រដ្ឋធម្មនុញ្ឆ្
ញ ន១
ាំ ៩៩៣
នន
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

បុរវរថា
យ ើង ព្បជារាស្ត្រខ្មមរ

ដែលធ្លាប់មានអារ្យំម៌ឧត្តង្
ុ គឧត្តម ប្បទេសជាត្ិសក
តុ សតមំ
ភ ំេូលាយថ្ំទុ ថ្ើង្រ្ុង្ទរ្ឿង្ កិត្ានុភាពំពង្់ំពស់
ភ្ាឺដែង្ចំង្
ែូែទពប្រពណ្ណ រាយ
បានធ្លាក់ំួ ានែ៏ដសនរ្នះត្់ កនុង្អំឡុង្ពីរ្េសវត្សែុង្ទប្ោយទនេះ ឆ្ាង្ោត្់េុកះទោកវិនាសអនតរាយប្េុឌទប្ោម
ឱនថយមហាទោកោតយ
បានភាាក់រ្លឹក ទប្ោកឈរ្ទឡើង្ ែង្បាែ់ឆ្នទៈ ទមាេះមុត្ បតូរ្ផ្តតែ់ រ្ួបរ្ួមគ្ននពប្ង្ឹង្ឯកភាពជាត្ិ
រ្កាោរ្ពារ្េឹកែីកមពជា
ុ អំិបទត្យយថ្ថាថ្លា និង្អារ្យំម៌អង្គរ្ែ៏បវរ្ កោង្ប្បទេសជាត្ិឲ្យទៅជា “ទោេះសនតិភាព”
ទឡើង្ វិញដអែកទលើប្បព័នប្ះ បជាំិបទត្យយ ទសរ្ីពហុបកស ធ្លនាសិេះិមនុសស ទគ្នរ្ពែាប់ េេួលំុសប្ត្ូវំពស់
ែំទពាេះវាសនាអនាគត្ជាត្ិ ឲ្យបានឈានទឡើង្ រ្ីកែំទ រ្ីនលូត្លាស់ សមូូរ្រ្ុង្ទរ្ឿង្ ជានិែច និរ្នតរ្៍ ។

រនុងឆនទៈយ ះម្ុតយនះ
ទយើង្សរ្ទសរ្ចរ្ឹកកនុង្រ្ែឋំមមនុញ្ញ ថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ែូែត្ទៅ ៖

ជាំរូរទី១
អាំរី អធិបយត យ
ព្ា ១
ប្បទេសកមពជា
ុ
ជាប្ពេះរាជាណាែប្ក ដែលប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់ប្បត្ិបត្តិតាមរ្ែឋំមមនុញ្ញ
និង្តាមលេះិប្បជា ំិបទត្យយ ទសរ្ីពហុបកស ។
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ជារ្ែឋឯករារយ អំិបទត្យយ សនតិភាព អពាប្កឹត្យ អែិថ្្នតយ៍ មិនែូលបកសសមព័នះ ។

ព្ា ២

.
បូរ្ណ្ភាពេឹកែីរ្បស់ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ មិនអាែរ្ំទលាភ្បានដាែ់ខាត្ កនុង្ប្ពំដែនរ្បស់ំួ ានដែលមាន

.

កំណ្ត្់កនុង្ដអនេីខានត្ ១/១០០ ០០០ ទំវើទៅែទនាាេះឆ្នំ ១៩៣៣ - ១៩៥៣ ទហើយដែលប្ត្ូវបានេេួលោគល់ជា អនតរ្
ជាត្ិទៅែទនាាេះឆ្នំ១៩៦៣-១៩៦៩ ។

ព្ា ៣
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ជារ្ែឋដែលមិនអាែបំដបកបាន ។

ព្ា ៤
បាវែនាថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ គឺ ៖ ជាត្ិ ោសនា ប្ពេះមហាកសប្ត្ ។

ព្ា ៥
ភាោ និង្អកសរ្ ដែលទប្បើជាអាូវោរ្ គឺភាោ និង្អកសរ្ដំមរ្ ។

ព្ា ៦
ភ្នំទពញជារារធ្លនី ថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ។
េង្់ជាត្ិ ទភ្ាង្ជាត្ិ និង្សញ្ញញជាត្ិ មានកំណ្ត្់ទៅកនុង្ឧបសមព័នះ ១ , ២ និង្ ៣ ។

ជាំរូរទី២
អាំរី ព្រះម្ហារសព្ត

.

ព្ា ៧

ប្ពេះមហាកសប្ត្កមពជា
ុ ប្េង្់ប្គង្រារសមូត្តិ បុដនតប្េង្់មិនោន់អំណាែទឡើយ ។
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ជាប្ពេះប្បមុំរ្ែឋមួយរី វិត្ ។
អង្គប្ពេះមហាកសប្ត្ មិនអាែនរ្ណារ្ំទលាភ្បំពានបានទឡើយ ។
ព្ា ៨

.
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្ពេះអង្គប្េង្់ជានិមិត្រ្ត ូប ថ្នឯកភាពជាត្ិ និង្និរ្នតរ្ភាពជាត្ិ ។
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់ជាអនកធ្លនាឯករារយជាត្ិ អំិបទត្យយ និង្បូរ្ណ្ភាពេឹកែីថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ

ប្េង្់ជាអនកធ្លនាោរ្ទគ្នរ្ពសិេះិ និង្ទសរ្ីភាពរ្បស់ ប្បជាពលរ្ែឋ និង្ោរ្ទគ្នរ្ពសនះិសញ្ញញអនតរ្ជាត្ិ ។

.

ព្ា ៩

ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់មានត្ួនាេីំពង្់ំពស់ជាអាជាាកណា
ត លទែើមូីធ្លនាោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នអំណាែោធ្លរ្ណ្ៈឲ្យ
មានភាពទេៀង្ោត្់ ។
ព្ា ១០

.
រ្បបរាជានិយមកមពជា
ុ ជារ្បបទប្រើសតាំង្ ។
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់ឥត្មានប្ពេះរារអំណាែចត្់តាំង្ប្ពេះរ្រជោយាេ សប្មាប់ប្គង្រារសមូត្តិ ទឡើយ ។

.

ព្ា ១១ ថមី
កនុង្ករ្ណ្ីដែលប្ពេះមហាកសប្ត្ ពុំអាែបំទពញប្ពេះរារភារ្ៈ ជាប្ពេះប្បមុំរ្ែឋបានែូែំមមតា ទដាយប្ពេះអង្គប្េង្់
ប្បឈួនជាេមងន់ មានោរ្បញ្ញជក់ទដាយប្កុមប្គូទពេយរំនាញ ទប្រើសទរ្ីសទដាយ ប្បធ្លនប្ពឹេះសភា ប្បធ្លនរ្ែឋសភា និង្
នាយករ្ែឋម្នតី ទនាេះប្បធ្លនប្ពឹេះសភាបំទពញ ភារ្កិែចប្បមុំរ្ែឋ រំនួសប្ពេះអង្គកនុង្ឋានៈជាប្ពេះរាជានុសិេះិ ។
កនុង្ករ្ណ្ីដែលប្បធ្លនប្ពឹេះសភា ពុំមានលេះភាពបំទពញភារ្កិែចជាប្បមុំរ្ែឋរំនួសប្ពេះមហាកសប្ត្ កនុង្ឋានៈ
ជាប្ពេះរាជានុសិេះិ ទពលប្ពេះអង្គប្េង្់ប្បឈួនជាេមងន់ ែូែមានដែង្កនុង្វាកយំ័ណ្ឌខាង្ ទលើប្បធ្លនរ្ែឋសភាជាអនក
បំទពញភារ្កិែចទនេះ ។
ត្ំដណ្ង្ជាប្បមុំរ្ែឋរំនួសប្ពេះមហាកសប្ត្កនុង្ឋានៈជាប្ពេះរាជានុសិេះិទនេះ អាែនឹង្ែូរ្ឥសសរ្
រនទអសង្ទេៀត្កនុង្ករ្ណ្ីែូែដែលបានដែង្កនុង្វាកយំ័ណ្ឌខាង្ទលើ តាមឋានានុប្កមែូែត្ទៅ ៖

ក-អនុប្បធ្លនេី ១ ប្ពឹេះសភា
ំ-អនុប្បធ្លនេី ១ រ្ែឋសភា
គ-អនុប្បធ្លនេី ២ ប្ពឹេះសភា
ឃ-អនុប្បធ្លនេី ២ រ្ែឋសភា
ព្ា ១២

.

ថមី
ទៅទពលប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ែូលេីវង្គត្ ប្បធ្លនប្ពឹេះសភាេេួលភារ្កិែចជាប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ីកនុង្ឋានៈជាប្ពេះរាជា

នុសិេិថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ។
កនុង្ករ្ណ្ីដែលប្បធ្លនប្ពឹេះសភា ពុំមានលេះភាពបំទពញភារ្កិែច ជាប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ីរំនួស ប្ពេះមហាកសប្ត្
កនុង្ទពលប្ពេះអង្គែូលេីវង្គត្ ោរ្េេួលភារ្កិែចជាប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ី កនុង្ឋានៈជាប្ពេះរាជានុសិេះិប្ត្ូវ អនុវត្តតាម
វាកយំ័ណ្ឌេី ២ និង្េី ៣ ថ្ន
ព្ា ១៣

.

ព្ា ១១ ថមី។

ថមី
កនុង្រ្យៈទវលា៧ថ្ថងយាង្យូរ្ ប្ពេះមហាកសប្ត្ថមីថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
ប្ត្ូវបានទប្រើសទរ្ីស ទដាយប្កុម

ប្បឹការារសមូត្តិ ។
សមាសភាពថ្នប្កុមប្បឹការារសមូត្តិមាន ៖
- ប្បធ្លនប្ពឹេះសភា
- ប្បធ្លនរ្ែឋសភា
- នាយករ្ែឋម្នតី
- សទមតែប្ពេះសង្ឃរារគណ្ៈមហានិោយ និង្គណ្ៈំមមយុត្ិក
ត និោយ
- អនុប្បធ្លនេី ១ និង្អនុប្បធ្លនេី ២ ប្ពឹេះសភា
- អនុប្បធ្លនេី ១ និង្អនុប្បធ្លនេី ២ រ្ែឋសភា
ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នប្កុមប្បឹការារសមូត្តិនឹង្មានកំណ្ត្់កនុង្ែាប់មួយ ។

.

