រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
នន
រដ្ឋកម្ពុជា

ជំពូក ១
របបនយោបាយ

មាត្រា ១
ប្រទេសកម្ពជា
ុ មាននាម្ជាផ្លូវការជា “ រដ្ឋកម្ពជា
ុ ”។
រដ្ឋកម្ពជា
ុ ជារដ្ឋម្ួយឯករាជ្យ អធិរទេយយ រូរណភាពដដ្នដ្ី សនតិភាព ប្រជាធិរទេយយ អពាប្កិេយ និង ម្ិនចូលរកស
សម្ព័ន។
ធ
អធិរទេយយននរដ្ឋកម្ពជា
ុ
លាេសនធឹងទលើដដ្នដ្ីទោក
ទប្កាម្បាេសម្ុប្េ ទ

ដដ្នទកាោះ ដដ្នេឹក

ដដ្នសម្ុប្េ បាេសម្ុប្េ

ើយ និងដដ្នអាកាស។

បារវចនាននរដ្ឋកម្ពជា
ុ គឺឯករាជ្យ សនតិភាព ទសរីភាព សុភម្ងគល។
ភាសា និងអកសរដដ្លទប្រើជាផ្លូវការ គឺភាសា និងអកសរដមែរ។
មាត្រា ១ ស្ទន
ួ
រដ្ឋកម្ពជា
ុ ជារដ្ឋម្ួយម្ិនអាចរំដរកបាន។
សាារ័នរដ្ឋនានានប្េូវចាេ់តំង និងប្រប្ពឹេឲ្
ត យសម្ប្សរតម្ រដ្ឋធម្ែនុញ្ញ និងចារ់ននរដ្ឋ កម្ពជា
ុ ។
រដ្ឋមានភារកិចចការពារឯករាជ្យ ននមាេុភូម្ិ សិេធិ ទសរីភាពររស់ប្រជាជ្ន ទំងខាងសមាារៈ ទំងខាងសាែេី។

មាត្រា ២
ប្រជាជ្នកម្ពជា
ុ ជាមាចស់វាសនាននប្រទេសររស់មួ លន។ អំណាចទំងអស់ជាររស់ប្រជាជ្ន។
ប្រជាជ្នទប្រើអំណាចររស់មួ លនតម្រយៈរដ្ឋសភា និងអងគការរដ្ឋអំណាចនានា ដដ្លប្រជាជ្នទប្ជ្ើសតំងទ ើង
និងេេួល មុសប្េូវចំទពាោះប្រជាជ្ន។ប្រជាជ្នមានសិេធិដ្ក

ូេេំណាងររស់មួ លន ដដ្ល មលួនឈរ់េុកចិេ។
ត

មាត្រា ៣
ប្កុម្ប្រឹកាជាេិ រណសិរសសាម្គគីកសាងការពារមាេុភូម្ិកម្ពជា
ុ
អងគការម្ហាជ្ននានា ដដ្លជា រដងែកដ្៏
រងងមាុំររស់រដ្ឋ ប្េូវមានភារកិចចទលើកេឹកចិេប្ត រជាជ្ន ឲ្យអនុវេតទោលនទោបាយ និងដផ្នការ ររស់រដ្ឋ។

មាត្រា ៤
រដ្ឋកម្ពជា
ុ អនុវេតរររនទោបាយព

មាត្រា ៥

ុរកស។

រដ្ឋអនុវេតនទោបាយសម្គគីភាព និងទសរីភាពរវាងជ្នជាេិទំងអស់ ដដ្លរស់ទៅកនុង ស

គម្ន៍ជាេិ

កម្ពជា
ុ ។
ជ្នជាេិទំងអស់ប្េូវប្សលាញ់រារ់អានោន និងជ្ួយោនទៅវិញទៅម្ក។ អំទពើប្រមាថមាក់ អំទពើជ្ិោះជាន់ និង
ការដរងដចកជ្នជាេិនានាប្េូវហាម្ឃាេ់។
ភាសា និងអកសរប្ពម្ទំងេំទនៀម្េមាលំរ់លែៗររស់ជ្នជាេិភាគេិច ប្េូវបានទោរព។ ប្គរ់ជ្នជាេិភាគេិច
ប្េូវបានរដ្ឋជ្ួយេំនុករប្ម្ុង ទដ្ើម្បីឲ្យតម្ទន់កប្ម្ិេរួម្។
រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់ ជាពិទសសពប្ងឹកទសដ្ឋកិចចសិកាធិការវរបធម្៌ សងគម្កិចច សុខាភិបាល គម្នាគម្ន៍ ទៅ
តម្េំរន់ នប្ពភនំ និងេំរន់ដាច់ប្សោល។

មាត្រា ៦
ប្ពោះពុេធសាសនា ជាសាសនាររស់រដ្ឋ។ សកម្ែភាពខាងសាសនាទំងឡាយ ដដ្លប្សររដ្ឋធម្ែនុញ្ញ និងចារ់
ប្េូវបានរដ្ឋធានា។ សកម្ែភាពណា ដដ្លទ្លៀេយកសាសនា ទដ្ើម្បីទធើឱ្យិរោះពាល់ដ្ល់សនតិសុម រទរៀរទរៀររយ
សាធារណៈ និងផ្ល ប្រទោជ្ន៍ររស់ប្រជាជ្ន ប្េូវហាម្ឃាេ់។

មាត្រា ៧
រុរស និង ស្តសតី មានសិេធ ិទសែើោនកនុងអាពា

៍ពិពា

៍។ អាពា

៍ពិពា

៍ ប្េូវទធវើតម្លកខ មណឌ ដដ្លដចងកនុង

ចារ់ និងតម្លកខ ណទោលការណ៍សែប្គ័ចិេត រតីម្ួយ ប្រពនធម្ួយ។ រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់ ជាពិទសស ចំទពាោះកិចចការពារ
មាត និង កុមារ។

មាត្រា ៨
មាតរិតប្េូវអរ់រំ និងដថរកាចិញ្ចឹម្កូន ទដ្ើម្បីឲ្យទៅជាពលរដ្ឋលែ មានម្នសិការទសនហាជាេិ ប្សលាញ់
ការងារ ពលកម្ែមានសម្បជ្ញ្ញៈ េេួលមុសប្េូវចំទពាោះសងគម្។ កូនមានកាេពវកិចចដថរកា មាតរិត។

មាត្រា ៩
រដ្ឋកម្ពជា
ុ អនុវេតលកខ ណការណ៍ៈ ប្រជាជ្នទំងម្ូលប្បាប្ស័យកនុងកិចចកសាង និងការពារមាេុភូម្ិ។
កងកមាលំងប្រដារ់អាវុធប្រជាជ្នកម្ពជា
ុ ទំងរីប្រទភេ និងនគរបាលប្រជាជ្ន ជាកូនទៅររស់ប្រជាជ្ន ប្េូវ
ទសាែោះប្េង់ ការរស់ទៅដ្៏សុមសានតររស់ប្រជាជ្ន ទ

ើយរួម្ជាប្រជាជ្នកសាងប្រទេស។

កងកមាលំងប្រដារ់ងអាវុធទំងអស់ ប្េូវមានការរុិនប្រសពវកនុងការប្រយុេធ និងកនុងការរងករទងកើនផ្ល ប្េូវទចោះ
រំផ្ុស ចលនាប្រជាជ្ន ទោរព និងជ្ួយេំនុករប្ម្ុង ម្ិនប្េូវរោះពាល់ដ្ល់ផ្លប្រទោជ្ន៍ប្រជាជ្ន និងទសចកតីេុកចិេត
ររស់ប្រជាជ្ន។
មាត្រា ១០

នទោបាយទប្ៅប្រទេសររស់រដ្ឋកម្ពជា
ុ គឺឯករាជ្យ សនតិភាព អពាប្កិេយ និងម្ិនចូលរកសសម្ព័ន។
ធ
រដ្ឋកម្ពជា
ុ អនុវេតទោលការណ៍ សនតិស

វិជ្មា
ជ ន ពប្ងីកេំនាក់េំនងម្ិេភា
ត ព និង ការេូេជាម្ួយប្រទេសទំង

អស់ទដាយ ម្ិនប្រកាន់រររនទោបាយ ទលើម្ូលដាឋនទសែើភាព ទោរពឯករាជ្យ អធិរទេយយ រូរណភាពដដ្នដ្ី និង ផ្ល
ប្រទោជ្ន៍ោន ទៅវិញទៅម្ក ទ

ើយរុពវទ

េុការពារសនតិភាពទៅអាសុីអាទគន យ៍ និងទៅទលើសាកលទលាក។

ជំពូក ២
របបយស្ដ្ឋកិច្ច និងយោលនយោបាយវបបធម្៌ ស្ងគម្កិច្ច

មាត្រា ១១
ទសដ្ឋកិចចជាេិ សាិេទៅទប្កាម្ការដ្ឹកនាំររស់រដ្ឋ។ រដ្ឋទលើកសទួយជ្ីវភាពររស់ប្រជាជ្ន ឲ្យមានកប្ម្ិេមពស់ជា
លំដារ់ទលើប្គរ់ដផ្នក ទដ្ើម្បីកសាងប្រទេសជាេិ។

មាត្រា ១២
ទសដ្ឋកិចចជាេិ មានប្បាំៈ ទសដ្ឋកិចចរដ្ឋ ទសដ្ឋកិចចរដ្ឋចប្ម្ុោះនិងឯកជ្ន ទសដ្ឋកិចចសម្ូ

ភាព ទសដ្ឋកិចចប្គួសារ និង

ទសដ្ឋកិចច ឯកជ្ន។
រដ្ឋប្គរ់ប្គងស

ប្ោស រដ្ឋោងជ្ិេដ្ិេទដ្ើម្បីពប្ងីកេួនាេីសំខាន់ ននដផ្នកទសដ្ឋកិចចរដ្ឋចប្ម្ុោះនិងឯកជ្ន កនុង
ជ្ួយេំនុករប្ម្ុងនិងដណនាំោងសកម្ែ

ទសដ្ឋកិចចជាេិ ទ

ើយេនទឹម្នឹងទនាោះ

នូវការកសាងទសដ្ឋកិចចសម្ូ

ភាព

ទសដ្ឋកិចចប្គួសារ

និងទសដ្ឋកិចចឯកជ្ន ឲ្យរីកចទប្ម្ើនតម្េិស ដដ្លមានប្រទោជ្ន៍ដ្ល់រដ្ឋ និងដ្ល់ជ្ីវភាពររស់

ប្រជាជ្ន។

មាត្រា ១៣
រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់ ពប្ងីកផ្លិេកម្ែឧសា

