុជីវ ិត ទាាំងរទពយសមបតតិ ទាាំងមលនាសលច
ោ តនាបាំលរ ើសមរ
ភូមិមុែគ្មមនស្ាកស្ាន គ្មមនឈប់ឈរ ល

ើយលោះបង់កូនលៅ បតីសី រាប់មុឺន រាប់ខសននាក់លៅរបយុទធសមរ

ភូមិមុែគ្មមន រុញរាអវីទាាំងអស់ ។
លដ្ឋយលោង លៅតាមពលីកមម ដ៏ធាំលធងរបស់កង ទ័ ពបដិ វតតកមពុជារបជាធិ បលតយយ ទាាំងបីរបលភទ

ខដលរបយុទធ អង់អាច កាលហាន របយុទធទាាំងយប់ទាាំងថ្ថៃ ទាាំងរបាាំង ទាាំងវសារទាាំរទ លាំបាកលវទនាសពវខបប
ោ៉ា ង ែវោះលសបៀង ែវោះថ្ននាំសងកូវ ែវោះសាំលលៀកបាំពាក់ ែវោះរគ្មប់រ ាំលសវ ែវោះសពវ ែវោះរគប់ កុង
ន សង្គ្រគមរ ាំលដ្ឋោះជាតិ
រ ាំលដ្ឋោះរបជាជនដ៏សលនាធសលៅធ។

លដ្ឋយលោងលៅតាមសាំណូមពរ របស់របជាជនកមពុជាទាាំងមូ ល និ ងកងទ័ ពបដិវតតកមពុជាទាាំងមូ ល

ខដលចង់បាន របលទសកមពុជា ឯករាជយ ឯកភាព សនតិភាព អពារកិតយ មិនចូលបកេសមព័នធណ្ត អធិបលតយយ

កនុងបូរណភាពខដនដីរបស់ែួន
ល កនុងសងគមជាតិមួយម្មនសុភមងគល លសមើភាពគ្មន យុតិតធម៌ និងរបជាធិបលតយយ
ពិតរបាកដ គ្មមនអនកម្មន គ្មមនអនករក គ្មមនវណណ ៈ ជិោះជាន់លគ គ្មមនវណណ ៈ រតូវលគជិោះជាន់ គឺជាសងគមមួយខដល
របជាជនទាាំងអស់រស់លៅ សុែដុមរមនា កនុងមហាាមគគីជាតិទាាំងមូ ល ល
បងកបលងកើនផលកាងរបលទស និងការពាររបលទសទាាំងអស់គ្មន។

ើយរួមគ្មនរបកបការររពលកមម

លដ្ឋយលោងលៅតាមលសចកតីសាំលរច របស់មហាសននិបាតជាតិ ពិលសសសម័យរបជុាំថ្ថៃទី ២៥-២៦ និង
២៧ ខែលមា ឆ្នាំ១៩៧៥ ខដលបានរបកាសជាឧឡារ ិក ទទួលាគល់ និងលគ្មរពតាមសាំណូមពរខាងលលើលនោះ
របស់របជាជនទាាំងមូល និ ងរបស់ កងទ័ពបដិវតតកមពុជាទាាំងមូ ល ថ្នរបលទសកមពុជាម្មនែលឹមារដូ ចតលៅៈ

ជំពូកទី១
អំពីរបបរដ្ឋ

មារា១ ៖
រដាកមពុជា ជារដាមួយឯករាជយ ឯកភាព សនតិភាព អពារកឹតយ មិនចូលបកេសម័នធណ្ត អធិលតយយ

របជាធិបលតយយ កនុងបូ រណភាពខដនដី របស់ែួន។
ល

រដាកមពុជាជារដារបស់របជាជនកមមករ កសិករនិ ងពលករកមពុជាលផេងលទៀតទាាំងអស់។ រដាកមពុជា

ម្មនល្មោះជាផលូវការថ្នៈ “ កមពុជារបជាធិ បលតយយ “ ។

ជំពូកទី២
អំពីរបបតេដ្ឋកិច្ច

មារា២ ៖
មលធាបាយផលិតកមមសាំខាន់ៗជាទូលៅជាកមមសិទិធរបស់របជាជន និងកមមសិទិធរម
ួ របស់
របជាជនសមូ