ព្ា ១៤

ប្ត្ូវបានទប្រើសទរ្ីស ជាប្ពេះមហាកសប្ត្ ថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
សមារិកថ្នប្ពេះរារវង្ានុវង្សដំមរ្ដែល
មានប្ពេះរនមយាយាង្ត្ិែ៣០ ប្ពេះវសាទហើយដែលជាប្ពេះរារបចាញាត្ិថ្នប្ពេះមហាកសប្ត្ អងគ ឌួង ឬ ប្ពេះមហាកសប្ត្
នយរាតរម្ ឬ ក៏ប្ពេះមហាកសប្ត្ ្ុី្ុវតថិ ។
មុនែូលប្គង្រារសមូត្តិ ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ដថាង្សចចប្បណ្ិធ្លន ែូែមានដែង្កនុង្ឧបសមព័នះ េី ៤ ។

ព្ា ១៥
ប្ពេះជាយាថ្នប្ពេះមហាកសប្ត្ មានប្ពេះរារឋានៈជាប្ពេះមទហសីថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ។

ព្ា ១៦
ប្ពេះមទហសីថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ពុំមានប្ពេះរារសិេះិទំវើនទយាបាយ េេួលត្ួនាេីជាអនក ែឹកនាំរ្ែឋ ឬជា
អនកែឹកនាំរាររ្ដាឋភ្ិបាល ឬេេួលត្ួនាេីរ្ែឋបាល ឬនទយាបាយទឡើយ ។
ប្ពេះមទហសីថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
េុកប្ពេះរារោយពល បំទពញប្ពេះរារភារ្ៈបំទ រ្ី ប្បទយារន៏សង្គម
មនុសសំម៌ ោសនា និង្រួយប្ពេះមហាកសប្ត្ កនុង្ប្ពេះរារោត្ពវកិែច ដអនកពិំីោរ្ និង្ោរ្េូត្ ។

ព្ា ១៧
ប្បោរ្ដែលប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់ប្គង្រារសមូត្តិ បុដនតប្េង្់មិនោន់អំណាែទឡើយ ទហើយដែល មានដែង្កនុង្
វាកយំណ្ឌ័េីមួយថ្ន ព្ា ៧ ថ្នរ្ែឋំមមនុទញ្ញញនេះមិនអាែសុំដកដប្បបានជាដាែ់ខាត្ ។

ព្ា ១៨

ថមី
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្ពេះអង្គប្េង្់ោក់េង្ជាមួយប្ពឹេះសភា និង្រ្ែឋសភា ទដាយប្ពេះរារោរ្ ។
ប្ពេះរារោរ្ទនេះ ប្ពឹេះសភា និង្រ្ែឋសភាមិនអាែយកទៅរដរកពិភាកាទឡើយ ។

ព្ា ១៩

ថមី
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ដត្ង្តាំង្នាយករ្ែឋម្នតី និង្ ប្េង្់ដត្ង្តាំង្គណ្ៈរ្ែឋម្នតី តាមដបបបេ ដែលមានដែង្កនុង្
ព្ា១១៩ ថមី។

ព្ា ២០
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់េេួលសវនាោរ្ជាអាូវោរ្ពីរ្ែង្កនុង្មួយដំឲ្យនាយករ្ែឋម្នតី និង្គណ្ៈរ្ែឋម្នតីែូលគ្នល់
រាយោរ្ណ្េូលថ្លវយប្េង្់ប្ជាប អំពីសភាពោរ្ណ្៍ ថ្នប្បទេសជាត្ិ ។

ព្ា ២១
តាមទសែកតីទសនើរ្បស់គណ្ៈរ្ែឋម្នតីប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ឡាយប្ពេះហសតទលខាទលើប្ពេះរារប្កឹត្យ ដត្ង្តាំង្ផ្តាស់
បតូរ្ ឬបញ្ច ប់ភារ្កិែច ម្នតីជាន់ំពស់សុីវិល និង្ ទយាធ្ល ឯកអគគរារេូត្ និង្ ទប្បសិត្ វិោមញ្ញ និង្ទពញសមត្ថភាព ។
តាមទសែកតីទសនើរ្បស់ឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអង្គទៅប្កម ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ឡាយប្ពេះហសត ទលខាទលើប្ពេះរារយ
ប្កឹត្យដត្ង្តាំង្ ផ្តាស់បូរ្ត ឬែកទៅប្កមដអនកយុតាតំិោរ្ ។

ព្ា ២២

ថមី
ទៅទពលប្បជាជាត្ិប្បឈមមុំនឹង្ទប្គ្នេះថ្លនក់ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ប្បោសប្បោនែំណ្ឹង្ជា ោធ្លរ្ណ្ៈ ដាក់

ប្បទេសជាត្ិសិត្
ថ ទៅកនុង្ភាពអាសននទប្ោយពីបានមត្ិឯកភាពពីនាយករ្ែឋម្នតី ប្បធ្លនរ្ែឋសភានិង្ប្បធ្លនប្ពឹេះសភា។

ព្ា ២៣
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់ជាទមបញ្ញជោរ្កំពូល ថ្នកង្ទយាំពលទំមរ្ភ្ូមិនទ ។ អគគទមបញ្ញជោរ្កង្ ទយាំពល
ទំមរ្ភ្ូមិនទ ប្ត្ូវបានដត្ង្តាំង្ទឡើង្ ទែើមូីបញ្ញជកង្ទយាំពលទំមរ្ភ្ូមិនទទ នេះ ។
ព្ា ២៤

ថមី
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់គង្់ជាប្ពេះអំិបត្ី ថ្នឧត្តមប្កុមប្បឹកាោរ្ពារ្ជាត្ិ ដែលនឹង្ប្ត្ូវបទង្្ើត្ទឡើង្ទដាយែាប់

មួយ។
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ប្បោសស្រគម ទប្ោយោរ្អនុម័ត្រ្បស់រ្ែឋសភា និង្ប្ពឹេះសភា ។

ព្ា ២៥
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់េេួលោរ្តាំង្ឯកអគគរ្ែឋេូត្ ឬទប្បសិត្វិោមញ្ញ និង្ទពញសមត្ថភាពថ្ន ប្បទេសទប្ៅ
មកប្បចំប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ។
ព្ា ២៦

ថមី
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់ឡាយប្ពេះហសតទលខាទលើសនះិសញ្ញញ និង្អនុសញ្ញញអនតរ្ជាត្ិ ទហើយប្េង្់ប្បោនសចចប័ន

ទលើសនះិសញ្ញញ និង្អនុសញ្ញញោំង្ទនេះ ទប្ោយបានេេួលោរ្អនុម័ត្យល់ប្ពមពីរ្ែឋសភា និង្ប្ពឹេះសភា ។

ព្ា ២៧
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់មានប្ពេះរារសិេះិបនះូរ្បនថយទោស និង្ទលើកដលង្ទោស ។

ព្ា ២៨

ថមី
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ឡាយប្ពេះហសតទលខា ទលើប្ពេះរារប្កមប្បោសឲ្យទប្បើរ្ែឋំមមនុញ្ញ ែាប់ ដែលរ្ែឋសភា

បានអនុម័ត្និង្ប្ពឹេះសភាបានពិនិត្យែប់សពវប្គប់រ្ួែទហើយនិង្ប្េង្់ឡាយប្ពេះហសតទលខាទលើប្ពេះរារប្កឹត្យតាមទសែកតី
ទសនើសុំពីគណ្ៈរ្ែឋម្នតី ។
កនុង្ទពលដែលប្ពេះមហាកសប្ត្ប្បឈួន ទហើយប្ត្ូវពាបាលប្ពេះទរាគទៅបរ្ទេស កនុង្ទពលទនាេះប្ពេះមហាកសប្ត្
មានសិេះិទអទរ្អំណាែឡាយប្ពេះហសតទលខាទៅទលើប្ពេះរារប្កម ឬ ប្ពេះរារប្កឹត្យខាង្ទលើទនេះទៅប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ីែុេះហត្ថ
ទលខារំនួសទដាយប្ពេះរារោរ្ប្បគល់សិេះិ ។

ព្ា ២៩ ថមី
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់បទង្្ើត្ និង្ប្បោនទប្គឿង្ឥសសរ្ិយយសជាត្ិ ។
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់សំទរ្ែប្បោនឋាននតរ្សកតិ ឋានៈ ទយាធ្ល និង្សុី វិលតាមែាប់កំណ្ត្់ ។

ព្ា ៣០- ថមី
កនុង្រ្យៈទពលប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់អវត្តមាន ប្បធ្លនប្ពឹេះសភាេេួលភារ្កិែចជាប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ី។
កនុង្ករ្ណ្ីដែលប្បធ្លនប្ពឹេះសភាពុំមានលេះភាពបំទពញភារ្កិែចជាប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ីរំនួសប្ពេះមហាកសប្ត្ ទពល
ប្ពេះអង្គប្េង្់អវត្តមាន ោរ្េេួលភារ្កិែចជាប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ី ប្ត្ូវអនុវត្តតាមវាកយំ័ណ្ឌេី ២ និង្េី ៣ថ្ន ព្ា ១១ថមី។

ជាំរូរទី ៣
អាំរី ្ិទធិ និងររណី រិចចរប្់ព្បជារលរដ្ឋខ្មមរ
ព្ា ៣១
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ េេួលោគល់ និង្ទគ្នរ្ពសិេះិមនុសសែូែមានដែង្កនុង្ំមមនុញ្ញ ថ្ន អង្គោរ្សហកប្បជា
ជាត្ិ ទសែកតីប្បោសជាសកលសតីពីសិេះិមនុសស និង្ កត្ិោសញ្ញញប្ពមោំង្អនុសញ្ញញ ោំង្ឡាយោក់េង្ទៅនឹង្សិេះិ
មនុសស សិេះិនា រ្ី និង្សិេះិកុមារ្ ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ មានភាពចំទពាេះទសមើគ្ននមុំែាប់ មានសិេះិទសរ្ីភាព និង្ករ្ណ្ីយកិែចែូែគ្នន ោំង្អស់ទដាយ
ឥត្ប្បោន់ ពូរោសន៍ ពណ្៌សមូុរ្ ទភ្េ ភាោ រំទនឿ ោសនា និនានោរ្នទយាបាយ ទែើមកំទណ្ើត្ជាត្ិ ឋានៈសង្គម
ំនធ្លន ឬោថនភាពឯទេៀត្ទឡើយ ។
ោរ្ទប្បើសិេះិទសរ្ីភាពផ្តទល់ំួ ានរ្បស់បុគគលមានក់ៗ មិនប្ត្ូវឲ្យបេះពាល់ែល់សិេះិទសរ្ីភាពអនក ែថ្េទឡើយ ។
ោរ្ទប្បើសិេះិទសរ្ីភាពទនេះ ប្ត្ូវប្បប្ពឹត្តា
ត មលកះ ំណ្ឌកំណ្ត្់កនុង្ែាប់ ។
ព្ា ៣២
រនប្គប់រ្ូប មានសិេះិរ្ស់រានមានរី វិត្ មានទសរ្ីភាព និង្មានសនតិសុំផ្តទល់ំួ ាន ។ ទោសប្បហារ្រី វិត្មិន
ប្ត្ូវឲ្យមានទឡើយ។
ព្ា ៣៣
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្មិនអាែប្ត្ូវបានែកសញ្ញជត្ិ និរ្ទេស ឬចប់បញ្ជូនំាួនទៅឲ្យប្បទេសទប្ៅ ណាមួយទឡើយ
ទលើកដលង្ដត្មានកិែចប្ពមទប្ពៀង្ជាមួយគ្ននទៅវិញទៅមក ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ដែលកំពុង្រ្ស់ទៅឯបរ្ទេសប្ត្ូវបានរ្ែឋគ្នំពារ្ ។
ោរ្េេួលសញ្ញជត្ិដំមរ្ប្ត្ូវកំណ្ត្់កនុង្ែាប់ ។
ព្ា ៣៤ ថមី
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ មានសិេះិទបាេះទឆ្នត្ និង្អាែឈរ្ទឈា
ម េះឲ្យទគទបាេះទឆ្នត្ ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ ដែលមានអាយុយាង្ត្ិែ ១៨ ឆ្នំ មានសិេះិទបាេះទឆ្នត្ ។

ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ ដែលមានអាយុយាង្ត្ិែ ២៥ឆ្នំអាែឈរ្ទឈា
ម េះឲ្យទគទបាេះទឆ្នត្ ទប្រើសតាំង្ជា
ត្ំណាង្រា្សត ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ ដែលមានអាយុយាង្ត្ិែ ៤០ ឆ្នំអាែឈរ្ទឈា
ម េះឲ្យទគទបាេះទឆ្នត្ ទប្រើសតាំង្ជា
សមារិកប្ពឹេះសភា ។
បេបូញ្ញត្ិប
ត នថយ សិេះិទបាេះទឆ្នត្ និង្សិេះិឈរ្ទឈា
ម េះ ឲ្យទគទបាេះទឆ្នត្ ប្ត្ូវដែង្កនុង្ ែាប់ទបាេះ ទឆ្នត្។
ព្ា ៣៥
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ មានសិេះិែូលរ្ួមយាង្សកមម កនុង្រីវភាពនទយាបាយ ទសែឋកិែច សង្គមកិែច និង្
វបូំម៌ រ្បស់ប្បទេសជាត្ិ ។
ទសែកតីទសនើោំង្ឡាយ រ្បស់ប្បជាពលរ្ែឋ ប្ត្ូវបានេេួលោរ្ពិនិត្យ និង្ ទដាេះប្ោយយាង្ ហមត្់ែត្់
ពីអង្គោរ្រ្ែឋ ។
ព្ា ៣៦
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ មានសិេះិទប្រើសទរ្ីសមុំរ្បរ្ សមប្សបតាមសមត្ថភាពរ្បស់ំួ ាន តាមទសែកតី
ប្ត្ូវោរ្រ្បស់សង្គម ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ មានសិេះិេេួលប្បាក់បំណាែ់ទសមើគ្ននែំទពាេះោរ្ររ្ែូែគ្នន។
ោរ្ររ្ទមអទេះមានត្ថ្មាទសមើគ្នននឹង្កំថ្រ្ដែលបានមកពីោរ្ររ្ទំវើទៅទប្ៅអទេះ ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ មានសិេះិេេួលោរ្ ធ្លនារា៉ា ប់រ្ង្សង្គម

និង្អត្ថប្បទយារនខាង្សង្គមកិែច

ដែលមានដែង្កនុង្ែាប់ ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ មានសិេះិបទង្្ើត្សហរីព និង្ែូលជាសមារិកសហរីពទនេះ ។
ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នសហរីពនឹង្មានកំណ្ត្់កនុង្ែាប់ ។
ព្ា ៣៧
សិេះិទំវើកូែកមម និង្ទំវើបាត្ុកមមទដាយសនតិវិំី ប្ត្ូវយកមកអនុវត្តទៅកនុង្ប្កបំ័ណ្ឌថ្នែាប់ ។
ព្ា ៣៨
ែាប់រា៉ាប់រ្ង្ មិនឲ្យមានោរ្រ្ំទលាភ្បំពានទលើរ្ូបរាង្ោយបុគគលណាមួយទឡើយ ។
ែាប់ោរ្ពារ្រី វិត្ កិត្ិយ
ត ស និង្ទសែកតីថ្ថាថូរ្ន រ្បស់ប្បជាពលរ្ែឋ ។
ោរ្ទចេប្បោន់ ោរ្ចប់ំួ ាន ោរ្ឃាត្់ំួ ាន ឬោរ្ឃុំំួ ានរនណាមួយ នឹង្ អាែទំវើទៅទកើត្ លុេះប្តាដត្
អនុវត្តប្ត្ឹមប្ត្ូវតាមបញ្ញត្ិែ
ត ាប់ ។
ោរ្បង្ះិត្បង្ះំ ោរ្ទំវើបាបទលើរ្ូបរាង្ោយ ឬប្បប្ពឹត្ិក
ត មមណាមួយដែល បដនថមេមងន់េណ្ឌកមម អនុវត្តែំទពាេះ
រនជាប់ឃុំឃាំង្ ឬ ជាប់ពនះនាគ្នរ្ ប្ត្ូវហាមឃាត្់មិនទំវើទឡើយ ។

អនកថ្ែែល់អនករ្ួម ប្បប្ពឹត្ត និង្អនកសមគំនិត្

ប្ត្ូវេេួលទោសតាមែាប់ ។
ោរ្េេួលោរ្ភាព ដែលទកើត្ទឡើង្ពីោរ្បង្ះិត្បង្ះំ តាមអាូវោយកតី តាមអាូវែិត្ក
ត តីមិនប្ត្ូវេុកជា ភ្សតតា
ុ ង្ថ្ន
ពិរ្ុេះភាពទេ ។

វិមត្ិសង្ស័យ ប្ត្ូវបានជាប្បទយារនែល់រនជាប់ទចេ ។
រនជាប់ទចេណាក៏ទដាយ ប្ត្ូវេុកជាមនុសសឥត្ទោស ែរាបណាត្ុលាោរ្មិនោន់ោត្់ទោស ជាោថពរ្ ។
រនប្គប់រ្ូបមានសិេះិោរ្ពារ្ំាួនតាមអាូវត្ុលាោរ្ ។
ព្ា ៣៩
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ មានសិេះិបឹង្
ត បរ្ិហារ្ បតឹង្ត្វា៉ា ឬបតឹង្ោរ្សំណ្ង្រួសរុល ោរ្ំូែខាត្ ដែលបណា
ត លមក
ពីអំទពើំុសែាប់

រ្បស់អង្គោរ្រ្ែឋ រ្បស់អង្គោរ្សង្គម និង្ រ្បស់បុគគលិកថ្នអង្គោរ្ ោំង្ទនាេះ។ ោរ្ទដាេះប្ោយ

បណ្តឹង្ត្វា៉ា និង្សំណ្ង្រួសរុលោរ្ំូែខាត្ជាសមត្ថកិែចរ្បស់ត្ុលាោរ្។
ព្ា ៤០
ទសរ្ីភាពកនុង្ោរ្ទែើរ្ឆ្ងយរិត្ និង្តាំង្េីលំទៅកនុង្ោថនភាពប្សបែាប់ រ្បស់ប្បជាពលរ្ែឋប្ត្ូវ បានទគ្នរ្ព។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្អាែទែញទៅតាំង្េីលំទៅ ទៅប្បទេសទប្ៅ ឬវិលប្ត្ឡប់មកវិញបាន។
ោរ្រ្កាសិេះិមិនឲ្យរ្ំទលាភ្ទលើលំទៅឋាន និង្ អាថ៌កំបាំង្ថ្នោរ្ទឆ្ាើយឆ្ាង្តាម លិំិត្ តាមោរ្ េូរ្ទលំ
េូរ្ពុមព េូរ្គមន៍ និង្តាមេូរ្ស័ពប្ទ ត្ូវបានធ្លនា ។
ោរ្ដឆ្កទឆ្រ្លំទៅឋាន សមាភរ្ៈវត្ថុ និង្ទលើរ្ូបបុគគលប្ត្ូវទំវើឲ្យប្សបនឹង្បញ្ញត្ិែ
ត ាប់ ។
ព្ា ៤១
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ មានទសរ្ីភាព ខាង្ោរ្បទញ្ញចញមត្ិរ្បស់ំួ ាន ទសរ្ីភាពខាង្ោរ្ព័ត្៌មាន ទសរ្ីភាពខាង្
ោរ្ទបាេះពុមអ
ព ាយ ទសរ្ីភាពខាង្ោរ្ប្បរុំ ។ រនណាក៏ទដាយមិនអាែទឆ្ាៀត្ទប្បើសិេះិទនេះ ទដាយរ្ំទលាភ្នាំឲ្យ បេះពាល់
ែល់កិត្ិយ
ត ស រ្បស់អនកែថ្េ ែល់េំទនៀមេំលាប់លែ រ្បស់សង្គម ែល់ សណា
ត ប់ធ្លនប់ោធ្លរ្ណ្ៈ និង្ែល់សនតិសុំជាត្ិ
បានទឡើយ ។
រ្បបោរ្ព័ត្៌មាន ប្ត្ូវទរ្ៀបែំទឡើង្ទដាយែាប់ ។
ព្ា ៤២
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្មានសិេះិបទង្្ើត្សមាគម និង្គណ្បកសនទយាបាយ ។ សិេះិទនេះប្ត្ូវកំណ្ត្់កនុង្ ែាប់ ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ឡាយអាែែូលរ្ួមកនុង្អង្គោរ្ មហារនរួយគ្ននទៅវិញទៅមក ោរ្ពារ្សមមិត្ិអលជាត្ិ
និង្សណា
ត ប់ធ្លនប់សង្គម ។

ព្ា ៤៣
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ មានសិេះិទពញេីខាង្រំទនឿ ។
ទសរ្ីភាពខាង្រំទនឿ និង្ ោរ្ប្បត្ិបត្តិខាង្អាូវោសនាប្ត្ូវបានរ្ែឋធ្លនា កនុង្លកះ ំណ្ឌដែលមិនបេះពាល់ែល់
រំទនឿ ឬ ោសនាែថ្េទេៀត្ ែល់សណា
ត ប់ធ្លនប់ និង្សនតិសុំោធ្លរ្ណ្ៈ ។
ប្ពេះពុេះោសនាជាោសនារ្បស់រ្ែឋ ។