កម្ែ ដដ្លរទប្ម្ើកសិកម្ែ ពប្ងីកផ្លិេផ្លដដ្លទប្រើប្បាស់

ពប្ងីកពាណិជ្ក
ជ ម្ែ គម្នាគម្ន៍ និងការដ្ឹកជ្ញ្ចូ ន។ រដ្ឋជ្ួយេំនុករប្ម្ុង និងពប្ងីកសិរបកម្ែ និងឧសា

កម្ែ។

មាត្រា ១៤
ប្េពយសម្បេតិររស់រដ្ឋមាន ដ្ីធីល ប្ពទឈើ សម្ុប្េ េទនល រឹង ធនធានធម្ែជាេិ ម្ជ្ឈម្ណឌលទសដ្ឋកិចច វរបធម្៌
ម្ូលដាឋន ការពារប្រទេស និងសំណង់ទផ្សងៗទេៀេររស់រដ្ឋ។

មាត្រា ១៥

ពលរដ្កម្ពជា
ុ មានសិេធិទពញេី កនុងការកាន់ការ់ទប្រើប្បាស់ដ្ីធីល និងមានសិេធិេំណម្រេកដ្ីធីល ដដ្លរដ្ឋប្រគល់
ឲ្យសប្មារ់ រស់ទៅនិងទធវើអាជ្ីវកម្ែ។

មាត្រា ១៥
រដ្ឋហាម្ឃាេ់ការចារ់ដ្ីេំទនររង់ពនធសប្មារ់លក់ និងជ្ួលឲ្យអនកដ្៏នេ។ ជ្នណាក៏ទដាយម្ិនអាចទប្រើប្បាស់
ដ្ីធីល កសិកម្ែ ដ្ីនប្ព ទដាយចិេឯ
ត ង កនុងុទោលរំណងទផ្សងទេៀេបានទ ើយ ទរើោែនការអនុញ្ញញេពីអាជាាធរមាន
សម្េតកិចច។

មាត្រា ១៧
សិេធិកាន់ការ់ និងទប្រើប្បាស់ដ្ីនិងប្េូវកំណេលទដាយចារ់ម្ួយទដាយដ ក។

មាត្រា ១៨
កម្ែសិេធិឯកជ្នននពល់រដ្ឋ ទលើកនប្ម្ការងារ ទលើកនប្ម្ប្សរចារ់ និងប្េពយសម្បេតិប្សរចារ់ទផ្សងទេៀេ ប្េូវ
បានចារ់ ការពារ។
ការរងរអូសប្េពយសម្បេតិររស់ពលរដ្ឋ ទដាយរំទលាភ ប្េូវហាម្ឃាេ់ដាច់ខាេ។

មាត្រា ១៨ ស្ទន
ួ
ការរោះពាល់ដ្ល់សិេធិកម្ែសិេធិឯកជ្នននពលរដ្ឋ ប្េូវហាម្ឃាេ់ម្ិនឲ្យមានទវៀរដលងដេប្រទោជ្ន៍សាធារណៈ
េប្ម្ូវឲ្យ ទធវើកនងនុករណី ដដ្លមានដចងកនុងចារ់។ កនុងន័យទនោះមាចស់កម្ែសិេធិ មានសិេធិេេួលរំណាច់ជាម្ុនទដាយប្េឹម្
ប្េូវ និងសម្រម្យ។

មាត្រា ១៩
ពាណិជ្ក
ជ ម្ែកនុងប្រទេសប្េូវដេពប្ងឹក ទដ្ើម្បីរទងកើនសកម្ែភាព រតរូ ម្ុមេំនិញ ជ្ប្ម្ុញផ្លិេកម្ែ រទប្ម្ើជ្ីវភាព
ររស់ប្រជាជ្ន។
ពលរដ្ឋ ឬអងគភាពផ្លិេកម្ែអាចលក់ដ្ូរផ្លិេផ្លររស់មួ លនបាន។ ការេិញ និង ការលក់ររស់ ប្រជាជ្ន
ដដ្លប្សរតម្ ទោលនទោបាយររស់រដ្ឋ ប្េូវបានចារ់ធានា។
ពាណិជ្ក
ជ ម្ែទប្ៅប្រទេស សាិេទៅទប្កាម្ ការប្គរ់ប្គង និងចាេ់ដចងររស់រដ្ឋ។

មាត្រា ២០

រររប្គរ់ប្គង

រិញ្វញ េាុ និងប្រព័នធ

ិរញ្ញវេាប្ុ េូវកំណេ់កនុងចារ់។

ការយកពនធដា នឹងអាចទធវើទៅបានលុោះប្តដេមានចារ់អនុញ្ញញេ។
ការេប្ម្ូវឲ្យលក់ជ្ូនរដ្ឋ ឬការយកទៅទប្រើប្បាស់ម្ួយតម្រយៈ នូវប្េពយសម្បេតិឯកជ្ន នឹងអាចទធវើទៅបាន
លុោះប្តដេ មានចារ់អនុញ្េ
ញ ។

មាត្រា ២១
រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់កសាង វរបធម្៌ជាេិទជ្ឿនទលឿន ពប្ងីកភាសាជាេិ ឲ្យសម្ប្សរនឹងទសចកតីប្េូវការនន
សងគម្ថែីម្ួយ រាល់ឥេធ ិពល និងសំណង់ននវរបធម្៌ម្ិនទជ្ឿនទលឿនប្េូវកំចាេ់ទចាលជាដាច់ខាេ។

មាត្រា ២២
រដ្ឋអនុវេតកម្ែសិកា តម្ទោលការណ៍គរុទកាសលយ ទដាយផ្ារភាជរ់ការសិកាចំទណោះេូទៅ និងការអរ់រំជា
ម្ួយនឹងការ អនុវេត ផ្ារសាលាទរៀនជាម្ួយសងគម្នឹងសងគម្។
រដ្ឋប្គរ់ប្គងចាេ់ដចងឲ្យទរើកម្ទេយយសាលា សប្មារ់កុមារម្ុនប្គរ់វ័យសិកា។
រដ្ឋប្គរ់ប្គងចាេ់ដចងទលើការអរ់រំ វិជាជេូទៅ ដ្ល់កុមារប្គរ់វ័យសិកា ទដាយកសាងសាលាទរៀនរឋម្សិកា
ទដាយពប្ងឹងជារទណតើរៗ នូវសាលាទរៀនម្ធយម្សិកា សាលាទរៀន និង ថ្ននក់អរ់រំ វិជាជជ្ិវថ្ននក់ជាន់មពស់ទផ្សងៗ និង
ឧេតម្សិកា ទដ្ើម្បីេប្ម្ូវតម្ការចាំបាច់ននប្រទេសជាេិ ដដ្លកំពុងឈានទៅវឌ្ឍនភាព។
រដ្ឋទលើកេឹកចិេត និងផ្តល់អាហារូរករណ៍សិកា ដ្ល់យុវជ្នដដ្លមានសម្េតភាព អាចរនតការសិកាទៅថ្ននក់
ជាន់មពស់ ទៅថ្ននក់រទចចកទេស ទៅកនុងុប្រទេស និងទប្ៅប្រទេស។
ទដ្ើម្បីរំបាេ់ភាពម្ិនទចោះអកសរ និង ទដ្ើម្បីទលើកកប្ម្ិេវរបធម្៌ ដ្ល់ពលរដ្ឋេូទៅឲ្យបានមពស់ រដ្ឋជ្ប្ម្ុញចលនា
អកខ រកម្ែ ទដាយទរើកថ្ននក់សិកា សប្មារ់ម្នុសសចាស់ដដ្លម្ិនទចោះអកសរ និងថ្ននក់អរ់រំរំទពញវិញទផ្សងៗទេៀេ េប្ម្ូវ
ទៅតម្ ការចាំបាច់ររស់ប្រជាជាេិ។

មាត្រា ២៣
រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់ ជ្ុំ វិញការលុេលាស់ វិេាសាស្តសត និងរទចចកទេស អកសរសាស្តសត និងសិលបៈ ទដាយពប្ងីក
ប្រព័នធ សិកាធិការការងារប្សាវប្ជាវ ទដាយរួម្ផ្សំការទរៀនសូប្េខាងប្េឹសីទត ៅនិងការជាក់ដសតង។
រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់ដ្ល់អនក វិេាសាស្តសត អនករទចចកទេស អនកនិពនធ សិលបករ កនុងសកម្ែភាពនចនប្រឌ្ិេររស់មួ លន
ដដ្លមានប្រទោជ្ន៍ដ្ល់ប្រទេសជាេិ និងប្រជាជ្ន ទដាយជ្ួយេំនុករប្ម្ុងដ្ល់អនកទំងទនាោះទំងខាងដផ្នកសមាារៈ
ទំងខាងផ្លូវចិេ។
ត
រដ្ឋរទងកើនស

មាត្រា ២៤

ប្រេិរេតិការ ជាម្ួយប្រទេសទប្ៅ និងផ្លលស់ររូ ត រេពិទសាធន៍ោនទៅវិញទៅម្ក។

រដ្ឋចាេ់ដចង ដថរកាប្បាសាេរុរាណ និងសិលបៈរុរាណវេាុ ដកលម្ែេំរន់ទេសភាពនានាទ ើង វិញ ពប្ងីក
ទេសចរណ៍ និងពប្ងីកការទក់េងខាងវរបធម្៍ជាម្ួយប្រទេសទប្ៅ។

មាត្រា ២៥
រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់ ដ្ល់ការរីកចទប្ម្ើនលូេលាស់ខាងរាងកាយររស់ពលរដ្ឋ ទលើកេឹកចិេដ្
ត ល់សកម្ែភាពខាង
កីឡា និង ខាងហាេ់ប្បាណសំទៅទធវើឲ្យពលរដ្ឋមានកមាលំងមាំ ម្ួនជាចាំបាច់ ទដ្ើម្បីចូលរួម្កនុងុការកសាង និងការពារ
ប្រទេសជាេិ។

មាត្រា ២៦
ទដ្ើម្បីធានាដ្ល់សុមភាពររស់ប្រជាជ្ន រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់ដ្ល់ការការពារជ្ម្ងឺ ដណនាំប្រជាជ្នឲ្យកាន់កបួន
អនាម្័យោងខាជរ់មន
ួ ជ ។ ប្រជាជ្នប្េូវបានេេួលការពិនិេយទរាគ ទដាយឥេរង់នថល។ រដ្ឋប្គរ់ប្គង និងចាេ់ដចងរទងកើេ
ម្នទីរទពេយនានា ទធវើ ការប្សាវប្ជាវខាងដផ្នកទវជ្ជសាស្តសត និងឱ្សថសាស្តសត ទដាយរួម្ផ្សំទវជ្ជសាស្តសតរូរាណជាម្ួយទវជ្ជ
សាស្តសតសម្័យ។