ភាព។ រ ីឯរបស់របរលរបើរបាស់របចាំថ្ថៃសិត
ថ លៅជាកមមសិទិធផ្ទទល់របស់ឯកជន។

ជំពូកទី៣
អំពីរបបវបបធម្៌

មារា៣ ៖
វបបធម៌របស់របលទសកមពុជារបជាធិ បលតយយ ម្មនលកខណៈជាតិ របជាជន និងចាំលរ ើនាាតសាាំ

លដើមបីបាំលរ ើភារ កិចោការពាររបលទស និ ងកាងរបលទសកមពុជា លអាយបានរុងលរឿងសាំបូរសបាយ។

វបបធម៌ថីមលនោះ របឆ្ាំងដ្ឋច់ខាតនឹងវបបធម៌ពុករលួយរបតិកិរ ិោ របស់វណណ ៈជិោះជាន់លផេងៗ និង របស់
អាណ្តនិគមនិយមចរកពតតិនិយមលៅកមពុជា។

ជំពូកទី៤
អំពីរបបដ្ឹកន ំ និងតធវើការងារ

មារា៤ ៖
កមពុជារបជាធិ បលតយយ អនុ វតតរបបសមូ

ភាពកនុងការដឹ កនាាំ និងលធវើការររ។

ជំពូកទី៥
អំពីអំណាច្តធវើច្ាប់

មារា៥ ៖
អាំណ្តចលធវើចាប់ ជាអាំណ្តចរបស់សភាតាំណ្តងរបជាជន កមមករ កសិករ និងពលករ កមពុជា

លផេងលទៀតទាាំង អស់។ សភាលនោះម្មនល្មោះជាផលូវការថ្ន “ សភាតាំ ណ្តងរបជាជនកមពុជា “ សភា
តាំណ្តងរបជាជនកមពុជាម្មនសម្មជិ កទាាំងអស់ ២៥០នាក់ តាំណ្តងលអាយរបជាជន កមមករ កសិករ
និងពលករកមពុជាលផេងលទៀត ល

ើយនឹងតាំ ណ្តងលអាយកងទ័ ពបដិ វតតកមពុជាគឺ ៈ

 តាំណ្តងកសិករ : ១៥០នាក់
 តាំណ្តងកមមករ : ៥០នាក់
 តាំណ្តងកងទ័ពបដិវតត : ៥០នាក់

មារា៦ ៖
សម្មជិកសភាតាំ ណ្តងរបជាជនកមពុជា រតូវបានរបជាជនលរជើសតាាំងល

ើងលដ្ឋយការលបាោះលឆ្នត

ទូទាាំងរបលទស លដ្ឋយផ្ទទល់ និងលដ្ឋយសម្មៃត់ កុងរយៈកាល
ន
៥ឆ្នាំមួយដង។

មារា៧ ៖
សភាតាំណ្តងរបជាជន ម្មនភារៈសាំលរចចាប់ និ ងកាំ នត់ ម្មគ្ម៌នលោបាយលផេងៗកនុងរបលទស

និងលរៅរបលទស របស់កមពុជារបជាធិ បលតយយ។

ជំពូកទី៦
អំពីអងគការអនុវេតច្ាប់

មារា៨ ៖
រដ្ឋាភិបាល ជាអងគការម្មនភារកិចោអនុវតតចាប់និងអនុវតតម្មគ្ម៌នលោបាយទាាំងអស់របស់សភា
តាំណ្តងរបជា ជនកមពុជា។ រដ្ឋាភិ បាល រតូវបានលរជើសតាាំងល
ល

ើង លដ្ឋយសភាតាំណ្តងរបជាជនកមពុជា

ើយរតូវទទួលែុសរតូវទាាំងស្សុង ចាំ លពាោះមុ ែសភាតាំ ណ្តងរបជាជនកមពុជា កនុងកិ ចោដាំលណើរការទាាំង
អស់របស់ែួន
ល ទាាំងកនុងរបលទស ទាាំងលរៅរបលទស។