ព្ា ៤៤
រនណាក៏ទដាយ ទោេះជាបុគគលកតី ជាសមូហភាពកតី មានសិេះិជាមាចស់កមមសិេះិ ។ មានដត្រ្ូបវនតបុគគល ឬ នីត្ិ
បុគគលដែលមានសញ្ញជត្ិជាដំមរ្ទេ ទេើបមានសិេះិជាមាចស់កមមសិេះិទលើែីំាី ។
កមមសិេះិឯករនប្សបែាប់ ឋិត្ទៅទប្ោមោរ្គ្នំពារ្ថ្នែាប់ ។
ដែលនឹង្ែកហូត្កមមសិេះិអំពីរនណាមួយបានទនាេះ លុេះប្តាដត្ប្បទយារនោធ្លរ្ណ្ៈត្ប្មូវឲ្យទំវើកនុង្ករ្ណ្ី
ដែលែាប់បានបញ្ញត្ិេ
ត ុក ទហើយប្ត្ូវអតល់សំណ្ង្ជាមុនទដាយសមរ្មយ និង្យុត្ិំ
ត ម៌ ។
ព្ា ៤៥
ោរ្ទរ្ីសទអើង្ប្គប់ប្បទភ្េប្បឆ្ំ ង្នឹង្្សតីទភ្េ ប្ត្ូវបំបាត្់ទចល ។
ោរ្ទំវើអារីវកមមទលើោរ្ររ្រ្បស់្សតីប្ត្ូវហាមឃាត្់ ។
បុរ្ស និង្្សតី មានសិេះិទសមើគ្ននោន ង្ប្គប់ វិស័យោំង្អស់ ជាពិទសសកនុង្អាពាហពិពាហ៍ និង្ប្គួោរ្ ។
អាពាហពិពាហ៍ ប្ត្ូវទំវើតាមលកះ ំណ្ឌ ដែលមានដែង្កនុង្ែាប់ និង្ តាមទគ្នលោរ្ណ្សមប្គ័ែិត្ត
បតីមួយប្បពនះមួយ ។
ព្ា ៤៦
អំទពើលក់ែូរ្មនុសស អំទពើទំវើអារីវកមមដអនកទពសាកមម និង្អំទពើអាសអាភាស ដែលបេះពាល់ែល់ទសែកតីថ្ថាថូរ្ន
រ្បស់នា រ្ីប្ត្ូវហាមឃាត្់ ។
ប្ត្ូវហាមឃាត្់មិនឲ្យមានោរ្បញ្ឈប់នា រ្ីពីោរ្ររ្ ទដាយមូលទហត្ុមានគភ្៌ ។
នារ្ីមានសិេះិឈប់សំរាកទៅទពលសប្មាលកូន ទដាយេេួលប្បាក់ទបៀវត្ស និង្ទដាយមានោរ្ធ្លនារ្កាសិេះិអត្ីត្ភាព
កនុង្ោរ្ររ្ និង្អត្ថប្បទយារនសង្គមទអសង្ៗទេៀត្ ។
រ្ែឋ និង្សង្គមយកែិត្េ
ត ុកដាក់បង្្លកះ ណ្ៈឲ្យនារ្ី ជាពិទសសនារ្ីទៅរនបេដែលគ្នមនេីពឹង្ បានេេួលោរ្
ឧបត្ថមទភ ែើមូីមានមុំរ្បរ្ មានលេះភាពពាបាលរំង្ឺ ឲ្យកូនទៅទរ្ៀន និង្មានរីវភាពរ្ស់ទៅសមរ្មយ ។
ព្ា ៤៧
មាតាបិតា មានោត្ពវកិែចែិញ្ចឹមដថរ្កា និង្អប់រ្ំកូនឲ្យទៅជាពលរ្ែឋលែ ។
កូនមានករ្ណ្ីយកិែចែិញ្ចឹម និង្បីបាែ់ដថរ្កាមាតាបិតា ដែលចស់ររាតាមេំទនៀមេំលាប់ដំមរ្ ។
ព្ា ៤៨
រ្ែឋធ្លនារ្កាោរ្ពារ្សិេះិរ្បស់កុមារ្ ដែលមានដែង្កនុង្អនុសញ្ញញសតីពីកុមារ្ ជាពិទសសសិេះិមានរី វិត្រ្ស់ទៅ
សិេះិេេួលោរ្អប់រ្ំទរ្ៀនសូប្ត្ សិេះិប្ត្ូវបានេេួលោរ្គ្នំពារ្កនុង្ោថនោរ្ណ្មានស្រគម និង្ោរ្ោរ្ពារ្ប្បឆ្ំ ង្នឹង្
អារីវកមមទសែឋកិែច ឬ ោមគុណ្ទលើកុមារ្ ។
រ្ែឋគ្នំពារ្ប្បឆ្ំ ង្នឹង្ោរ្ររ្ោំង្ឡាយ ដែលអាែទំវើឲ្យំូែែល់ោរ្អប់រ្ំ និង្ោរ្ទរ្ៀនសូប្ត្រ្បស់កុមារ្
ឬដែលនាំឲ្យអនតរាយែល់សុំភាព ឬសុំុមាលភាពរ្បស់កុមារ្ ។
ព្ា ៤
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ប្គប់រ្ូបប្ត្ូវទគ្នរ្ពរ្ែឋំមមនុញ្ន
ញ ិង្ទគ្នរ្ពែាប់ ។

ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ប្គប់រ្ូប មានោត្ពវកិែចរ្ួមែំដណ្កកោង្ប្បទេសជាត្ិ និង្ោរ្ពារ្មាត្ុភ្ូមិ ។
ោត្ពវកិែចោរ្ពារ្មាត្ុភ្ូមិប្ត្ូវអនុវត្តតាមបញ្ញត្ិែាប់ ។
ព្ា ៥០
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ ប្ត្ូវទគ្នរ្ពទគ្នលោរ្ណ្៏ អំិបទត្យយជាត្ិ និង្ លេះិប្បជាំិបទត្យយ
ទសរ្ីពហុបកស ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ ប្ត្ូវទគ្នរ្ពប្េពយសមូត្តិោធ្លរ្ណ្ៈ និង្កមមសិេះប្សបែាប់រ្បស់ឯករន ។

ជាំរូរទី៤
អាំរី របបនយោបា
ព្ា ៥១ ថមី
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ អនុវត្តនទយាបាយប្បជាំិបទត្យយ ទសរ្ីពហុបកស ។
ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ជាមាចស់វាសនាថ្នប្បទេសជាត្ិរ្បស់ំួ ាន ។
អំណាែោំង្អស់ជារ្បស់ប្បជាពលរ្ែឋ ។ ប្បជាពលរ្ែឋទប្បើអំណាែរ្បស់ំួ ាន តាមរ្យៈរ្ែឋសភា ប្ពឹេះសភា
រាររ្ដាឋ-ភ្ិបាល និង្ោលារំរ្េះកតី ។
អំណាែដបង្ដែកដាែ់ពីគ្នន រ្វាង្អំណាែនីត្ិបញ្ញត្ិត អំណាែនីត្ិប្បត្ិបត្តិ និង្អំណាែត្ុលាោរ្ ។
ព្ា ៥២
រាររ្ដាឋភ្ិបាលកមពជា
ុ ទបតជាារ្កាោរ្ពារ្ឯករារយ អំិបទត្យយ បូរ្ណ្ភាពេឹកែី ថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
អនុវត្តនទយាបាយបប្ង្ួបបប្ង្ួមជាត្ិ ទែើមូីោរ្ពារ្ឯកភាពជាត្ិ រ្កាោរ្ពារ្េំទនៀមេំលាប់ និង្ ប្បថ្ពណ្ីលែរ្បស់
ជាត្ិ។ រាររ្ដាឋភ្ិបាលកមពជា
ុ
ប្ត្ូវោរ្ពារ្នីត្ានុកូលភាព ធ្លនាសណា
ត ប់ធ្លនប់ និង្ សនតិសុំោធ្លរ្ណ្ៈ។ រ្ែឋយក
ែិត្េ
ត ុកដាក់ជាអាេិភាពែំទពាេះរីវភាពរ្ស់ទៅ និង្សុំុមាលភាពរ្បស់ប្បជាពលរ្ែឋ ។
ព្ា ៥៣
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ប្បោន់ខាជប់ជានិែច នូវនទយាបាយអពាប្កឹត្អែិថ្្នតយ៍ និង្មិនែូលបកសសមព័នះ ។
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ រ្ួមរ្ស់ទដាយសនតិសហវិរមា
ជ នជាមួយប្បទេសរិត្ខាង្ និង្ប្បទេសែថ្េទេៀត្ោំង្អស់
ទៅទលើសកលទលាក។
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ មិនឈា
ា នពានប្បទេសណាដាែ់ខាត្ មិនទប្រៀត្ដប្រកកិែចោរ្ថ្អទកនុង្ថ្នប្បទេសែថ្េ
ទដាយផ្តទល់ ឬទដាយប្បទយាល ទោេះបីទប្ោមរ្ូបភាពណាក៏ទដាយ ទដាេះប្ោយរាល់បញ្ញាទដាយសនតិវិំី និង្ទគ្នរ្ពអល
ប្បទយារន៍អង្គ្ននទៅវិញទៅមក ។
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ មិនែង្សមព័នទះ យាធ្ល ឬ ែូលកនុង្កិែចប្ពមទប្ពៀង្ទយាធ្ល ណាមួយដែលមិនប្សបនឹង្
អពាប្កឹត្យភាពរ្បស់ំួ ានទឡើយ ។

ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ មិនអនុញ្ញញត្ឲ្យមានមូលដាឋន ទយាធ្លបរ្ទេសទៅទលើេឹកែីរ្បស់ំួ ាន ទហើយក៏មិន
អនុញ្ញញត្ឲ្យមានមូលដាឋនទយាធ្លរ្បស់ំួ ានទៅបរ្ទេសដែរ្ទលើកដលង្ដត្កនុង្ប្កបំ័ណ្ឌថ្នសំណ្ូមពរ្រ្បស់អង្គោរ្សហ
ប្បជាជាត្ិ ។ឮ
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ រ្កាសិេះិេេួលយក រំនួយបរ្ទេសជា សមាភរ្ៈទយាធ្ល អាវុំ ប្គ្នប់រ្ំទសវ ោរ្ហវឹក
ហវឺនកង្កមាាំង្ប្បដាប់អាវុំ និង្រំនួយទអសង្ៗទេៀត្ ទែើមូីោរ្ពារ្ំាួន និង្ធ្លនាសណា
ត ប់ធ្លនប់និង្សនតិសុំោធ្លរ្ណ្ៈ
ទៅថ្អទកនុង្ប្បទេស ។
ព្ា ៥៤
ោរ្អលិត្ ោរ្ទប្បើប្បាស់ ោរ្រ្កាេុកអាវុំ បរ្មាណ្ូ អាវុំគីមី ឬអាវុំទវប្តាណ្ូ ប្ត្ូវហាមឃាត្់ជា
ដាែ់ខាត្ ។
ព្ា ៥៥
សនះិសញ្ញញ និង្ កិែចប្ពមទប្ពៀង្ោំង្ឡាយណា ដែលមិនសមប្សបនឹង្ឯករារយ អំិបទត្យយ បូរ្ណ្ភាពេឹកែី អពា
ប្កឹត្ភាព និង្ឯកភាពជាត្ិរ្បស់ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ប្ត្ូវលុបទចល ។

ជាំរូរទី៥
អាំរី យ្ដ្ឋរិចច

ព្ា ៥៦
ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ អនុវត្តប្បព័នទះ សែឋកិែចេីអារ្ ។
ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នប្បព័នទះ សែឋកិែចទនេះនឹង្មានកំណ្ត្់កនុង្ែាប់ ។
ព្ា ៥៧
ោរ្យកពនះដារ្នឹង្អាែទំវើទៅបាន លុេះប្តាដត្មានែាប់អនុញ្ញញត្ ។ ថវិោជាត្ិប្ត្ូវបានកំណ្ត្់ឲ្យអនុវត្តតាម
ែាប់ ។
រ្បបប្គប់ប្គង្រ្ូបិយវត្ថុ និង្ប្បព័នហ
ះ ិរ្ញ្ញវត្ថុ ប្ត្ូវកំណ្ត្់កនុង្ែាប់ ។
ព្ា ៥៨
ប្េពយសមូត្តិរ្បស់រ្ែឋមានជាអាេិ៍ ែីំាី ទប្ោមែី ភ្នំ សមុេទ បាត្សមុេទ ទប្ោមបាត្សមុេទ ទឆ្នរ្សមុេទ អាោស
ទោេះ េទនា ដប្ពក សទឹង្ បឹង្ ថ្ប្ពទឈើ ំនធ្លនំមមជាត្ិ មរឈមណ្ឌលទសែឋកិែចវបូំម៌ មូលដាឋនោរ្ពារ្ប្បទេស
សំណ្ង្់ទអសង្ៗទេៀត្ដែលបានកំណ្ត្់ថ្ល ជារ្បស់រ្ែឋ ។
ោរ្ប្គប់ប្គង្ ោរ្ទប្បើប្បាស់ និង្ោរ្ចត្់ដែង្ទលើប្េពយសមូត្តិរ្ែឋ នឹង្ប្ត្ូវកំណ្ត្់កនុង្ែាប់ ។