មាត្រា ២៧
រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់ចំទពាោះកុមារ និងមាត។ រដ្ឋ និងសងគម្ទរៀរចំឲ្យមានម្នទីរសម្ាព ទរកដាឋន សួនកុមារ និង
អនុវេត នូវ វិធានការសម្ប្សរនានា ទដ្ើម្បីសប្មាលរនទក
ុ ទម្ផ្ទោះដ្ល់ស្តសតី និងរា៉ា រ់រងដ្ល់លកខ ណៈចាំបាច់ ឲ្យស្តសតីមាន
លេធ ភាពចូលរួម្ កនុងសកម្ែភាពដ្ូចរុរសដដ្រ។
ស្តសតីជាកម្ែករ ជានិទោជ្ិេ ប្េូវបានឈរ់សប្មាក កនុងទពលសប្មាលកូនចំនួន ៩០ នថង ទដាយមានេេួល
ទរៀរវេស។ ស្តសតីមានកូនទៅទៅទដាោះ ប្េូវបានេេួលការរនាយទពលទធវើការប្រចាំនថង និងេេួលអេាប្រទោជ្ន៍នានា តម្
កំណេ់ររស់រដ្ឋ។
រដ្ឋនឹងកំណេ់រេរញ្ញេិជា
ត ក់ដសតង ចំទពាោះស្តសតីជាកម្ែករ ជានិទោជ្ិេទប្ៅពីដផ្នករដ្ឋ។

មាត្រា ២៨
រដ្ឋយកចិេេ
ត ុកដាក់ ជាពិទសសដ្ល់អនកដដ្លទធវើសកម្ែភាពរដ្ិវេតន៍យូរឆ្នំ ទ

ើយដដ្លរួម្ វិភាគទនទប្ចើនឲ្យ

រដ្ិវេតន៍ ដ្ល់យុេធជ្នពិការ ដ្ល់ប្គួសារយុេធជ្ន ដដ្លបានេេួលម្រណៈ ទដ្ើម្បីរដ្ិវេតន៍ និងដ្ល់ប្គួសារដដ្លមាន
សគុណធំៗ ចំទពាោះរដ្ិវេតន៍។

មាត្រា ២៩

រដ្ឋចាេ់ដចងឲ្យមានរររធានារា៉ា រ់រងសងគម្ ដ្ល់កម្ែករ និង និទោជ្ិេ ដដ្លអស់លេធ ភាពរំទពញពលកម្ែ
រណា
ត លម្ក ពីជ្ម្ងឺ ជ្រាភាព ឬាព
ុ ិការទដាយទប្ោោះថ្ននក់កនុងការងារ។
រដ្ឋ និងសងគម្ជ្ួយេំនុករប្ម្ុងដ្ល់ម្នុសសចាស់ជ្រា ជ្នពិការ ស្តសតីទម្មាយ និងទកែ ងកំប្ពាោែនេីពឹង។

ជំពូក ៣
ស្ិទ្ធិ និង ករណីកិច្ចរបស្់ពលរដ្ឋ

មាត្រា ៣០
រដ្ឋកម្ពជា
ុ បានេេួលសាគល់ និងទោរពសិេធិម្នុសស។
ពលរដ្ឋកម្ពជា
ុ មានសិេធទិ សែើ់ោនចាំទពាោះម្ុមចារ់ មានទសរីភាព និងមានករណីកិចចដ្ូចោនទំងអស់ ទដាយឥេ
ប្រកាន់ ទភេ ជ្ំទនឿសាសនា ពូជ្សាសន៍ ឬឋានៈកនុងសងគម្។
ការទប្រើសិេធិ ទសរីភាពផ្លទល់មួ លនររស់រុគគលិកមានក់ៗ ម្ិនប្េូវឲ្យរោះពាល់សិេធិទសរីភាពដ្នេទ ើយ។ការទប្រើ
សិេធទសរីភាពទនោះ ប្េូវប្រប្ពឹេត
ត ម្លកខ មណឌកំណេ់កនុងចារ់។

មាត្រា ៣១
ពលរដ្ឋកម្ពជា
ុ ទំងពីរទភេ មានសិេធិទបាោះទឆ្នេ និងអាចឈរទឈា
ែ ោះ ឲ្យទគទបាោះទឆ្នេ ។
ពលរដ្ឋឋ ដដ្លរទប្ម្ើកនុងកងកមាលំង ប្រដារ់អាវុធប្រជាជ្នកម្ពជា
ុ មានសិេធិទបាោះទឆ្នេ និង អាចឈរទឈា
ែ ោះឲ្យ
ទគទបាោះទឆ្នេដដ្រ។ ពលរដ្ឋឋ ទំងពីរទភេ ដដ្លមានអាយុោងេិច ១៨ ឆ្នំ មានសិេធិទបាោះទឆ្នេ ។
ពលរដ្ឋទំងពីរទភេ ដដ្លមានអាយុោងេិច ២១ ឆ្នំ អាចឈរទឈា
ែ ោះឲ្យទគទបាោះទឆ្នេ។
រេរបញ្ញេិរ
ត នាយសិេធិទបាោះទឆ្នេ និងសិេធិឈរទឈា
ែ ោះឲ្យទគទបាោះទឆ្នេ ប្េូវដចងកនុងចារ់ទបាោះទឆ្នេ ។

មាត្រា ៣២
ពលរដ្ឋកម្ពជា
ុ
មានសិេធិចូលរួម្ោងសកម្ែ កនុងជ្ីវភាពនទោបាយ ទសដ្ឋកិចច សងគម្កិចច និងវរបធម្៌ររស់
ប្រទេសជាេិ ។
ពលរដ្ឋទំងអស់អាចទធវើទសចកតីទសនើ សតីពីរញ្ញានទោបាយររស់រដ្ឋ និងជ្ីវភាពររស់ប្រជាជ្ន ជ្ូន អងគការរដ្ឋ
និងអងគការ ម្ហាជ្ន។ ទសចកតីទសនើសុំទំងឡាយប្េូវបានេេួលការពិនិេយ និងទដាោះប្សាយោង
និងអងគការម្ហាជ្ន។

មាត្រា ៣៣

ែេ់ចេ់ ពីអងគការរដ្ឋ

ពលរដ្ឋមានសិេធិទប្ជ្ើសទរីសម្ុមរររសម្ប្សរតម្សម្េាភាពររស់មួ លន និងតម្ទសចកតីប្េូវការររស់សងគម្។
ពលរដ្ឋ មានសិេធិេេួលប្បាក់រំណាច់សម្ប្សរតម្ររិមាណ និងគុណភាពននការងារ ដដ្លមលួនបានរំទពញ។
រុរស និង ស្តសតីមានសិេធិេេួលប្បាក់រំណាច់ដ្ូចោនចំទពាោះការងារទសែើោន។
ពលរដ្ឋរាល់រូរមានសិេធិេេួលការរា៉ា រ់រង និងអេាប្រទោជ្ន៍ខាងសងគម្កិចចដដ្លមានដចងកនុងចារ់។

មាត្រា ៣៤
រដ្ឋនិងសងគម្យកចិេេ
ត ុកដាក់ ទរៀរចំឲ្យមានការឈរ់សប្មាក ការលំដ
កំណេ់ទពល ទធវើការងារប្រចាំនថង និង ប្រចាំសបាត

ដ្ល់អនករំទពញពលកម្ែ ។ រដ្ឋ

៍ រររឈរ់សប្មាកប្រចាំឆ្នំ មានប្បាក់រំណាច់ចំទពាោះកម្ែករ និង

និទោជ្ិេ ពប្ងីកម្ជ្ឈម្ណឌលសប្មាកររស់ និងររស់អងគការសងគម្។

មាត្រា ៣៥
រដ្ឋរា៉ារ់រងម្ិនឲ្យមានការរំទលាភរំពានទលើរូររាងកាយណាម្ួយទ ើយ។
ចារ់ការពារកិេយ
ត ស និងទសចកតី នថលថូរន និងជ្ិ វិេររស់ពលរដ្ឋ។
ការទចាេប្រកាន់ការចារ់មួ លន ការឃាេមលួនឬការឃុំមួ លនជ្នណានឹងអាចទធវើទៅទកើេលុោះប្តមានចារ់អនុញ្េ
ញ ។
ត
ការរងខិេរងខំ ការទធវើបារទលើរូររាងកាយ ឬប្រប្ពឹេក
ត ម្ែណាម្ួយ ដដ្លរដនាម្េម្ងន់េណឌកម្ែអនុវេតចំទពាោះ ជ្ន
ជារ់ឃុំឃាំង ឬជារ់ពនធនាោរ ប្េូវហាម្ម្ិនឲ្យទធវើទ ើយ។ អនកនដ្ដ្ល់ អនកប្រប្ពឹេន
ត ិងអនកសម្គំនិេ ប្េូវេេួលទទស
តម្ចារ់។
ការេេួលសារភាព ទកើេទ ើងពីការរងខំទដាយទឃារទៅតម្ផ្លូវកាយកតី តម្ផ្លូវចិេក
ត តី ម្ិនប្េូវេុកជាភសតត
ុ ង
ននពិរុេធភាពទេ។
ទរើរេទលែើសប្ោន់ដេមានវិម្េិសងស័យ ជ្នជារ់ទចាេប្េូវបានរួចូមួ លន។
ជ្នជារ់ពិរុេធណាក៏ទដាយ ប្េូវចាេ់េុកថ្នជាម្នុសសឥេទទស ដ្រារណាេុលាការ ម្ិនទន់កាេ់ទទសជា
សាាពរ។
រដ្ឋរា៉ារ់រងចំទពាោះពលរដ្ឋទំងអស់ នូវសិេធិការពារមលូនតម្ផ្លូវេុលាការ។
ទទសប្រហារជ្ិ វិេ ប្េូវបានលរ់រំបាេ់ទចាល។

មាត្រា ៣៦
ទសរីភាពកនុងការទដ្ើរទ

ើរ និងតំងេីលំទៅររស់ប្រជាពលរដ្ឋប្េូវបានតម្ចារ់កំណេ់។

ពលរដ្ឋអាចទចញទៅតំងេីលំទៅ ទៅប្រទេសទប្ៅ ឬវិលប្េលរ់ម្កវិញបាន។
ការកាសិេធិម្ិនឲ្យរំទលាភទលើលំទៅឋាន និងអាថ៌កំបាំង ននការទ្លើយ្លងតម្លិមិេ តម្សារេូរទលម