ជំពូកទី៧
អំពីេុលាការ
មារា៩ ៖
តុលាការ ជាតុលាការរបស់របជាជន តាំណ្តងយុតិតធម៌របស់របជាជន ការពារយុតិតធម៌របស់
របជាជន ការពារសិទិធលសរ ីភាពរបជាធិបលតយយរបស់របជាជន ល

ើយផតនាទលទាសដល់រគប់សកមមភាព

ខដលរបឆ្ាំងនឹង រដារបស់របជាជន ឬខដលលលមើសនឹងចាប់រដារបស់របជាជន។ តុលាការរគប់ជាន់ថ្ននក់
រតូវសភាតាំណ្តង របជាជនលរជើសលរ ើស និងខតងតាាំង។
មារា១០ ៖
របលភទលលមើសចាប់រដារបជាជនម្មនដូចតលៅៈ

 ចាំលពាោះរបលភទសកមមភាពរបឆ្ាំង និងបាំផិលចបាំផ្ទលញខដលម្មន លកខណៈជាខែេសរវក់
ល

ើយលរគ្មោះ ថ្ននក់ដល់រដារបជាជន រតូវផតនាទលទាសកាំរ ិតែពស់បាំផុត។

 ចាំលពាោះរបលភទលលមើសលរៅពីរបលភទខាងលលើ រតូវអប់រ ាំកាងកនុងរកបែ័ណឌអងគការរដា
ឬកនុងរកបែ័ ណឌអងគការរបជាជន។

ជំពូកទី៨
អំពីគណៈរបធាន
មារា១១ ៖
កមពុជារបជាធិ បលតយយ ម្មនគណៈរបធានរដាមួយ លរជើសលរ ើសនិងខតងតាាំងល ើ ងលដ្ឋយសភា
តាំណ្តងរបជាជន កមពុជាកនុងរយៈកាល៥ឆ្នាំមតង។ គណៈរបធានរដាម្មនភារៈតាំ ណ្តងលអាយរដាកមពុជា

របជាធិបលតយយលៅកនុងរបលទស និ ងលរៅរបលទស កនុងរកបែ័ណឌរដាធមមនុញ្ញរបស់កមពុជារបជាធិ បលតយយ
ល

ើយនិងតាមចាប់ និ ងតាមម្មគ្ម៌នលោបាយរបស់សភាតាំ ណ្តងរបជាជនកមពុជា។ គណៈរបធានរដា

ម្មនសម្មសភាពដូចតលៅៈ -របធាន ១រូប -អនុរបធានទី ១ ១រូប -អនុរបធានទី ២ ១រូប

ជំពូកទី៩
អំពិេទ
ិ ធិ និងករណីយ្កិច្ចរបេ់របជាជនកម្ពជាមា
ា ក់ៗ
ុ

មារា១២ ៖
របជាជនកមពុជារគប់រប
ូ ម្មនសិទិធជីវភាពលពញទីខាងសាំភារៈ ខាងាមរតី និងខាងវបបធម៌ខដល
រតូវបានខកខរបលអាយរ ីកចាំលរ ើនកាន់ ខតែពស់ល ើងជានិ ចោ។របជាជនកមពុជារគប់ រប
ូ សុទធខតរតូវបានធានា
អោះអាងខាងជីវភាពទាាំងអស់។

 កមមកររគប់រប
ូ ជាម្មោស់លរាងចរក។
 កសិកររគប់រប
ូ ជាម្មោស់ខស្សចាំការ។
 ពលករលផេងលទៀតម្មនសិទិធម្មនការររលធវើទាាំងអស់


ភាពគ្មមនការររលធវើ មិ នម្មនដ្ឋច់ ខាតកនុងកមពុជារបជាធិ បលតយយ។

មារា១៣ ៖
រតូវម្មនសមភាពលពញទី រវាងរបជាជនកមពុជាទាាំងអស់ កនុងសងគមកមពុជាជាមួ យលសមើភាព យុតិត