ព្ា ៥៩
រ្ែឋប្ត្ូវរ្កាោរ្ពារ្បរ្ិោថន និង្ត្ុលយភាពថ្នទភាគប្េពយំមមជាត្ិ ទហើយប្ត្ូវចត្់ដែង្ឲ្យមានដអនោរ្ ែាស់
លាស់កនុង្ោរ្ប្គប់ប្គង្ មានជាអាេិ៍ ែីំាី េឹក អាោស ំយល់ ទភាទគ្នត្តោ្សត ប្បព័នទះ អកូឡូសុី ដរ្៉ា ថ្លមពល
ទប្បង្ោត្ និង្ឧសមន័ ថម និង្ំាែ់ ត្ូូង្ថម ថ្ប្ពទឈើ និង្អនុអលថ្ប្ពទឈើ ពពួកសត្វថ្ប្ព មចាជាត្ិ ំនធ្លនរលអល ។
ព្ា ៦០
ពលរ្ែឋមានសិេះិលក់ែូរ្អលិត្អលរ្បស់ំួ ានទដាយទសរ្ី ។ ោរ្ត្ំរ្ូវឲ្យលក់អលិត្អលរូនរ្ែឋ ឬ ោរ្យកទភាគ
អល ឬ ប្េពយសមូត្តិឯករនទៅទប្បើប្បាស់ ទោេះបីមួយរ្យៈទពលក៏ទដាយ ប្ត្ូវហាមឃាត្់ទវៀរ្ដលង្ដត្កនុង្ករ្ណ្ី
ពិទសសដែលមានែាប់អនុញ្ញញត្ ។
ព្ា ៦១
រ្ែឋរំរ្ុញោរ្អភ្ិវឌឍនទសែឋកិែចប្គប់ វិស័យ ជាពិទសសវិស័យកសិកមម សិបូកមម ឧសាហកមម ចប់តាំង្ពី
ត្ំបន់ដាែ់ប្សយាល ទដាយយកែិត្េ
ត ុកដាក់ទៅទលើនទយាបាយេឹក ទភ្ាើង្ អាូវ និង្មទំាបាយែឹករញ្ជូន បទែចកទេស
េំទនើប និង្ប្បព័នឥ
ះ ណ្ោន ។
ព្ា ៦២
រ្ែឋយកែិត្េ
ត ុកដាក់ រួយទដាេះប្ោយមទំាបាយអលិត្ ោរ្ពារ្ថ្ថាអលិត្អល រូនកសិករ្សិបូករ្និង្រួយរ្ក
េីអារ្លក់អលិត្អល ។
ព្ា ៦៣
រ្ែឋយកែិត្េ
ត ុកដាក់ ប្គប់ប្គង្េីអារ្ រួយឲ្យរីវភាពរ្ស់ទៅរ្បស់ប្បជាពលរ្ែឋ មានកប្មិត្សមរ្មយ ។
ព្ា ៦៤
រ្ែឋហាមឃាត្់ និង្ អតនាទទោសជាេមងន់ែល់រនណា ដែលនាំែូលអលិត្អល លក់ែូរ្ ទប្គឿង្ទញៀនេំនិញដកា ង្
ោាយ ហួសរ្យៈទពលទប្បើ ដែលបេះពាល់ែល់សុំភាព អាយុរី វិត្រ្បស់អនកទប្បើ ។

ជាំរូរទី៦
អាំរី អប់រំ វបបធម្៌ និង្ងគម្រិចច
ព្ា ៦៥
រ្ែឋប្ត្ូវោរ្ពារ្ និង្ទលើកសទួយសិេះិរ្បស់ប្បជាពលរ្ែឋកនុង្ោរ្េេួលោរ្អប់រ្ំ ប្បកបទដាយគុណ្ភាពទៅប្គប់
កំ រ្ិត្ និង្ ប្ត្ូវចត្់ វិធ្លនោរ្ប្គប់ដបបយាង្ជារំហានៗ ទែើមូីឲ្យោរ្អប់រ្ំទនេះ បានទៅែល់ប្បជាពលរ្ែឋប្គប់រ្ូប ។
រ្ែឋយកែិត្េ
ត ុកដាក់ ែល់ វិស័យអប់រ្ំោយ និង្កីឡា ដែលជាសុំុមាលភាពរ្បស់ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ប្គប់រ្ូប ។

ព្ា ៦៦
រ្ែឋកោង្ប្បព័នអ
ះ ប់រ្ំ មួយទពញទលញ និង្ ឯកភាពទៅេូោំង្ប្បទេស ដែលធ្លនាឲ្យបាននូវទគ្នលោរ្ណ្៏
ទសរ្ីភាពខាង្សិកាំិោរ្ និង្ទគ្នលោរ្ណ្សមភាពកនុង្ោរ្អប់រ្ំ ទែើមូីទអាយប្បជាពលរ្ែឋប្គប់រ្ូប មានភ្័ពស
វ ំណាង្
ប្គប់ប្គ្នន់ ទសមើគ្ននកនុង្ោរ្កោង្រី វិត្ ។
ព្ា ៦៧
រ្ែឋអនុវត្តកមមវិំីសិកា និង្ទគ្នលោរ្ណ្គរ្ុទោសលយេំទនើប រាប់បញ្ចូ លោំង្បទែចក វិេា និង្ភាោបរ្ទេស។
រ្ែឋប្គប់ប្គង្ប្គឹេះោថនសិកា និង្ថ្លនក់សិកាោធ្លរ្ណ្ៈ និង្ឯករនទៅប្គប់ភ្ូមិសិកា ។
ព្ា ៦៨
រ្ែឋអល
ត ់កិែចោរ្អប់រ្ំដអនកបឋម និង្មំយមសិកាទៅោលាទរ្ៀនោធ្លរ្ណ្ៈសំរាប់ប្បជាពលរ្ែឋប្គប់រ្ូបទដាយ
ឥត្បង្់ថ្ថា ។
ប្បជាពលរ្ែឋប្ត្ូវបានេេួលោរ្អប់រ្ំយាង្ត្ិែប្បាំបួនឆ្នំ ។
រ្ែឋរួយអសពវអាយ និង្ទលើកត្ំទកើង្ោលាបាលី និង្ពុេះិកសិកា ។
ព្ា ៦៩
រ្ែឋមានោត្ពវកិែចដថរ្កា និង្ ពប្ង្ីកវបូំម៌ជាត្ិ ។
រ្ែឋមានោត្ពវកិែចោរ្ពារ្ និង្ពប្ង្ីកភាោដំមរ្ឲ្យសមប្សប នឹង្ទសែកតីប្ត្ូវោរ្ ។
រ្ែឋមានោត្ពវកិែចដថរ្កា និង្ោរ្ពារ្ប្បាោេបុរាណ្ វត្ថស
ុ ិលូៈបុរាណ្ និង្ដកលំអរ្មណ្ីដាឋនប្បវត្តិោ្សត
ទឡើង្ វិញ ។
ព្ា ៧០
បេទលមើសោំង្ឡាយដែលបេះពាល់ ឬ ោក់េង្នឹង្ទបត្ិកភ្័ណ្ឌវបូំម៌ និង្ទបត្ិកភ្័ណ្ឌសិលូៈប្ត្ូវអតនាទទោស
ជាេមងន់ ។
ព្ា ៧១
បរ្ិទវណ្ទបត្ិកភ្័ណ្ឌជាត្ិ ក៏ែូែជាទបត្ិកភ្័ណ្ឌដែល បានបញ្ចូ លជាទបត្ិកភ្័ណ្ឌពិភ្ពទលាក ប្ត្ូវេុកជាត្ំបន់
អពាប្កឹត្ដែលមិនឲ្យមានសកមមភាពទយាធ្ល ។
ព្ា ៧២
សុំភាពរ្បស់ប្បជារា្សតប្ត្ូវបានធ្លនា ។ រ្ែឋយកែិត្េ
ត ុកដាក់ែល់ោរ្ោរ្ពារ្រមងឺ និង្ពាបាលរមងឺ ។
ប្បជារា្សតប្កីប្កប្ត្ូវបានេេួលោរ្ពិនិត្យទរាគ ទដាយឥត្បង្់ថ្ថាទៅតាម មនទីរ្ទពេយ គិលានដាឋន និង្មនទីរ្សមភព
ោធ្លរ្ណ្ៈ ។
រ្ែឋទរ្ៀបែំឲ្យមានគិលានដាឋន និង្មនទីរ្សមភពែល់រនបេ ។
ព្ា ៧៣
រ្ែឋយកែិត្េ
ត ុកដាក់ែំទពាេះកុមារ្ និង្មាតា ។ រ្ែឋទរ្ៀបែំឲ្យមានោរ្កដាឋន និង្រួយឧបត្ថមនា
ភ រ្ីដែលមានកូន
ទប្ែើនកនុង្បនទក
ុ ទហើយឥត្េីពឹង្ ។

ព្ា ៧៤
រ្ែឋរួយឧបត្ថមរ
ភ នពិោរ្ និង្ែល់ប្គួោរ្យុេះរន ដែលបានបូជារី វិត្ទែើមូីប្បទេសជាត្ិ ។
ព្ា ៧៥
រ្ែឋចត្់ដែង្ឲ្យមានរ្បបសនតិសុំសង្គម ែល់កមមករ្ និង្និទយារិត្ ។