និងតម្េូរស័ពទ ប្េូវានរដ្ឋធានា។ ការដ្កទ្រលំទៅឋានសមាារៈ វេាុ និងទលើមួ លនរុគគល
ប្េូវបានទធវើឲ្យប្សរនិងរញ្ញេិច
ត ារ់។

មាត្រា ៣៧
ពលរដ្ឋមានទសរីភាពខាងការរទញ្ញចញម្េិររស់មលន ទសរីភាពខាងសារពេ៌មាន ទបាោះពុម្ផ្
ព ាយ
ទសរីភាពខាងការប្រជ្ុំ។ ជ្នណាក៏ទដាយម្ិនអាចទ្លៀេទប្រើសិេធិទនោះ ទដាយរំទលាភ នាំឲ្យរោះពាល់ដ្ល់កិេិយ
ត ស
ររស់អនកដ្នេ ដ្ល់េំទនៀម្េមាលរ់ លែររ
ែ ស់ សងគម្ ដ្ល់រទរៀរទរៀររយសាធារណៈ និងដ្ល់សនតិសុមជាេិបានទ ើយ។
រររសារពេ៌មានប្េូវទរៀចំទ ើងទដាយចារ់

មាត្រា ៣៧ សទួន
ទសរីភាពខាងជ្ំទនឿរប្េូវទោរព។

មាត្រា ៣៨
ពលរដ្ឋមានសិេធិទំងឡាយប្េូវរស់ទៅតម្រទរៀររររសងគម្
ទ

ើយរួម្ចំដណកការពារប្េពយសម្បេតិសាធារណៈ។ពលរដ្ឋទំងឡាយ អាចចូលរួម្កនុងអងគការម្ហាជ្ន

ទដ្ើម្បីការពារសម្ិេធិផ្លសងគម្ជាេិ និងរទរៀរទរៀររយសងគម្ ទដ្ើម្បីកសាង និងការពារប្រទេស
ទដ្ើម្បីរទងកើនសាម្គគីភាពជាេិ និងអនតរជាេិ។

មាត្រា ៣៩
ពលរដ្ឋទំងឡាយប្េូវរស់ទៅតម្រទរៀរសងគម្ ទ

ើយរួម្ចំដនកការពារប្េពយសម្បេតិសាធារណៈ។

ពលរដ្ឋមានសិេធិរ រិហារ រតឹងេវា៉ា ឬរតឹងទរសំណង ជ្ួសជ្ុលការមូចខាេ ដដ្លរណតលម្កពីអំទពើមុសចារ់ររស់
អងគការរដ្ឋ ររស់អងគការសងគម្ និងររស់រុគគលិកននអងគការទំងទនាោះ កនុងទពលរំទពញភារកិចចររស់មួ លន។

មាត្រា ៤០
ពលរដ្ឋប្គរ់រូរប្េូវទោរពរដ្ឋធម្ែនុញ ទោរពចារ់ និងអនុវេតទោលមាោ៌នទោបាយររស់រដ្ឋ។

មាត្រា ៤១
កិចចកសាង និងការពាមាេុភូម្ិចាករណីកិចច និងជាកិេិយ
ត សដ្៏ឧេតង
ុ ឧេតម្ររស់ពលរដ្ឋ។ ពលរដ្ឋប្គរ់រូរ
ប្េូវរួម្ចំដនកោងសកម្ែកសាងប្រទេសជាេិ និងការពារមាេុភូម្ិ។ កាេពវកិចច ការពារមាេុភូម្ិប្េូវ
អនុវេតតម្រញ្ញេិច
ត ារ់។

មាត្រា ៤២
ពលរដ្ឋកម្ពជា
ុ ម្ិនអាចប្េូវបានដ្កសញ្ញញេិ និរទេស ឬចារ់រញ្ជូនមលួនទៅឲ្យប្រទេសទប្ៅណាម្ួយទ ើយ។
ពលរដ្ឋកម្ពជា
ុ ដដ្លកំពុងរស់ទៅឯររទេស ប្េូវបានរដ្ឋោំពារ។

មាត្រា ៤៣
“លុរទចាល”
មាត្រា ៤៤
“លុរទចាល”

ជំពូកទ្ី ៤
រដ្ឋស្ភា

មាត្រា ៤៥
រដ្ឋសភា ជាអងគការកំពូលននរដ្ឋអំណាច និងជាអងគការេំណាងជាន់មពស់ររស់ប្រជាជ្នននរដ្ឋកម្ពជា
ុ ។
រដ្ឋសភា ជាអងគការដេម្ួយគេ់ ដដ្លមានសិេធិទធវើចារ់។

មាត្រា ៤៦
រដ្ឋសភា មានេំណាងប្រជាជ្ន ដដ្លប្េូវបានទប្ជ្ើសទរីស តម្ទោលការណ៍ទបាោះទឆ្នេជាសាកល ទដាយទសែើ
ភាពទដាយចំទពាោះ និង តម្វិធីទប្ជ្ើសទឆ្នេជាសមាងេ់។
ចំនួនេំណាងប្រជាជ្នទៅរដ្ឋសភា និង ដរររេននការទប្ជ្ើសតំង ប្េូវកំណេ់កនុងចារ់ទបាោះទឆ្នេ។

មាត្រា ៤៧
នីេិកាលររស់រដ្ឋសភាមានកំណេ់ ៥ឆ្នំទ

ើយប្េូវម្ុនផ្ុេកំណេ់ទៅទពលដដ្លរដ្ឋសភាថែច
ី ូលកាន់េំដណង។

កនុងទពលមានសស្តងាគម្ រក្កនុងកាលៈទេសៈពិទសសដ្នេទេៀេដដ្លម្ិនអាចទធវើការទបាោះទឆ្នេទកើេ រដ្ឋសភាអាច
ប្រកាសរនតនីេិកាលររស់មួ លនម្ួយដ្ងបានម្ួយឆ្នំ តម្សំទណើរររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ។
ការប្រកាសរនត នីេិកាលររស់រដ្ឋសភា ប្េូវសំទរចទដាយ ម្េិយល់ប្ពម្ពីរភាគរីោងេិច ននចំនួនសមាជ្ិក
រដ្ឋសភាទំងម្ូល។

មាត្រា ៤៨
រដ្ឋសភាមានអំណាចដ្ូចេទៅៈ
១- អនុម្័េ រក្ ដកដប្ររដ្ឋធម្ែនុញ និង ចារ់នានា។
២- អនុម្េ័ថ វិការដ្ឋ ការទអាយរដ្ឋមចីប្បាក់ និងការមចីប្បាក់រដ្ឋ។
៣- អនុម្េ័ដផ្នការដ្ឋ។
៤- ប្េួេពិនិេយការអនុវេតន៍រដ្ឋធម្ែនុញ និង ការអនុវេតន៍ចារ់។
៥- កំណេ់ទោលនទោបាយកនុងប្រទេស និងទប្ៅប្រទេស។
៦- ទបាោះទឆ្នេទប្ជ្ើសតំងរំសាយប្រធាន រក្ផ្លលស់រប្ូ ត រធាន អនុប្រធាន និងទលខាធិការននរដ្ឋសភា។ ទបាោះទឆ្នេ
ទប្ជ្ើសតំង រំសាយ រក្ផ្លលស់រប្ូ ត រធាន អនុប្រធាន អគគទលខាធិការ និង សមាជ្ិកដ្នេទេៀេ នន ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ
ម្ស្តនតី។ ទបាោះទឆ្នេទប្ជ្ើសតំង រំសាយ រក្ ផ្លលស់ររូ ត ប្រធាន អនុប្រធាន និង សមាជ្ិកប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី។
ទបាោះទឆ្នេទប្ជ្ើសតំង រំសាយ រក្ ផ្លលស់ររូ ត ប្រធានេុលាការប្រជាជ្នកំពូល និង អគគរដ្ឋអាជាាអម្េុលាការ
កំពូល។
៧- រទងកើេ រក្ លុរទចាល េុលាការប្រជាជ្នកំពូល និង ម្ហាអយយការអម្េុលាការប្រជាជ្នកំពូល េីសីកា
ត រ
រដ្ឋម្ស្តនតី រក្ សាារ័នថ្ននក់ទសែើេីសីកា
ត ររដ្ឋម្ស្តនតី មណឌ សងាកេ់ ទមេត េីរួម្ទមេត ប្សុក និង ឃុំ។
៨- រទងកើេ ដកដប្រ រក្ លុរពនធដារ។
៩- ប្េួេពិនិេយសកម្ែភាព ររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ និង ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី េុលាការប្រជាជ្នកំពូល ម្ហាអយយ
ការអម្េុលាការប្រជាជ្នកំពូល។
១០- កំណេ់ការទលើកដលងទទសជាេូទៅ។
១១- អនុម្េ័ រក្ លុរទចាលសនធិសញ្ញញ អនុសញ្ញញអនតរជាេិររស់រដាឋភិបាល។
១២- អនុម្េ័ចារ់សីព
ត ីការដាក់ប្រទេសជាេិឋិេកនុងភយនតរាយ រក្ ឋិេកនុងភាពអាសននទៅកនុងេូទំងប្រទេស រក្
កនុងេំរន់មលោះ។
១៣- សប្ម្ចអំពីរញ្ញាសស្តងាគម្ និងរញ្ញាសនតិភាព។

មាត្រា ៤៩
រដ្ឋសភាទរើកសម្័យប្រជ្ុំដ្ំរូង៦០នថងោងយូរទប្កាយទពលទបាោះទឆ្នេតម្ការទកាោះប្រជ្ុំររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ។
រដ្ឋសភា ទរើកសម្័យប្រជ្ុំជាសម្័ញ្ញ ២ ដ្ងកនុងម្ួយឆ្នំ។
រដ្ឋសភា អាចទរើកសម្័យប្រជ្ុំជា វិសម្័ញ្ញ ទរើមានសំណូម្ពរពីប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី រក្ពីសមាជ្ិករដ្ឋសភាចំនួន
ម្ួយភាគរីោងេិច ននសមាជ្ិករដ្ឋសភាទំងម្ូល។
កនុងករណីខាងទលើទនោះ រទរៀរវារៈននសម្័យប្រជ្ុំ វិសម្័ញ្ញ ប្េូវផ្ាយដ្ល់ប្រជាជ្នប្ពម្ជាម្ួយនឹងនថងកំណេ់
ប្រជ្ុំ។