ធម៌ របជាធិបលតយយ សុែដុមរមនា ម្មនសុភមងគល

កនុងមហាាមគគីជាតិ ទាាំងមូ ល លដើមបីការពារ
របលទស និងកាងរបលទសទាាំងអស់គ្មន។ បុរស និងនារ ីលសមើភាពគ្មនលពញទី លលើរគប់វ ិស័យទាាំងអស់។
មិនអនុចញតលអាយម្មនរបពនធលរចើន និងបតីលរចើន ល

ើ យ។

មារា១៤ ៖
របជាជនកមពុជារគប់រប
ូ ម្មនករណីយកិចោការពាររបលទស និងកាងរបលទសទាាំងអស់គ្មន
តាមសមតថភាព និ ងលទធភាពរបស់ែួន។
ល

ជំពូកទី១០
អំពីរដ្ឋធានី
មារា១៥ ៖
ធានីរបស់កមពុជារបជាធិបលតយយ គឺភាំនលពញ។

ជំពូកទី១១
អំពីទង់ជាេិ
មារា១៦ ៖
ទង់ជាតិកមពុជាម្មនរូបភាព និងែលឹមារដូចតលៅៈ ថ្ផទរក

ពណ៌លលឿងលៅចាំកណ្ត
ត ល។ ថ្ផទរក

ម ម្មនរូបភាពរបាាទកាំពូលបី

មជានិមិតតរប
ូ ថ្នចលនាបដិវតត ការរបយុទធលម្មោះមុតអង់អាច

កាលហានកនុងការរ ាំលដ្ឋោះជាតិ ការពារជាតិ និ ងកាងជាតិ កមពុជា របស់របជាជនកមពុជា។ របាាទ
ពណ៌លលឿង ជានិមិតតរប
ូ ថ្នរបថ្ពណីជាតិ និ ងរបជាជនកមពុជាខដលជាអនកការពាររបលទស ជាអនក
ាថបនារបលទស លអាយបានថកាំុលថកើងរុងលរឿង។

ជំពូកទី១២
អំពីេញ្ញ
ញ ជាេិ
មារា១៧ ៖
សចញជាតិ គឺម្មនរបព័នធភឺខល ស្ស និងរបឡាយទឹក ជានិមិតតរប
ូ ថ្នកសិកមមលជឿនលលឿន ម្មនលរាង
ចរកជានិមិតត រូបថ្នឧសា

កមម ម្មនករមងគួរស្សូវ ជាខសនងរកបីព័ទធពីលរៅ ល

របជាធិបលតយយលៅពីលរកាម។

ជំពូកទី១៣
អំពីតលលងជាេិ
មារា១៨ ៖
លភលងជាតិ ថ្នកមពុជារបជាធិបលតយយ គឺ “ ១៧ លមា មហាលជាគជ័យ “

ើយម្មនអកេរកមពុជា

ជំពូកទី១៤
អំពីកងទ័ពបដ្ិវេតកម្ពជា
ុ

មារា១៩ ៖
កងទ័ពបដិ វតតកមពុជាទាាំងបី របលភទ ស្សួច តាំបន់ ឈលប ជាកងទ័ពរបស់របជាជន ខដលយុទធជន

យុទធនារ ី កម្មមភិបាល ជាកូនលៅរបស់របជាជន កមមករ កសិករ ពលករកមពុជាលផេងលទៀត ការពាររដា

អាំណ្តចរបស់របជាជនកមពុជា ការពារកមពុជា ឯករាជយ សនតិភាព អពារកិតយ មិនចូលបកេសមព័នធណ្ត
អធិបលតយយ របជាធិបលតយយ កនុងបូរណភាពខដនដី ល

ើយទនទឹមនឹ ងលនោះ រួមចាំខណកកាងរបលទស

លអាយថកាំុលថកើងរុងលរឿង លលើកសទួយជី វភាពរបជាជនលអាយបានរ ីកចាំ លរ ើន និងសាំបូរ សបាយជាលាំដ្ឋប់។