ជាំរូរទី ៧
អាំរី រដ្ឋ្ភា
ព្ា ៧៦
រ្ែឋសភាមានសមារិកជាត្ំណាង្រា្សតយាង្ត្ិែ ១២០រ្ូប ។
ត្ំណាង្រា្សតប្ត្ូវទប្រើសតាំង្ទដាយោរ្ទបាេះទឆ្នត្ជាសកល ទដាយទសរ្ី ទដាយទសមើភាព ទដាយែំទពាេះ និង្តាម
វិំីទប្រើសទរ្ីសទឆ្នត្ជាសមាងត្់ ។
ត្ំណាង្រា្សតអាែឈរ្ទឈា
ម េះទបាេះទឆ្នត្ោជាថមីបាន ។
អនកដែលមានសិេះិឈរ្ទឈា
ម េះ ជាទបកះ រនត្ំណាង្រា្សត គឺ ប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ ដែលមានសិេះិទបាេះ
ទឆ្នត្មានអាយុយាង្ត្ិែ ២៥ឆ្នំ មានសញ្ញជត្ិជាដំមរ្តាំង្ពីកំទណ្ើត្ ។
អង្គោរ្ទរ្ៀបែំោរ្ទបាេះទឆ្នត្ ដបបបេ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នោរ្ទបាេះទឆ្នត្ ប្ត្ូវកំណ្ត្់កនុង្ែាប់ទបាេះទឆ្នត្ ។
ព្ា ៧៧
ត្ំណាង្រា្សតកនុង្រ្ែឋសភា ជាត្ំណាង្ប្បជាជាត្ិដំមរ្ ោំង្មូលពុំដមនប្គ្នន់ដត្ជាត្ំណាង្ប្បជាពលរ្ែឋ កនុង្
មណ្ឌលរ្បស់ំួ ានទនាេះទេ ។
អាណ្ត្តិអាជាាបញ្ញជោំង្ឡាយ ប្ត្ូវេុកជាទមាឃៈ ។
ព្ា ៧៨
នីត្ិោលរ្បស់រ្ែឋសភាមានកំណ្ត្់ ៥ ឆ្នំ ទហើយប្ត្ូវអុត្កំណ្ត្់ទៅទពលដែលរ្ែឋសភាថមីែូលោន់ត្ំដណ្ង្ ។
រ្ែឋសភាមិនអាែប្ត្ូវបានរ្ំលាយមុនអុត្អាណ្ត្តិបានទឡើយ ទវៀរ្ដលង្ដត្កនុង្ករ្ណ្ីដែលរាររ្ដាឋភ្ិបាលប្ត្ូវបានេមាាក់
ពីរ្ែង្កនុង្រ្យៈទពល ១២ ដំ ។
កនុង្ករ្ណ្ីទនេះ ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្ត្ូវរ្ំលាយរ្ែឋសភា ទប្ោយពីប្ពេះអង្គប្េង្់ បានេេួលោរ្ទសនើពីនាយករ្ែឋម្នតី
និង្បនាទប់ពីប្េង្់បានោរ្យល់ប្ពមពីប្បធ្លនរ្ែឋសភា ។
ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ទែើមូីទប្រើសទរ្ីសរ្ែឋសភាថមីនឹង្ប្បប្ពឹត្ទត ៅកនុង្រ្យៈទពល ៦០ថ្ថងយាង្យូរ្ ចប់តាំង្ពីថ្ថងរ្ំលាយ
រ្ែឋសភាមក។
កនុង្រ្យៈោលទនេះ រាររ្ដាឋភ្ិបាលមានដត្ភារ្កិែចែឹកនាំោរ្ររ្ប្បចំថ្ថងដត្បុទណា
ណ េះ ។
កនុង្ទពលមានស្រគម ឬកនុង្ោលៈទេសៈពិទសសែថ្េទេៀត្ ដែលមិនអាែទំវើោរ្ទបាេះទឆ្នត្ទកើត្ រ្ែឋសភាអាែ
ប្បោសបនតនីត្ិោលរ្បស់ំួ ាន មួយែង្បានមួយឆ្នំ តាមសំទណ្ើរ្បស់ប្ពេះមហាកសប្ត្ ។

ោរ្ប្បោសបនតនីត្ិោលរ្បស់រ្ែឋសភា ប្ត្ូវសំទរ្ែទដាយមត្ិយល់ប្ពម ពីរ្ភាគបីយាង្ត្ិែ ថ្នែំនួនសមារិក
រ្ែឋសភាោំង្មូល ។
ព្ា ៧៩
អាណ្ត្តិថ្នសមារិករ្ែឋសភា មានវិសមត្ិភាពជាមួយោរ្ បំទពញមុំររ្ោធ្លរ្ណ្ៈជាសកមម និង្ ជាមួយ
មុំររ្ជាសមារិកថ្នោថប័នែថ្េទេៀត្ ដែលមានដែង្កនុង្រ្ែឋំមមនុញទនេះ ទវៀរ្ដលង្ដត្ទៅបំទពញមុំររ្កនុង្ គណ្ៈ
រ្ែឋម្នតីថ្នរាររ្ដាឋភ្ិបាល ។
កនុង្ករ្ណ្ីទនេះ សមារិករ្ែឋសភារ្ូបទនាេះ មានឋានៈជាសមារិករ្ែឋសភាំមមតា បុដនតមិនប្ត្ូវមានមុំត្ំដណ្ង្
អវីោំង្អស់ កនុង្គណ្ៈកមាមំិោរ្អែិថ្្នតយ៍ និង្កនុង្គណ្ៈកមមោរ្ទអសង្ៗថ្នរ្ែឋសភា ។
ព្ា ៨០
ត្ំណាង្រា្សតមានអភ្័យឯកសិេះិសភា ។
ត្ំណាង្រា្សតរ្ូបណាក៏ទដាយ មិនអាែប្ត្ូវបានទចេប្បោន់ ចប់ំួ ាន ឃាត្់ំួ ាន ឬឃុំំួ ាន ទដាយទហត្ុពីបាន
សំដែង្ទយាបល់ ឬបទញ្ញចញមត្ិ កនុង្ោរ្បំទពញមុំររ្រ្បស់ំួ ានទោេះទឡើយ ។
ោរ្ទចេប្បោន់ ោរ្ចប់ំួ ាន ោរ្ឃាត្់ំួ ាន ឬ ោរ្ឃុំំួ ាន សមារិកណាមួយថ្នរ្ែឋសភានឹង្អាែទំវើទៅទកើត្
លុេះប្តាដត្មានោរ្យល់ប្ពមពីរ្ែឋសភា ឬពីគណ្ៈកមាមំិោរ្អែិថ្្នតយរ្បស់រ្ែឋសភាកនុង្ែទនាាេះសម័យប្បរុំថ្នរ្ែឋសភា
ទវៀរ្ដលង្ដត្កនុង្ករ្ណ្ីបេទលមើសប្ពហមេ័ណ្ឌជាក់ដសតង្។ កនុង្ករ្ណ្ីខាង្ទប្ោយទនេះ ប្កសួង្មានសមត្ថកិែច ប្ត្ូវទំវើ
ទសែកតីរាយោរ្ណ្៍រូនរ្ែឋសភា ឬរូនគណ្ៈកមាមំិោរ្អែិថ្្នតយរ្បស់រ្ែឋសភាជាបនាទន់ទែើមូីសំទរ្ែ ។
ទសែកតីសំទរ្ែរ្បស់គណ្ៈកមមំិោរ្ អែិថ្្នតយរ្បស់រ្ែឋសភា ប្ត្ូវដាក់រូនសម័យប្បរុំរ្ែឋសភា ខាង្មុំទែើមូី
អនុម័ត្តាមមត្ិភាគទប្ែើន ពីរ្ភាគបី ថ្នសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
កនុង្ករ្ណ្ីោំង្អស់ខាង្ទលើទនេះ ោរ្ឃុំំួ ាន ោរ្ទចេប្បោន់ ត្ំណាង្រា្សតណាមួយប្ត្ូវផ្តែក ប្បសិនទបើរ្ែឋ
សភាបានបទញ្ញចញមត្ិទអាយផ្តែក តាមមត្ិភាគទប្ែើន បីភាគបួន ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
ព្ា ៨១
រ្ែឋសភាមានថវិោសវយ័ត្ សំរាប់ែំទណ្ើរ្ោរ្ ។
ត្ំណាង្រា្សតប្ត្ូវេេួលប្បាក់បំណាែ់ ។
ព្ា ៨២
រ្ែឋសភាទបើកសម័យប្បរុំ ែំបូង្ហុកសិបថ្ថង យាង្យូរ្ទប្ោយទពលទបាេះទឆ្នត្ តាមោរ្ទោេះប្បរុំរ្បស់ប្ពេះ
មហាកសប្ត្។
មុនចប់ទអតើមោរ្ររ្រ្បស់ំួ ាន រ្ែឋសភាប្ត្ូវអនុម័ត្បេបញ្ញជថ្អទកនុង្ សំទរ្ែអំពីសុពលភាពថ្នអាណ្ត្តិ រ្បស់
សមារិកនិមួយៗ និង្ប្ត្ូវទបាេះទឆ្នត្ទប្រើសទរ្ីសដាែ់ទដាយដឡកពីគ្នននូវ ប្បធ្លន អនុប្បធ្លនរ្ែឋសភា និង្ សមារិកោំង្
អស់ថ្នគណ្ៈកមមោរ្នានារ្បស់រ្ែឋសភា ទដាយមត្ិភាគទប្ែើន ពីរ្ភាគបី ថ្នសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
ត្ំណាង្រា្សតោំង្អស់ប្ត្ូវទំវើសចចប្បណ្ិធ្លន មុនែូលោន់ត្ំដណ្ង្ ែូែមានំាឹមោរ្ដែង្កនុង្ឧបសមព័នះ ៥ ។

ព្ា ៨៣
រ្ែឋសភាប្បរុំជាោមញ្ញ ពីរ្ែង្កនុង្មួយឆ្នំ ។
សម័យប្បរុំនិមួយៗ មានទថរ្ៈទវលាយាង្ត្ិែបីដំ ។ ទបើមានសំណ្ូមពរ្ពីប្ពេះមហាកសប្ត្ ឬទសែកតីទសនើសុំពី
នាយករ្ែឋម្នតី ឬ ពីសមារិករ្ែឋសភាែំនួនមួយភាគបីយាង្ត្ិែ គណ្ៈកមាមំិោរ្អែិថ្្នតយរ្ែឋសភាទោេះប្បរុំរ្ែឋសភា
ជាវិោមញ្ញ ។
កនុង្ករ្ណ្ីទនេះ រ្ទបៀបវារ្ៈជាក់លាក់ថ្នសម័យប្បរុំ វិោមញ្ញ