មាត្រា ៤៩ (សទួន ១)
ទៅទពលវិសសម្កាលររស់រដ្ឋសភាគណៈកមាែធិការអចិនស្តនតយ៍ររស់រដ្ឋសភាេេួលភារកិចចចាេ់ដចងការងារ។
គណៈកមាែធិការអចិនស្តនតយ៍រួម្មានៈ ប្រធានរដ្ឋសភា អនុប្រធាន អគគទលខាធិការ និង ប្រធានរណា
ត គណៈ
កម្ែការ នានាររស់រដ្ឋសភា។

មាត្រា ៤៩ (សទួន ២ ថែី)
គណៈកមាែធិការអចិនស្តនតយ៍ររស់រដ្ឋសភាមានភារកិចចៈ
១- ទរៀរចំសម្័យប្រជ្ុំរដ្ឋសភា
២- ទកាោះអទញ្ជើញប្រជ្ុំសាម្ញ្ញ រក្ វិសាម្ញ្ញររស់រដ្ឋសភា
៣- រកប្សាយចារ់
៤- មានសិេធិទផ្តើម្ទធវើទសចកតីប្ពាងចារ់
៥- ពិនិេយនិងសំទរចទលើទសចកតីទសនើដាក់រំរាម្ទោចរររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី។

មាត្រា ៥០
ទពលចារ់ទផ្តើម្នីេិកាលនីម្ួយៗ រដ្ឋសភាទប្ជ្ើសតំង គណៈកម្ែការម្ួយ ទដ្ើម្បីប្េួេពិនិេយ សុពលភាពនន
សមាជ្ិក រដ្ឋសភា ទ

ើយរាយការណ៍អំពីលេធ ផ្លននការពិនិេយទនោះ ជ្ូនរដ្ឋសភាសំទរច។

មាត្រា ៥១
ប្រធានរដ្ឋសភា ដ្ឹកនាំអងគប្រជ្ុំររស់រដ្ឋសភា េេួលអាញ្ញេិច
ត ារ់ និង ទសចកតីសំទរចទំងឡាយ ដដ្លរដ្ឋសភា
បាន អនុម្័េ រា៉ា រ់រងការអនុវេតន៍រេរញ្ញជនផ្ទកនុងររស់រដ្ឋសភា ចាេ់ដចងការទក់េងអនតរជាេិទំងឡាយននរដ្ឋសភា។
កនុងករណី ដដ្លប្រធានរដ្ឋសភា មានធុរៈម្ិនអាចរំទពញម្ុមងារបាន ទដាយទ

េុម្កពីមានជ្ំងឺ រក្ រំទពញ

ទរសកកម្ែទៅររទេស អនុប្រធានរដ្ឋសភាម្ួយរូរប្េូវេេួលភារកិចចចាេ់ដចងជ្ំនួស។
កនុងករណីដដ្លប្រធានរដ្ឋសភាលា ដលងពីម្ុមេំដណងរក្េេួល អនិចចកម្ែរដ្ឋសភាប្េូវទបាោះទឆ្នេ ទប្ជ្ើសតំង
ប្រធានថែី។
អនុប្រធានរដ្ឋសភា ជ្ួយប្រធានកនុងការងារឡាយ ដដ្លបានទពាលខាងទលើ។
អគគទលខាធការរដ្ឋសភា ទធវើកំណេ់ទ

េុ ប្គរ់ការប្រជ្ុំររស់រដ្ឋសភា និង រំទពញការងារទំងឡាយ ដដ្ល

ប្រធានរដ្ឋសភាប្រគល់ទអាយ។

មាត្រា ៥២
រដ្ឋសភាចាេ់តំង គណៈកម្ែការទផ្សងៗ ដដ្លចាំបាច់ ទដ្ើម្បីជ្ួយរដ្ឋសភា កនុងការប្េួេពិនិេយទលើ ទសចកតីប្ពាង
ចារ់ គំទរាងដផ្នការរដ្ឋ គំទរាងថវិការរដ្ឋ និងគំទរាងទផ្សងៗទេៀេ។

មាត្រា ៥៣
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី ប្រធានរដ្ឋសភា គណៈកម្ែការនានាររស់រដ្ឋសភា ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាជាេិ
រណសិរសសាម្គគី កសាងការពារ មាេុភូម្ិកម្ពជា
ុ
ប្រធានស

ពនធ័ ស

ជ្ីពកម្ពជា
ុ ប្រធានសមាគម្យុវជ្នកម្ពជា
ុ

ប្រធានសមាគម្នារីកម្ពជា
ុ
ប្រធានសមាគម្ កសិករកម្ពជា
ុ
ប្រធានេុលាការប្រជាជ្នកំពូល និង អគគរដ្ឋអាជាាអម្
េុលាការ ប្រជាជ្នកំពូល មានសិេធិទធវើទសចកតីប្ពាងចារ់ ជ្ូនរដ្ឋសភា។

មាត្រា ៥៤
រដ្ឋសភាអនុម្័េចារ់ និង ទសចកតីសំទរចទផ្សងៗទេៀេ តម្ម្េិយល់ប្ពម្ទលើសពីពាក់កណា
ត ល ននសមាជ្ិក
ទំងម្ូល។
រដ្ឋសភា អនុម្័េរដ្ឋធម្ែនុញ និង ដកដប្ររដ្ឋធម្ែនុញ តម្ម្េិយល់ប្ពម្ ពីរភាគរី ននសមាជ្ិកសភាទំងម្ូល។

មាត្រា ៥៥
ចារ់ដដ្លរដ្ឋសភាអនុម្័េរួចទ

ើយ ៣០នថងោងយូរ ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋប្េូវប្រកាសទអាយទប្រើកនុងរយៈ ១៥នថង

ោងយូរ។
ចារ់ទនោះ ប្េូវចូលជាធរមាន ទៅរាជ្ធានីភំទន ពញកនុងរយៈ ១០នថង ទប្កាយប្រកាសទអាយទប្រើ និង ទៅេូទំង
ប្រទេសកនុងរយៈ ១ដម ទប្កាយទពលប្រកាសទអាយទប្រើ។
រុដនតទរើចារ់ទនោះបានដចង ថ្នជាការប្រញារ់ ចារ់ទនោះប្េូវចូលជាធរមានភាលម្ទៅេូទំងប្រទេស ទប្កាយនថង
ប្រកាសទអាយទប្រើ។
ចារ់ទនោះប្េូវចុោះកនុងរដ្ឋកិចច និង ផ្សពវ ផ្ាយទៅេូទំងប្រទេសទអាយទន់តម្កាលកំណេ់ខាងទលើ។

មាត្រា ៥៦
សមាជ្ិករដ្ឋសភាមានក់ៗ ប្េូវទធវើការទក់េងោងជ្ិេសនិេធជាម្ួយប្រជាជ្ន យកចិេេ
ត ុកដាក់ចំទពាោះទសចកតីទសនើ
រក្ ការេិទេៀនររស់ប្រជាជ្ន ជ្ួយដណនាំប្រជាជ្នទអាយយល់ពីនទោបាយរដ្ឋ ទ

ើយរាយការណ៍ពីសកម្ែភាពររស់

មលួនទៅ កនុងរដ្ឋសភាជ្ូនប្រជាជ្នជាមាចស់ទឆ្នេ។
សមាជ្ិកសភារូរណា ម្ិនបានរំទពញភារកិចចររស់មួ លន អាចប្េូវរំសាយតម្លកខ មណឌ ដដ្លមានដចងកនុង
ចារ់។
កនុងករណីសមាជ្ិករដ្ឋសភា ណាម្ួយ េេួលអនិចចកម្ែ លាដលងប្បាសចាកសមាជ្ិកភាព ដដ្លទកើេមានទ ើង
១២ ដម ម្ុនចរ់នីេិកាល ប្េូវចាេ់ការទបាោះទឆ្នេទប្ជ្ើសតំងជ្ំនួសសមាជ្ិកទនាោះ។

មាត្រា ៥៧
សមាជ្ិករដ្ឋសភា មានសិេធិតំងសំនួរទដ្ញទដាល ដ្ល់ប្រធាន និង សមាជ្ិក ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី ប្រធាន
ប្រធាន និង សមាជ្ិក ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ ប្រធាន អនុប្រធាន និង អគគទលខាធិការរដ្ឋសភា ប្រធានេុលាការប្រជាជ្ន
កំពូល អគគរដ្ឋ អាជាាអម្េុលាការ ប្រជាជ្នកំពូល ។
អនកដដ្ល ប្េូវទគ សួរទដ្ញទដាល ប្េូវទ្លើយកនុងសម្័យប្រជ្ុំរដ្ឋសភា។
អនកដដ្លប្េូវរដ្ឋសភាសួរទដ្ញទដាល ប្េូវបានរំសាយម្ុមងារ ទរើសមាជ្ិករដ្ឋសភាភាគទប្ចើនទលើសពីពាក់
កណា
ត ល បានទបាោះទឆ្នេ ដ្កទសចកតីេុកចិេ។
ត

មាត្រា ៥៨
សមាជ្ិកសភាមានអភ័យឯកសិេធិ។
សមាជ្ិកសភារូរណាក៏ទដាយម្ិនអាចប្េូវទចាេប្រកាន់ ចារ់មួ លន រក្ ឃុំមួ លន ទដាយទ

េុពីបានសំដដ្ងទោរល់

រទញ្ញចញម្េិ កនុងការរំទពញម្ុមងារររស់មួ លនទសាោះទ ើយ។
ការទចាេប្រកាន់ ការចារ់មួ លន ការឃាេ់មួ លន រក្ ការឃុំមួ លន សមាជ្ិករដ្ឋសភាណាម្ួយ នឹងអាចទធវើទៅទកើេ
លុោះប្តដេ មានការ យល់ប្ពម្ពីរដ្ឋសភា រក្ ពីគណៈកមាែធិការអចិនស្តនតយ៍ររស់រដ្ឋសភា កនុងចទនាលោះសម្័យប្រជ្ុំរដ្ឋសភា
ទវៀរដលងដេកនុង ករណីរេទលែើសប្ព

ែេណឌជាក់ដសតង។ កនុងករណីខាងទប្កាយទនោះ ប្កសួងមានសម្េាកិចច ប្េូវទធវើ

ទសចកតីរាយការណ៍ជ្ូនរដ្ឋសភា រក្ គណៈកមាែធិការអចិនស្តនតយ៍ររស់រដ្ឋសឋភាជារនាទន់ ទដ្ើម្បីសំទរច។
ទសចកតីសំទរចររស់ គណៈកមាែធិការអចិនស្តនតយ៍ររស់រដ្ឋសភា ប្េូវដាក់ជ្ូនរដ្ឋសភា អនុម្័េទៅសម្័យ ប្រជ្ុំ
រដ្ឋសភាខាងម្ុម។