ជំពូកទី១៥
អំពីេទ
ិ ធិខាងជំតនឿ និងសាេន

មារា២០ ៖
របជាជនកមពុជារគប់រប
ូ ម្មនសិទិធលជឿជាំលនឿ ឬាសនាណ្តក៏បាន ល ើយក៏ម្មនសិទិធមិនលជឿ
ជាំលនឿអវីឬមិនលជឿ ាសនាណ្តក៏លដ្ឋយ។ មិនអនុចញតលអាយាសនារបតិកិរ ិោ ខដលបាំផិលចបាំផ្ទលញ
កមពុជារបជាធិបលតយយ និ ងរបជាជនកមពុជាដ្ឋច់ ខាត។

ជំពូកទី១៦
អំពីនតោបាយ្តរៅរបតទេ

មារា២១ ៖
កមពុជារបជាធិ បលតយយ ម្មនសនទុោះដ៏ មុតម្មាំចង់ ម្មនចាំ ណង មិតតភាពោ៉ា ងជិតសនិទធជាមួយ
របលទស ទាាំងអស់ ខដលម្មនរពាំ ខដនជាប់ ជាមួ យែលួន ល ើយនិងជាមួយរបលទសជិតឆ្ៃយទាាំងអស់
លលើសកលលលាក តាមលគ្មលការណ៍លគ្មរពអធិបលតយយភាព និ ងបូ រណភាពខដនដី គ្មនលៅវ ិញលៅ
មកដ្ឋច់ខាត់ ។

កមពុជារបជាធិ បលតយយ របកាន់ខាាប់នូវនលោបាយ ឯករាជយ សនតិភាព អពារកិតយមិនចូលបកេ
សមព័នធណ្ត មិនអនុចញតលអាយបរលទសណ្តតាាំងមូលដ្ឋានសឹក លៅកនុងរបលទសកមពុជាដ្ឋច់ ខាត តសូ

ដ្ឋច់ខាត នឹងការលរជៀតខរជក រគប់ ខបបោ៉ា ងពី ខាងលរៅមកកនុងកិ ចោការថ្ផទកុងរបលទសកមព
ន
ុជា តសូដ្ឋច់
ខាតនឹងអាំ លពើវ ិទធងេនា ្លនពានរគប់ខបបោ៉ា ង ពី ខាងលរៅ មកលលើរបលទសកមពុជា លទាោះជាវ ិទធងេនា ឬ

្លនពានខាងលោធាកតី ខាងនលោបាយកតី ខាងវបបធម៌កីត ខាងលសដាកិចោកី ត ខាង សងគមកិចោកី ត ខាងទូត
ឬតាមរូបភាពយកនាមថ្នមនុសេធម៌កីត។
កមពុជារបជាធិបលតយយ មិនលរជៀត ខរជកដ្ឋច់ខាតកិចោការថ្ផទកុងរបលទសទាាំ
ន
ងអស់។ កមពុជា
របជាធិបលតយយ លគ្មរពដ្ឋច់ខាតលកខការណ៍ ខដលរបលទសនីមួយៗ ម្មនអធិលតយយភាព និងសិទិធ
អាំណ្តចចត់ ខចងនិងសាំលរចកិ ចោការរបលទសែលួន លដ្ឋយែលួនឯងលពញទី គ្មមនការលរជៀតខរជកពី
ខាងលរៅ។

កមពុជារបជាធិបលតយយសថិតលៅកនុងមហា រគួាររបលទសមិនចូលរួមបកេសមព័នធណ្តដ្ឋច់ខាត។
កមពុជារបជាធិ បលតយយ ែិតែាំបលងកើនាមគគីភាពជាមួយរបជាជនតតិយលលាកលៅអាសុី អាង្គ្ ិក
វ
អាលមរ ិកឡាទីន ល ើយនិងរបជាជនខដលលសនហា សនតិភាព និងយុតិតធម៌ កនុងសកលលលាកទាាំងមូ ល
ជួយឧតថមភគ្មន លៅវ ិញលៅមកោ៉ា ង សកមមកុងការតស
ន
ូនឹងចរកពតតិនិយម អាណ្តគមន៍និយមចស់ថីម
លដើមបីឯករាជភាព សនតិភាព មិតតភាព របជាធិបលតយយ យុតិតធម៌ និងវឌ្ឍភាពពិតរបាកដលៅលលើសកល
លលាក។