ប្ត្ូវអាយែល់ប្បជារា្សត

ជាមួយនឹង្ថ្ថង

កំណ្ត្់ប្បរុំ ។
ព្ា ៨៤
ទៅែទនាាេះសម័យប្បរុំរ្បស់រ្ែឋសភា គណ្ៈកមាមំិោរ្ អែិថ្្នតយរ្បស់រ្ែឋសភា េេួលភារ្កិែចចត្់ដែង្
ោរ្ររ្។
គណ្ៈកមាមំិោរ្អែិថ្្នតយរ្បស់រ្ែឋសភារ្ួមមាន ៖ ប្បធ្លនរ្ែឋសភា អនុប្បធ្លនរ្ែឋសភា និង្ប្បធ្លនគណ្ៈ
កមមោរ្ោំង្អស់រ្បស់រ្ែឋសភា ។
ព្ា ៨៥
សម័យប្បរុំរ្ែឋសភា ប្ត្ូវទំវើទៅរារធ្លនីថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ កនុង្ោលប្បរុំរ្បស់រ្ែឋសភា ទលើកដលង្
ដត្មានោរ្សំទរ្ែទអសង្ ែុេះកនុង្លិំិត្ទោេះប្បរុំ ទដាយោលៈទេសៈត្ប្មូវ ។
ទប្ៅពីករ្ណ្ីខាង្ទលើ និង្ ទប្ៅពីកដនាង្ និង្ ពីោលបរ្ិទែាេ ដែលកំណ្ត្់កនុង្ទសែកតីអទញ្ជើញ ោរ្ប្បរុំណាក៏
ទដាយរ្បស់រ្ែឋសភាប្ត្ូវេុកជាំុសែាប់ ទហើយជាអោរ្សូនយទពញលកះ ណ្ៈ ។
ព្ា ៨៦
កនុង្ោលៈទេសៈដែលប្បទេសជាត្ិសិត្
ថ កនុង្ភាពអាសនន រ្ែឋសភាប្បរុំរាល់ថ្ថងជាប់ជាប្បចំ ។ រ្ែឋសភាមាន
សិេះិសំទរ្ែបញ្ច ប់ោលៈទេសៈពិទសសខាង្ទលើទនេះ ោលទបើសភាពោរ្ណ្អនុញ្ញញត្ ។
ទបើរ្ែឋសភាមិនអាែប្បរុំបានទេ ទដាយមូលទហត្ុចំបាែ់ ជាអាេិ៍ទៅទពលដែលកំលាំង្បរ្ទេស
ែូលមកោន់ោប់េឹកែី ោរ្ប្បោសភាពអាសននប្ត្ូវបនតទៅមុំជាសវ័យប្បវត្តិ ។
ទៅទពលដែលប្បទេសជាត្ិឋិត្កនុង្ភាពអាសនន រ្ែឋសភាមិនអាែប្ត្ូវរ្ំលាយបានទឡើយ ។
ព្ា ៨៧
ប្បធ្លនរ្ែឋសភាែឹកនាំអង្គប្បរុំរ្បស់ រ្ែឋសភាេេួលអាញ្ញត្ិែាប់ និង្ទសែកតីសំទរ្ែែិត្ោ
ត ំង្ឡាយ ដែលរ្ែឋ
សភាបានអនុម័ត្រា៉ា ប់រ្ង្ោរ្អនុវត្តនបេបញ្ញជថ្អទកនុង្រ្បស់រ្ែឋសភា និង្ចត្់ដែង្ោរ្ោក់េង្អនតរ្ជាត្ិោំង្ឡាយរ្បស់
រ្ែឋសភា ។
កនុង្ករ្ណ្ីដែលប្បធ្លនរ្ែឋសភាមានំុរ្ៈ មិនអាែបំទពញមុំររ្បាន ទដាយទហត្ុមកពីរមងឺ ឬបំទពញមុំររ្
ជាប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ី ឬជាប្ពេះរាជានុសិេះិ ឬ បំទពញទបសកមមទៅបរ្ទេស អនុប្បធ្លនរ្ែឋសភាមួយរ្ូបប្ត្ូវេេួលភារ្កិែច
ចត្់ដែង្ោរ្ររ្រំនួស។

កនុង្ករ្ណ្ីដែលប្បធ្លន ឬអនុប្បធ្លនរ្ែឋសភាលាដលង្ពីមុំត្ំដណ្ង្ ឬេេួលអនិែចកមម រ្ែឋសភាប្ត្ូវទបាេះទឆ្នត្
ទប្រើសតាំង្ ប្បធ្លន ឬអនុប្បធ្លនថមី ។
ព្ា ៨៨
ោរ្ប្បរុំរ្ែឋសភា ប្ត្ូវទំវើជាោធ្លរ្ណ្ៈ ។
រ្ែឋសភាអាែប្បរុំជាសមាងត្់បាន តាមោរ្សុំពីប្បធ្លន ឬ ពីសមារិកែំនួនមួយភាគែប់យាង្ត្ិែពី ប្ពេះមហា
កសប្ត្ ឬ ពីនាយករ្ែឋម្នតី ។
ោរ្ប្បរុំរ្ែឋសភានឹង្យកជាោរ្បាន លុេះប្តាដត្មានកូរ្៉ាុមប្បាំពីរ្ភាគែប់ ថ្នសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
ព្ា ៨៩
តាមោរ្សុំពីសមារិកែំនួនមួយភាគែប់យាង្ត្ិែ រ្ែឋសភាអាែអទញ្ជើញឥសសរ្រនែ៏ឧត្តមណាមួយមកបំភ្ឺ ា
រ្ែឋសភាអំពីបញ្ញាដែលមានោរ្ៈសំខាន់ពិទសស ។
ព្ា ៩០ ថមី
រ្ែឋសភាជាអង្គោរ្ដែលមានអំណាែនីត្ិបូញ្ញត្ិត
ទហើយបំទពញភារ្កិែចរ្បស់ំួ ានែូែបានកំណ្ត្់កនុង្រ្ែឋំមមនុញ្ន
ញ ិង្ែាប់ជាំរ្មាន ។
រ្ែឋសភាអនុម័ត្ថវិោជាត្ិ ដអនោរ្រ្ែឋ ោរ្ឲ្យរ្ែឋំចីប្បាក់ពីទគ ោរ្ឲ្យរ្ែឋឲ្យប្បាក់ទគំចី ោរ្សនានានា ដអនក
ហរ្ិញ្វញ ត្ថនុ ិង្ោរ្បទង្្ើត្ ដកដប្ប ឬ លុបទចលពនះដារ្ ។
រ្ែឋសភាឲ្យទសែកតីយល់ប្ពមែំទពាេះគណ្នីរ្ែឋបាល ។
រ្ែឋសភាអនុម័ត្ែាប់ សតីពីោរ្ទលើកដលង្ទោសជាេូទៅ ។
រ្ែឋអនុម័ត្យល់ប្ពម ឬលុបទចល សនះិសញ្ញញ ឬអនុសញ្ញញអនតរ្ជាត្ិ ។
រ្ែឋសភាអនុម័ត្ែាប់ សតីពីោរ្ប្បោសស្រគម ។
ោរ្អនុម័ត្ខាង្ទលើទនេះ ប្បប្ពឹត្ទត ៅទដាយមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ថ្នសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
រ្ែឋសភាទបាេះទឆ្នត្េុកែិត្ត ែល់រាររ្ដាឋភ្ិបាល តាមមត្ិភាគទប្ែើន ពីរ្ភាគបី ថ្នសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
ព្ា ៩១ ថមី
សមារិកប្ពឹេះសភា សមារិករ្ែឋសភា និង្នាយករ្ែឋម្នតីមានសិេះិអួែ
ត ទអតើមគំនិត្ទំវើែាប់ ។
ត្ំណាង្រា្សតមានសិេះិទសនើ ទំវើ វិទោំនកមមែាប់បុដនតសំទណ្ើទនេះមិនអាែេេួលយកបានទេ ទបើ វិទោំនកមម
ទនាេះសំទៅ បនថយប្បាក់ែំនូលោធ្លរ្ណ្ៈ ឬបដនថមបនទក
ុ ទលើប្បជាពលរ្ែឋ ។
ព្ា ៩២
ោរ្អនុម័ត្ោំង្ឡាយរ្បស់រ្ែឋសភា

ដែលអទយ
ុ នឹង្ទគ្នលោរ្ណ្៍

រ្កាោរ្ពារ្ឯករារយ

អំិបទត្យយ

បូរ្ណ្ភាពេឹកែី ថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
ទហើយដែលនាំឲ្យបេះពាល់ែល់ឯកភាពនទយាបាយ ឬោរ្ប្គប់ប្គង្
រ្ែឋបាល រ្បស់ប្បទេសជាត្ិនឹង្ប្ត្ូវចត្់េុកជាអាោរ្សូនយ ។ ប្កុមប្បឹកាំមមនុញ្ញ ជាអង្គោរ្ដត្មួយគត្់ដែលមាន
សមត្ថកិែចសំទរ្ែទមាឃភាពទនេះ ។

ព្ា ៩៣ ថមី
ែាប់ដែលរ្ែឋសភាបានអនុម័ត្ និង្ប្ពឹេះសភាបានពិនិត្យែប់សពវប្គប់រ្ួែទហើយ ទហើយប្ត្ូវបានប្ពេះមហាកសប្ត្
ប្េង្់ឡាយប្ពេះហសតទលខាប្បោសទអាយទប្បើ ប្ត្ូវែូលជាំរ្មានទៅរារធ្លនីភ្ំទន ពញកនុង្រ្យៈទពលែប់ថ្ថងគត្់ ទប្ោយពី
ថ្ថងប្បោសឲ្យទប្បើ និង្ទៅេូោំង្ប្បទេសកនុង្រ្យៈទពលថ្មភថ្ថងគត្់ ទប្ោយពីថ្ថងប្បោសឲ្យទប្បើ ។ បុដនតទបើែាប់ទនេះ បាន
ដែង្ថ្លជាោរ្ប្បញាប់ ែាប់ទនេះប្ត្ូវែូលជាំរ្មានភាាមទៅេូោំង្ប្បទេស ទប្ោយថ្ថងប្បោសទអាយទប្បើ ។
ែាប់ដែលប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់បានឡាយប្ពេះហសតទលខា ប្បោសទអាយទប្បើ ប្ត្ូវែុេះកនុង្រារកិែច និង្អសពវ
អាយទៅេូោំង្ប្បទេសឲ្យោន់តាមទពលកំណ្ត្់ខាង្ទលើ ។
ព្ា ៩៤
រ្ែឋសភាបទង្្ើត្ គណ្ៈកមមោរ្ទអសង្ៗដែលចំបាែ់ ។ ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នរ្ែឋសភានឹង្មានកំនត្់
កនុង្បេបញ្ញជថ្អទកនុង្ថ្នរ្ែឋសភា ។
ព្ា ៩៥
កនុង្ករ្ណ្ីមានសមារិករ្ែឋសភាេេួល អនិែចកមម លាដលង្ ឬប្បាសចកសមារិកភាព ដែលទកើត្មានទឡើង្
៦ដំយាង្ត្ិែមុនែប់នីត្ិោល ប្ត្ូវចត្់ោរ្ទប្រើសតាំង្រំនួសសមារិកទនាេះ តាមលកះ ំណ្ឌកំណ្ត្់កនុង្បេបញ្ញជថ្អទកនុង្
រ្ែឋសភានិង្កនុង្ែាប់ទបាេះទឆ្នត្ ។
ព្ា ៩៦
ត្ំណាង្រា្សត មានសិេះិដាក់សំណ្ួរ្ែល់រាររ្ដាឋភ្ិបាល។ សំណ្ួរ្ទនេះ ប្ត្ូវសរ្ទសរ្ជាលាយល័កះអកសរ្ប្បគល់
រូនតាមរ្យៈប្បធ្លនរ្ែឋសភា ។
ែទមាើយអាែទំវើទឡើង្ទដាយរ្ែឋម្នតីមួយរ្ូប ឬទប្ែើនរ្ូប អាប្ស័យទដាយបញ្ញាដែលបានទចេទឡើង្ ពាក់ព័នន
ះ ឹង្
ោរ្េេួលំុសប្ត្ូវ រ្បស់រ្ែឋម្នតីមួយរ្ូប ឬទប្ែើនរ្ូប។ ទបើបញ្ញាពាក់ព័នះ ែល់នទយាបាយេូទៅ រ្បស់រាររ្ដាឋភ្ិបាល
នាយករ្ែឋម្នតីប្ត្ូវទឆ្ាើយផ្តទល់ំួ ាន ។
ែទមាើយរ្បស់រ្ែឋម្នតី ឬ រ្បស់នាយករ្ែឋម្នតី អាែទំវើទដាយផ្តទល់មាត្់ ឬ សរ្ទសរ្ជាលាយល័កះអកសរ្ ។
ែទមាើយខាង្ទលើទនេះ