មាត្រា ៥៨ (សទួន)
សមាជ្ិករដ្ឋសភាប្េូវេេួលប្បាក់រំណាច់មានកំណេ់ទដាយទប្រៀរទសែើទៅនឹងប្បាក់ទរៀវេស ននអនករដ្ឋការថ្ននក់
ណាម្ួយននប្ករមណឌជាន់មពស់។

ជំពូកទ្ី ៥
ត្រកុម្ត្របឹការដ្ឋ

មាត្រា ៥៩
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ ជាអងគការេំណាងរដ្ឋកម្ពជា
ុ ។
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋមាន ប្រធាន អនុប្រធាន អគគទលខាធិការ និង សមាជ្ិកម្ួយចំនួនដដ្លប្េួវរដ្ឋសភាកំណេ់។
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋប្េូវបានទប្ជ្ើសតំងទដាយរដ្ឋសភា។
ប្រធានប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ ជាប្រម្ុមរដ្ឋកម្ពជា
ុ ។

មាត្រា ៦០ ថែី
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ មានម្ុមការដ្ូចេទៅៈ
១- ទកាោះសម្័យប្រជ្ុំរដ្ឋសភាទលើកេី១ នននីេិកាលនីម្ួយៗ។
២- ប្រកាសទអាយទប្រើចារ់ និង ទចញប្កិេយ។
៣- ទចញប្កិេយដេងតំង រក្ រំសាយ ប្រធាន អនុប្រធាន អគគទលខាធិការ និង សមាជ្ិករដ្ឋសភា ប្រធាន
អនុប្រធាន អគគទលខាធិការ និង សមាជ្ិកប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ ប្រធាន អនុប្រធាន និង សមាជ្ិកប្កុម្ប្រឹកា
រដ្ឋម្ស្តនតី ប្រធានេុលាការប្រជាជ្នកំពូល និង អគគរដ្ឋអាជាាអម្េុលាការប្រជាជ្នកំពូល ទប្កាយពីរដ្ឋសភា
បានអនុម្័េ។
៤- ទចញប្កិេយប្រកាសទអាយទប្រើចារ់សីព
ត ីពីការរទងកើេ រក្ លុរទចាលេុលាការប្រជាជ្នកំពូល និង ម្ហា
អយយការអម្េុលាការ ប្រជាជ្នកំពូល េីសីកា
ត ររដ្ឋម្ស្តនតី និងសារ័ន ថ្ននក់ទសែើេីសីកា
ត ររដ្ឋម្ស្តនតី ប្កុង មណឌ
សងាកេ់ ទមេត េីរួម្ទមេត ប្សុក និង ឃុំ ទប្កាយពីរដ្ឋសភាបានអនុម្័េ។
៥- ទចញប្កិេយប្រកាសទអាយទប្រើចារ់ សតីពីការដាក់ប្រទេសជាេិសិេ
ត កនុងភយនតរាយ រក្ សាិេកនុងភាពអាសនន
ទៅកនុងេូទំងប្រទេស រក្ ទៅេំរន់មលោះ ទប្កាយពីរដ្ឋសភាបានអនុម្័េ។
៦- តម្សំទណើប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតីដេងតំង រំសាយ រក្ដ្កឯកអគគរដ្ឋេូេ រក្ទប្រសិេននរដ្ឋកម្ពជា
ុ ទៅឯររទេស
និង ទៅអម្អងគការអនតរជាេិនានា។
៧- េេួលសារតំងររស់េំណាងការេូេ។
៨- ទអាយសចាចរ័នទលើសនធិសញ្ញញ និង អនុសញ្ញញអនតរជាេិររស់រដាឋភិបាល ទប្កាយពីរដ្ឋសភាបានអនុម្័េ។
៩- រទងកើេ និងប្រគល់ទប្គឿងឥសសរិយយស តម្សំទណើរររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី។
១០- សំទរចប្គល់ឋាននតរសកក័ ឋានៈទោធា នគរបាល និង ឋានៈសុី វិលតម្ចារ់កំណេ់ និង តម្សំទណើរ
ររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី។
១១- សំទរចអំពីការសុំចូលសញ្ញជេិតម្ចារ់កំណេ់។
១២- សំទរចអនុទប្ោោះទទស រនាយទទស និង ទលើកដលងទទស។
១៣- រំទពញភារកិចចទផ្សងៗទេៀេ ដដ្លរដ្ឋសភាប្រគល់ទអាយ។

មាត្រា ៦០ (សទួន ១)
ទសចកតីសំទរចររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ ប្េូវដេមានសមាជ្ិកប្កុម្ប្រឹការដ្ឋទលើសពីពាក់កណា
ត លយល់ប្ពម្។

មាត្រា ៦០ (សទួន ២)
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ មានភារកិចចរាយការណ៍ អំពីសកម្ែររស់មួ លនជ្ូនរដ្ឋសភា។

មាត្រា ៦១ ថែី
អាណេតិររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ មានកំណេ់ទសែើនឹងនីេិកាលររស់រដ្ឋសភា។ ទៅទពលផ្ុេនីេិកាលរដ្ឋសភា ប្កុម្
ប្រឹការដ្ឋ រនតសកម្ែភាពររស់មួ លន រ

ូេដ្ល់រដ្ឋសភាថែី ទបាោះទឆ្នេទប្ជ្ើសតំងប្កុម្ប្រឹការដ្ឋថបា
ែ ន។

កនុងករណីប្រធានប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ មានធុរៈកិចចម្ិនអាចរំទពញម្ុមងារបាន ទដាយទ

េុម្កពីជ្ម្ងឺ រក្ រំទពញ

ទរសកម្ែទៅររទេស អនុប្រធានប្កុម្ប្រឹការដ្ឋប្េូវេេួលភារកិចចចាេ់ការជ្ំនួស ទលើកដលងដេម្ុមការដដ្លមានដចង
កនុង ចំនុចេី ៦ េី ៩ េី ១០និង េី ១២ននមាប្ត ៦០
កនុងករណីដដ្លប្រធាន រក្ សមាជ្ិកប្កុម្ប្រឹការដ្ឋលាដលង រក្ធាលក់ពីេំដណង រក្េេួលអនិចចកម្ែ ប្េូវទធវើការទបាោះ
ទឆ្នេទប្ជ្ើសតំងសារជាថែី។
ប្រធានរដ្ឋសភា ប្េូវេេួលម្ុមងារជាប្រធានប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ សតីេី រ

ូេដ្ល់ ប្រធានប្កុម្ប្រឹការដ្ឋថីច
ែ ូលកាន់

េំដណង។

មាត្រា ៦២
ប្រធានប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ ជាអគគទម្រញ្ញជការកំពូល ននកងកមាលំងប្រដារ់អាវុធប្រជាជ្នកម្ពជា
ុ
និង ជាប្រធាន
ប្កុម្ ប្រឹកាការពារជាេិ។

មាត្រា ៦៣
ការទរៀរចំនិងការប្រប្ពឹេិទត ៅននប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ និងប្កុម្ប្រឹកាការពារជាេិ ប្េូវកំណេ់កនុងចារ់។

ជំពូកទ្ី ៦
ត្រកុម្ត្របឹការដ្ឋ ម្ន្តនរ ី

មាត្រា ៦៥
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី ជារដាឋភិបាលននរដ្ឋប្កម្ពជា
ុ ជាអងគការប្គរ់ប្គងសងគម្ទដាយផ្លទល់ និងដ្ឹក នាំការពប្ងីក
ទសដ្ឋកិចចជាេិទដាយផ្លទល់។
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី េេួលមុសប្េូវចំទពាោះរដ្ឋសភា ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ និងរាយការណ៍អំពីការងារររស់មួ លន ជ្ូន
អងគការ ទំងទនោះ។

មាត្រា ៦៥ ថែី
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី មានប្រធាន អនុប្រធាន និង សមាជ្ិក។ ចំនួនអនុប្រធាន និង សមាជ្ិកប្កុម្ប្រឹការដ្ឋ
ម្ស្តនតី ប្េូវរដ្ឋសភាកំណេ់។

ការទប្ជ្ើសតំង រំសាយ រក្ ផ្លលស់ររូ ត ប្រធាន អនុប្រធាន និង សមាជ្ិកប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី ប្េូវសុំការ អនុម្័េពី
រដ្ឋសភា តម្វិធីទប្ជ្ើសទឆ្នេជាសមាងេ់។

មាត្រា ៦៦
ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតីមានម្ុមងារដ្ូចេទៅៈ
១- ទធវើទសចកតីប្ពាងចារ់ ទសចកតីប្ពាងៗទេៀេ ទដ្ើម្បីជ្ូនរដ្ឋសភា និង ប្កុម្ប្រឹកា រដ្ឋ។
២- អនុវេតន៍រដ្ឋធម្ែនុញ ចារ់ ប្កិេយ អនុវេតន៍នទោបាយកនុងប្រទេស និងទប្ៅប្រទេស។
៣- ទធវើទសចកតីប្ពាងដផ្នការរដ្ឋ និង ថវិការដ្ឋ។
៤- អនុវេតដផ្នការរដ្ឋ និង ថវិការដ្ឋ។
៥- កសាង និង ពប្ងឹងអងគការរដ្ឋ ពីថ្ននក់ម្ជ្ឍឹម្ ដ្ល់ថ្ននក់ម្ូលដាឋន រណតុោះរណា
ត លនិងប្គរ់ប្គងកម្ែករ និង
និទោជ្ិេររស់រដ្ឋ។
៦- រា៉ា រ់រង ការដ្ឹកនាំការងារររស់េីសីកា
ត ររដ្ឋម្ស្តនតី និងសារ័ននានា ដដ្លទៅទប្កាម្ឱ្វាេប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី
ទអាយមានឯកភាព និងរា៉ា រ់រងការដ្ឹកនាំការងារ ររស់គណកមាែធិការប្រជាជ្នម្ូលដាឋនប្គរ់ ថ្ននក់ទអាយ
មាន ឯកភាព។
៧- ផ្លែកការអនុវេត ដកដប្រ រក្លុរទចាលអនុសញ្ញ និង ទសចកតីដណនាំម្ិនសម្ប្សរ ររស់រដ្ឋម្ស្តនតី និង ររស់
ប្រធានសារ័នរដ្ឋនានា។
ផ្លែកការអនុវេតដកដប្រ រក្ លុរទចាលទសចកតីសំទរច និង ទសចកតីដណនាំម្ិនសម្ប្សរររស់គណៈកមាែធិការ
ប្រជាជ្នប្គរ់ថ្ននក់។
៨- ចាេ់ វិធានការកំណេ់ប្ពំដដ្ន ប្កុង មណឌ សងាកេ់ ទមេត េីរួម្ទមេត ប្សុក និង ឃុំតម្រញ្ញញេតិចារ់។
៩- ការពារផ្លប្រទោជ្ន៍ររស់ប្រជាជ្ន រកាសនតិសុមរទរៀរទរៀររយសាធារណៈ ការពារសិេធី និង ផ្ល
ប្រទោជ្ន៍ប្សរចារ់ររស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
១០- ពប្ងឹង និង រទងកើនកមាលំងការពារជាេិ អនុវេតន៍ការប្រម្ូលកមាលំងេ័ព ទចញរំរាម្ទោចរ កនុងករណី
ចាំបាច់ ទប្កាយពីបានការយល់ប្ពម្ពីគណៈកមាែធិការអចិនស្តនតយ៍រដ្ឋសភានិង ចាេ់ វិធានការ ចាំបាច់ទផ្សងៗ
ទដ្ើម្បីការពារជាេិ។
១១- អនុវេតសនធិសញ្ញ និង អនុសញ្ញអនតរជាេិទំងឡាយ។
១២- រំទពញភារកិចចទផ្សងៗទេៀេ ដដ្លរដ្ឋសភា និងប្កុម្ប្រឹការដ្ឋប្រគល់ទអាយ។

មាត្រា ៦៧
ប្រធានប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី ដ្ឹកនាំការងារររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី ទ

ើយទធវើជាអធិរេី ននអងគប្រជ្ុំប្កុម្

ប្រឹកា រដ្ឋម្ស្តនតី។
អនុប្រធានម្ួយរូរជ្ួយប្រធាន និង កាន់ការ់ម្ុមងារប្រធាន ទៅទពលប្រធានអវេតមាន។

សមាជ្ិកមានក់ៗររស់ ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី េេួលមុសប្េូវពីសកម្ែភាពររស់មួ លន និងេេួលមុសប្េូវ រួម្ជា
ម្ួយ នឹង សមាជ្ិកទផ្សៗទេៀេ ពីសកម្ែភាព ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី។

មាត្រា ៦៨
ទសចកតីសំទរចររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី

ប្េូវដេមានសមាជ្ិកភាគទប្ចើន

ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាជាេិ រណសិរសសាម្គគីកសាងការពារមាេុភូម្ិកម្ពជា
ុ

ននប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតីទំម្ូល។
ប្រធានស

ពនធ័ស

ជ្ីពកម្ពជា
ុ

ប្រធានសមាគម្យុវជ្នកម្ពជា
ុ
ប្រធានសមាគម្នារីកម្ពជា
ុ
និង ប្រធានសមាគម្កសិករកម្ពជា
ុ មានសិេធិចូលរួម្កនុង
ការប្រជ្ុំររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី។

មាត្រា ៦៩
អាណេតិររស់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី មានកំណេ់ទសែើនឹងនីេិកាលររស់រដ្ឋសភា។
ទៅទពលផ្ុេនីេិកាលរដ្ឋសភាប្កុម្ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតី រនតសកម្ែភាពររស់មួ លន រ

ូេដ្ល់រដ្ឋសភា ទប្ជ្ើសតំងប្កុម្

ប្រឹការដ្ឋម្ស្តនតីថីបា
ែ ន។

មាត្រា ៧០
ការទរៀរចំនិងការប្រប្ពឹេិទត ៅ ននប្កុម្ប្រការដ្ឋម្ស្តនតី ប្េូវកំណេ់កនុងចារ់។

ជំពូកទ្ី៧
គណៈកម្មត្របាជាជនម្ូលដ្ឋឋន

មាត្រា៧១
ដដ្នដ្ីននរដ្ឋកម្ពជា
ុ ប្េូវដរងដចកជា ទមេត និង ប្កុង ចំណោះុ រដ្ឋអំណាចម្ជ្ឈិម្ផ្លទល់ ។
ទមេតប្េូវូដរងដចកជាេីរួម្ទមេត និង ប្សុក ។
េីរួម្ទមេតប្េូវដរងដចកជាសងាកេ់ ។
ប្សុកប្េូវដរងដចកជាឃុំ ។
ប្កុងចំណោះុ រដ្ឋអំណាចម្ជ្ឈិម្ផ្លទល់ប្េូវដរងដចកជាម័ណឌ និង ប្សុកជាយប្កុង ។
ម័ណឌប្េូវដរងដចកជា សងាកេ់ ។
ប្សុកជាយប្កុងប្េូវដរងដចកដ្ូច ប្សុកចំណោះុ ទមេត ។

មាត្រា៧២
គណៈកមាែធិការប្រជាជ្នប្េូវមានទៅប្គរ់ប្កុង ប្គរ់ម័ណឌ ប្គរ់ប្សុកជាយប្កុង ប្គរ់សងាកេ់ ប្គរ់ទមេត
ប្គរ់េីរួម្ទមេត ប្គរ់ប្សុក ប្គរ់ឃុំ ។
សមាជ្ិកគណៈកមាែធិការប្រជាជ្នឃុំ និង សងាកេ់ ប្េូវបានប្រជាជ្នទៅឃុំ និង សងាកេ់ ទប្ជ្ើសទរីសតម្
លកខ ណៈការទបាោះទឆ្នេជាសាកលទដាយទសែើភាពទដាយចំទពាោះ និងតម្វិធីទប្ជ្ើសជាសំងាេ់។
សមាជ្ិកគណៈកមាែធិការប្រជាជ្នេីរួម្ទមេត និង ប្សុកប្េូវបានទប្ជ្ើសទរីសទដាយេំណាង គណៈកមាែធិការ
ប្រជាជ្នឃុំ និង សងាកេ់ េំណាងរណសិរស និង េំណាងអងគការម្ហាជ្នជាសមា ជ្ិករណសិរសថ្ននក់េីរួម្ទមេត និង
ប្សុក ។
សមាជ្ិក គណៈកមាែធិការប្រជាជ្នម័ណឌ និងប្សុកជាយប្កុង ប្េូវបានទប្ជ្ើសទរីស ទដាយេំណាងគណៈ
កមាែធិការ ប្រជាជ្នឃុំ និង សងាកេ់ េំណាងរណសិរស និងេំណាងអងគការម្ហាជ្នជា សមាជ្ិករណសិរសថ្ននក់
ម័ណឌ និង ប្សុកជាយប្កុង ។
សមាជ្ិកគណៈកមាែធិការប្រជាជ្នទមេតប្េូវបាន ទប្ជ្ើសទរីសទដាយេំណាង គណៈកមាែធិការ ប្រជាជ្នេីរួម្
ទមេត និង ប្សុកេំណាងរណសិរស និង េំណាងអងគការម្ហាជ្នជាសមាជ្ិករណសិរស ថ្ននក់ទមេត ។
សមាជ្ិក គណៈកមាែធិការ ប្រជាជ្នប្កុងប្េូវបានទប្ជ្ើសទដាយេំណាង គណៈកមាែធិការប្រជាជ្នម័ណឌ និង
ប្សុកជាយប្កុងេំណាងរណសិរស និង េំណាងអងគការម្ហាជ្នជាសមាជ្ិករណសិរស ថ្ននក់ប្កុង ។

មាត្រា៧៣
គណៈកមាែធិការប្រជាជ្ន មានប្រធាន អនុប្រធាន និង សមាជ្ិក ។
អាណេតិររស់គណៈកមាែធិការប្រជាជ្នទមេត និង ប្កុង មានកំណេ់ ៥ ឆ្នំ ។
អាណេតិររស់គណៈកមាែធិការប្រជាជ្នេីរួម្ទមេត ប្សុក ឃុំ ម័ណឌ សងាកេ់ ប្សុកជាយប្កុង មានកំណេ់
៣ឆ្នំ ។

មាត្រា៧៤
គណៈកមាែធិការប្រជាជ្នប្គរ់ថ្ននក់ េេួលមុសប្េូវចំទពាោះប្រជាជ្នទៅម្ូលដាឋន និង េេួលមុសប្េូវចំទពាោះ
អងគការ រដ្ឋអំណាចថ្ននក់ទលើ ។
មាត្រា៧៥
គណៈកមាែធិការប្រជាជ្នម្ូលដាឋនសំទរច និង អនុវេតទោលការណ៍ កសាងម្ូលដាឋនទលើ ប្គរ់ វិស័យ អនុវេត
ទសចកតីសំទរច និង សារាចរររស់អងគការរដ្ឋថ្ននក់ទលើ ប្គរ់ប្គងការងាររដ្ឋបាលទៅ ម្ូលដាឋន និង ដណនាំប្គរ់ដផ្នក
ប្គរ់ថ្ននក់ដដ្លទៅ ទប្កាម្ឱ្វាេផ្លទល់ទអាយ អនុវេតភារកិចច រកាសនតិសុមសាធារណៈ និង រទរៀរទរៀររយសងគម្
កសាងទសដ្ឋកិចច ពប្ងីកវរបធម្៌ ដថទំសុមភាព ទលើកសទយួ ទ ជ្ីវភាពប្រជាជ្នទៅម្ូលដាឋន ។

មាត្រា៧៦
ទដាយទោងតម្េំដណង និង ម្ុមការដដ្លចារ់បានកំណេ់ គណៈកមាែធិការប្រជាជ្ន ប្គរ់ថ្ននក់ ទចញ
ទសចកតីសំទរច ទចញទសចកតីរងាគរ់ និង ប្េួេពិនិេយការអនុវេតទសចកតីសំទរច ទសចកតីរងាគរ់ទំងទនោះ ។
គណៈកម្ែប្បាជាជ្ន មានសិេធិផ្លែកការអនុវេតដកដប្រ ឬ លុរទចាលទសចកតីសំទរច និង ទសចកតីរងាគរ់ម្ិន
សម្ប្សរនន អងគការទៅទប្កាម្ឱ្វាេផ្លទល់ររស់មួ លន និង ររស់គណៈកមាែធិការប្រជាជ្នថ្ននក់ទប្កាម្ ។

មាត្រា៧៧
គណៈកមាែធិការប្រជាជ្នណា ឬ សមាជ្ិកគណៈកមាែធិការប្រជាជ្នណា ម្ិនបានរំទពញ ភារកិចចររស់មួ លន
អាចប្េូវ បាន

ូេងារ ឬ រំសាយតម្លកខ ណៈដដ្លកំណេ់កនុងចារ់ ។

មាត្រា៧៨
ការដេងតំង ការទរៀរចំ និង ការប្រប្ពឹេទត ៅននគណៈកមាែធិការប្រជាជ្នម្ូលដាឋន ប្េូវកំណេ់កនុងចារ់ ។

ជំពូកទ្ី៨
សាលាជត្រម្ះករី និង អយយការ

មាត្រា៧៩
សកម្ែភាពននសាលាជ្ប្ម្ោះកតី និង អយយការមានេិសទៅដ្ូចេទៅ ៖
១- ការពារអំណាចប្រជាជ្ន និង ការពារនីេានុកូលភាពប្រជាធិរទេយយ ។
២- រកាសនតិសុមសាធារណ និង រទរៀរទរៀររយសងគម្ ។
៣- ការពារប្េពយសម្បេតិសាធារណ ។
៤- ការពារសិេធិ ទសរីភាព ជ្ី វិេ និង ប្រទោជ្ន៍ប្សរចារ់ររស់ពលរដ្ឋ ។

មាត្រា៨០
េុលាការប្រជាជ្ន និង េុលាការទោធា ជាអងគការជ្ំនុំជ្ប្ម្ោះននរដ្ឋកម្ពជា
ុ ។ រដ្ឋអាជាាអម្ សាលាជ្ប្ម្ោះកតី
ទធវើការទចាេប្រកាន់រឹង
ត ទៅេុលាការតម្ចារ់ ។
កនុងករណីចាំបាច់ប្កុម្ប្រឹការដ្ឋអាចរទងកើេេុលាការពិទសសទដ្ើម្បីជ្ំនុំជ្ប្ម្ោះទរឿងដដ្លមានលកខ ណៈពិទសស។

មាត្រា៨១
ទដ្ើម្បីជ្ំនុំជ្ប្ម្ោះ សាលាជ្ប្ម្ោះកតី ដផ្ែកទលើចារ់ និង ដផ្ែកទលើលកខ ណការណ៍ពលរដ្ឋប្គរ់ មានភាពទសែើោនទដាយ
ឥេប្រកាន់ជ្នជាេិ ជ្ំទនឿសាសនា ទភេ និង ឋានៈកនុងសងគម្ ។

មាត្រា៨២
េីប្រឹកាប្រជាជ្នចូលរួម្កនុងសកម្ែភាពេុលាការ តម្រញ្ញេិច
ត ារ់ ។ កនុងការជ្ំនុំជ្ប្ម្ោះេី ប្រឹកាប្រជាជ្ន
មានសិេធិ ទសែើនឹងទៅប្កម្ ។
ប្កុម្ប្រឹកាជ្ំនុំជ្ប្ម្ោះប្េូវសំទរចតម្ម្េិភាគទប្ចើន ។

មាត្រា៨៣
ទៅប្គរ់សាលាជ្ំប្ម្ោះកតី ការជ្ំនុំជ្ប្ម្ោះប្េូវទធវើជាសាធារណៈ ។ រុដនតការជ្ំនុំជ្ប្ម្ោះអាចប្រប្ពឹេទត ៅជាសំងាេ់
កនុងករណីដដ្លមានដចងកនុងចារ់ ។

មាត្រា៨៤
សាលាជ្ប្ម្ោះកតីននរដ្ឋកម្ពជា
ុ
ធានារា៉ា រ់រងទអាយពលរដ្ឋ ដដ្លជាជ្នជាេិភាគេិចមានសិេធិ ទប្រើភាសា និង
អកសរររស់មួ លនចំទពាោះម្ុមសាលាជ្ប្ម្ោះកតី ។

មាត្រា៨៥
សិេធិការពារមលួនររស់ជ្នជារ់ទចាេ ប្េូវបានធានា ។ ជ្នជារ់ទចាេមានសិេធិការពារមលួនទដាយមលួនឯង ឬ
ពឹងទម្ធាវី ឬ ពឹងអនកដ្នេណាម្ួយទដ្ើម្បី ទអាយជ្ួយការពារ ។

មាត្រា៨៦
ការទរៀរចំ និង ការប្រប្ពឹេទត ៅននសាលាជ្ប្ម្ោះកតី និង អយយការប្េូវកំណេ់កនុងចារ់ ។

ជំពូកទ្ី៩
ស្ញ្ញញជាតិ ទ្ង់ជាតិ យលេងជាតិ និង រដ្ឋធានី

មាត្រា៨៧
សញ្ញញជាេិននរដ្ឋកម្ពជា
ុ មានរាងម្ូល នផ្ទប្ក
ប្ករី ជ្ួរោនខាងចុង ។

ម្ មានកប្ម្ងគួរប្សូវពណ៍មាស អម្សងខាង ជារងវង់ ដសនង

ដមសរូប្ក

ម្រុំព័េធដផ្នកខាងទប្កាម្ ននកប្ម្ងគួរប្សូវជាពីរថ្ននក់ ។ ទៅកណា
ត លដមសរូមាន ចរិកអកសមាសថ្នៈ

“ រដ្ឋកម្ពជា
ុ ”។
ទសៀវទៅមាសរដ្ឋធម្ែនុញ ទរើកេំព័រេម្កល់ទលើទដ្ើម្ប្សូវចងជារូ ។ កង់ទប្គឿងចប្កទចញរាង ពាក់កណា
ត ល
មានកាំ ៧ ដផ្នកពីម្ុមទសៀវទៅមាស ។ ទៅទលើកងទប្គឿងចប្ក មានរូរប្បាសាេអងគរវេត កំពូលប្បាំ ពណ៌មាសសាិេ
ទៅចំរងវង់គួរប្សូវ ។

មាត្រា៨៨
េង់ជាេិមាននផ្ទពណ៌ទមៀវទប្កាម្ ប្ក

ម្ទលើ ដដ្លមានេំ

ំនផ្ទទមៀវ និង នផ្ទប្ក

ម្ទសែើោន ទ

ើងេេឹងទសែើនឹង

ពីរភាគរីននរទណា
ត យ ។ ឯរូរប្រសាេខាងកនុង ជារូរប្រសាេកំពូលប្បាំ ពណ៌ ទលឿង ប្រករទៅទដាយកបូរកាច់
រចនា កម្ពស់ពីបាេទមឿនប្បាសាេទៅដ្ល់កំពូលប្បាសាេកណា
ត ល ទសែើនីងពាក់កណា
ត លននបាេទមឿន កម្ពស់ប្បាសាេ
ទសែើ និង ២/៥ ននេេឹងនផ្ទ ។ ម្ុំននកំពូលប្បាសាេ កណា
ត លម្កកំពូលប្បាសាេសងខាងមាន ១៣០ អងារ ។
ពណ៌ប្ក

ម្ េំណាង្នទោះដ្៏អង់អាចកាលហានររស់ប្រជាជ្នកម្ពជា
ុ កនុងការការពារ និង កសាងប្រទេសជាេិ

ទអាយសំរូររុងទរឿង ។
ពណ៌ទមៀវេំណាងប្រជាជ្នទំងម្ូល ដដ្លអរអរសាេរ េរឈាម្ជាេិ និង េំណាងទភាគ ផ្លធម្ែជាេិទំង
ទលើដ្ី កនុងដ្ី កនុងេឹក ទប្កាម្េឹកទអាយឋិេទឋរជាអម្េៈ ។
ពណ៌ទលឿង េំណាងអរិយធម្៌ដ្៏យូរលង់ររស់ប្រជាជ្នកម្ពជា
ុ និង សាសនា ។

មាត្រា៨៩
ទភលងជាេិននរដ្ឋកម្ពជា
ុ ប្េូវរដ្ឋសភាកំណេ់ ។ នថងរុណយជាេិ គឺ នថង ៧ ម្ករា ។

មាត្រា៩០
រដ្ឋធានីននរដ្ឋកម្ពជា
ុ គឺ “ ភនំទពញ ” ។

ជំពូកទ្ី១០
អានុភាព ននរដ្ឋធម្មនុញ និង ការកកកត្របរដ្ឋធម្មនុញ
មាត្រា៩១
រដ្ឋធម្ែនុញ្ទញ នាោះ ជាចារ់ទោលននរដ្ឋកម្ពជា
ុ ទ
ប្សរ និងរដ្ឋធម្ែនុញជាដាច់ខាេ ។

ើយមានអានុភាពមពស់រំផ្ុេខាងចារ់ ។ ចារ់ទំងឡាយប្េូវ

មាត្រា៩២
ចារ់ ប្កឹេយ-ចារ់ ប្កឹេយ អនុប្កឹេយ ប្រកាស និងទសចកតីសំទរចទំងឡាយររស់សាារ័ននានា ននសាធារណរដ្ឋ
ប្រជាមានិេកម្ពជា
ុ ដដ្លប្សរនិងរដ្ឋធម្ែនុញ្នញ នរដ្ឋកម្ពជា
ុ ប្េូវទៅជាធរមានលុោះដ្ល់ ទពលមានអេារេថែជ្
ី ំនួស ។
ប្កឹេយ-ចារ់ និង ទសចកតីសំទរចទំងឡាយ ររស់ប្កុម្ប្រឹកាប្រជាជ្នរដ្ិវេតកម្ពជា
ុ ដដ្លមាន លកខ ណៈជា
ចារ់ ទ

ើយប្សរនិងរដ្ឋធម្ែនុញ ននរដ្ឋកម្ពជា
ុ
ប្េូវទៅជាធរមានលុោះដ្ល់ទពលណាមាន ចារ់ ។

មាត្រា៩៣
ការដកដប្ររដ្ឋធម្ែនុញ ជាសម្េាកិចចររស់រដ្ឋសភា ទ

ើយអាចប្រប្ពឹេទត ៅបានលុោះប្តដេមាន សមាជ្ិករដ្ឋ

សភា ពីរភាគរីយល់ប្ពម្ ។
រដ្ឋធម្ែនុញ្ដញ កដប្រ “ រដ្ឋធម្ែនុញ្នញ នរដ្ឋកម្ពជា
ុ ” ទនោះប្េូវបានរដ្ឋសភា ននសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិេកម្ពជា
ុ
អនុម្័េជា ឯកចឆ័ន ទៅនថងេី ៣០ ដម ទម្សា ឆ្នំ ១៩៨៩ នាសម្័យប្រជ្ុំសាម្នញ្ញននីេិកាល េី១ ។

ទធវើទៅភនំទពញ នថងេី ៣០ ដមទម្សា ឆ្នំ ១៩៨៩

ជ. រដ្ឋស្ភា
ត្របធាន

េតទលខា និង ប្តៈ ជា សុីម្