ប្ត្ូវទំវើទឡើង្កនុង្ទពលប្បាំពីរ្ថ្ថង

បនាទប់ពីបានេេួលសំណ្ួរ្ ។

ែំទពាេះែទមាើយផ្តទល់មាត្់ ប្បធ្លនរ្ែឋសភាអាែសំទរ្ែ ទបើកឲ្យមាន ឬ មិនឲ្យមានោរ្រដរកទែញទដាល។
ទបើគ្នមនោរ្ទបើកឲ្យ រដរកទែញទដាលទេ ទនាេះែទមាើយរ្បស់រ្ែឋម្នតី ឬរ្បស់នាយករ្ែឋម្នតីនឹង្បញ្ច ប់សំណ្ួរ្ដត្មតង្។
ទបើមានោរ្ទបើកឲ្យ រដរកទែញទដាល មាចស់សំណ្ួរ្ វាគមិនឯទេៀត្ និង្ រ្ែឋម្នតីពាក់ព័នះ ឬនាយករ្ែឋម្នតីអាែ
រដរកបតូរ្ទយាបល់ កនុង្រ្យៈទពលដែលមិនអាែទលើសពីមួយទពលប្បរុំទឡើយ ។
រ្ែឋសភាកំណ្ត្់េុកទពលមួយថ្ថង កនុង្មួយសបាតហ៍ សប្មាប់ោរ្ទឆ្ាើយសំណ្ួរ្ ។
ទោេះបីជាយាង្ណាក៏ទដាយ សម័យប្បរុំ សំរាប់ទឆ្ាើយសំណ្ួរ្ខាង្ទលើទនេះ មិនអាែទបើកលេះភាពឲ្យមានោរ្
ទបាេះទឆ្នត្ប្បទភ្េណាមួយបានទឡើយ ។

ព្ា ៩៧
គណ្ៈកមមោរ្ោំង្ឡាយរ្បស់រ្ែឋសភា អាែអទញ្ជើញរ្ែឋម្នតីមកបំភ្ឺ ា អំពីបញ្ញាអវីមួយដែលពាក់ព័នន
ះ ឹង្ វិស័យ
េេួលំុសប្ត្ូវរ្បស់ំួ ាន ។
ព្ា ៩៨
រ្ែឋសភា អាែេមាាក់សមារិកគណ្ៈរ្ែឋម្នតី ឬេមាាក់រាររ្ដាឋភ្ិបាលពីត្ំដណ្ង្ ទដាយអនុម័ត្ញត្តិបទនាទសតាម
សទមាង្ទឆ្នត្ពីរ្ភាគបី ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
ញត្តិបទនាទសរាររ្ដាឋភ្ិបាល ប្ត្ូវបានទលើកទឡើង្រូនរ្ែឋសភា ទដាយត្ំណាង្រា្សតែំនួនោមសិបនាក់ ទេើបរ្ែឋ
សភាអាែទលើកមកពិភាកាបាន ។

ជាំរូរទី ៨
អាំរី ព្រឹទធ្ភា
ព្ា ៩៩ថមី
ប្ពឹេះសភាជាអង្គោរ្ដែលមានអំនាែនីត្ិបូញ្ញត្ិត ទហើយបំទពញភារ្កិែចរ្បស់ំួ ាន
ែូែបានកំណ្ត្់កនុង្រ្ែឋំមមនុញ្ន
ញ ិង្ែាប់ជាំរ្មាន ។
ប្ពឹេះសភាមានែំនួនសមារិកយាង្ទប្ែើន ទសមើនិង្ពាក់កណា
ត ល ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
សមារិកប្ពឹេះសភាប្ត្ូវចត្់តាំង្ំាេះ និង្ប្ត្ូវទប្រើសតាំង្ទដាយោរ្ទបាេះទឆ្នត្អសកលំាេះ ។
សមារិកប្ពឹេះសភា អាែប្ត្ូវបានចត្់តាំង្ និង្ទប្រើសតាំង្ោជាថមីបាន។
អនកដែលមានសិេះិឈរ្ទឈា
ម េះជាទបកះ រនប្ពឹេះសភា គឺជាប្បជាពលរ្ែឋដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ ដែលមានសិេះិទបាេះទឆ្នត្ មាន
អាយុយាង្ត្ិែ ៤០ ឆ្នំ មានសញ្ញជត្ិដំមរ្តាំង្ពីកំទណ្ើត្ ។
ព្ា ១០០ ថមី
សមារិកប្ពឹេះសភាែំនួន ២ រ្ូប ប្ត្ូវបានចត្់តាំង្ទដាយប្ពេះមហាកសប្ត្ ។
សមារិកប្ពឹេះសភាែំនួន ២ រ្ូប ប្ត្ូវបានរ្ែឋសភាទប្រើសតាំង្តាមមត្ិភាគទប្ែើនទដាយទប្បៀប ។
រ្ីឯសមារិកប្ពឹេះសភាឯទេៀត្ ប្ត្ូវបានទប្រើសតាំង្ទដាយោរ្ទបាេះទឆ្នត្អសកល ។
ព្ា ១០១ ថមី
ោរ្ទរ្ៀបែំដបបបេ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នោរ្ចត្់តាំង្ និង្ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ទប្រើសតាំង្សមារិកប្ពឹេះសភា ប្ពម
ោំង្ោរ្កំណ្ត្់អំពីអនកទបាេះទឆ្នត្ អង្គទបាេះទឆ្នត្ និង្មណ្ឌលទបាេះទឆ្នត្ ប្ត្ូវដែង្កនុង្ែាប់មួយ ។
ព្ា ១០២ ថមី
នីត្ិោលរ្បស់ប្ពឹេះសភាមានកំណ្ត្់ ៦ ឆ្នំទហើយប្ត្ូវអុត្កំណ្ត្់ទៅទពលដែលប្ពឹេះសភាថមីែូលោន់ត្ំដណ្ង្។
កនុង្ទពលមានស្រគម ឬកនុង្ោលៈទេសៈពិទសសែថ្េទេៀត្ ដែលមិនអាែទំវើោរ្ទបាេះទឆ្នត្ទកើត្ ប្ពឹេះសភា
អាែប្បោសបនតនីត្ិោលរ្បស់ំួ ានមួយែង្បានមួយឆ្នំ តាមសំទណ្ើរ្បស់ប្ពេះមហាកសប្ត្ ។

ោរ្ប្បោសបនតនីត្ិោលរ្បស់ប្ពឹេះសភាប្ត្ូវសំទរ្ែទដាយមត្ិយល់ប្ពមពីរ្ភាគបីយាង្ត្ិែថ្នែំនួនសមារិក
ប្ពឹេះសភាោំង្មូល។
កនុង្ោលៈទេសៈែូែបានទរ្ៀបរាប់ខាង្ទលើ ប្ពឹេះសភាប្បរុំរាល់ថ្ថងជាប់ជាប្បចំ ។ ប្ពឹេះសភាមានសិេះិសំទរ្ែ
បញ្ច ប់ោលៈទេសៈពិទសសខាង្ទលើទនេះ ោលទបើសភាពោរ្ណ្អនុញ្ញញត្ ។
ទបើប្ពឹេះសភាមិនអាែប្បរុំបានទេ ទដាយមូលទហត្ុចំបាែ់ ជាអាេិ៍ទៅទពលដែលកមាាំង្បរ្ទេសែូលមកោន់
ោប់េឹកែី ោរ្ប្បោសភាពអាសននប្ត្ូវបនតទៅមុំជាសវ័យប្បវត្តិ ។
ព្ា ១០៣ ថមី
អាណ្ត្តិថ្នសមារិកប្ពឹេះសភាមាន វិសមិត្ភាពជាមួយោរ្បំទពញ មុំររ្ោធ្លរ្ណ្ៈ ជាសកមមជាមួយ
មុំររ្ជាត្ំណាង្រា្សត និង្ជាមួយមុំររ្ជាសមារិកោថប័នែថ្េទេៀត្ ដែលមានដែង្កនុង្រ្ែឋំមមនុញ្។
ញ
ព្ា ១០៤ ថមី
សមារិកប្ពឹេះសភាមានអភ្័យឯកសិេះិសភា ។
សមារិកប្ពឹេះសភារ្ូបណាក៏ទដាយ មិនអាែប្ត្ូវបានទចេប្បោន់ ចប់ំួ ាន ឃាត្់ំួ ាន ឬឃុំំួ ានទដាយទហត្ុពី
បានសំដែង្ទយាបល់ ឬបទញ្ញចញមត្ិកនុង្ោរ្បំទពញមុំររ្រ្បស់ំួ ានទោេះទឡើយ ។ ោរ្ទចេប្បោន់ ោរ្ចប់ំួ ាន ោរ្
ឃាត្់ំួ ាន ឬ ោរ្ឃុំំួ ាន សមារិកណាមួយថ្នប្ពឹេះសភា នឹង្ អាែទំវើទៅទកើត្ លុេះប្តាដត្មានោរ្យល់ប្ពមពីប្ពឹេះសភា
ឬពីគណ្ៈកមាមំិោរ្អែិថ្្នតយ រ្បស់ប្ពឹេះសភា កនុង្ែទនាាេះសម័យប្បរុំថ្នប្ពឹេះសភា ទវៀរ្ដលង្ដត្កនុង្ករ្ណ្ីបេទលមើស
ប្ពហមេណ្ឌជាក់ដសតង្។
កនុង្ករ្ណ្ីែុង្ទប្ោយទនេះ ប្កសួង្មានសមត្ថកិែច ប្ត្ូវទំវើទសែកតីរាយោរ្ណ្រូនប្ពឹេះសភា ឬរូនគណ្ៈកមាម
ំិោរ្អែិថ្្នតយ៍ រ្បស់ប្ពឹេះសភាជាបនាទន់ទែើមូីសំទរ្ែ ។
ទសែកតីសំទរ្ែរ្បស់ គណ្ៈកមាមំិោរ្អែិថ្្នតយរ្បស់ប្ពឹេះសភា ប្ត្ូវដាក់រូនសម័យប្បរុំប្ពឹេះសភាខាង្មុំ
ទែើមូីអនុម័ត្តាមមត្ិភាគទប្ែើនពីរ្ភាគបីថ្នសមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល ។
កនុង្ករ្ណ្ីោំង្អស់ខាង្ទលើទនេះ ោរ្ឃុំំួ ាន ោរ្ទចេប្បោន់សមារិកប្ពឹេះសភាណាមួយប្ត្ូវផ្តែក ប្បសិនទបើ
ប្ពឹេះសភា បានបទញ្ញចញមត្ិឲ្យផ្តែកតាមមត្ិភាគទប្ែើន បីភាគបួន ថ្នសមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល ។
ព្ា ១០៥ ថមី
ប្ពឹេះសភាមានថវិោសវយ័ត្សំរាប់ែំទណ្ើរ្ោរ្ ។
សមារិកប្ពឹេះសភាប្ត្ូវេេួលប្បាក់បំណាែ់ ។
ព្ា ១០៦

ថមី
ប្ពឹេះសភាទបើកសម័យប្បរុំែំបូង្ហុកសិបថ្ថងយាង្យូរ្ ទប្ោយទពលទបាេះទឆ្នត្តាមោរ្ទោេះប្បរុំរ្បស់ប្ពេះ

មហាកសប្ត្។
មុនចប់ទអតើមោរ្ររ្រ្បស់ំួ ាន ប្ពឹេះសភាប្ត្ូវប្បោសសុពលភាពថ្នអាណ្ត្តិរ្បស់សមារិកនីមួយៗ និង្ ប្ត្ូវ
ទបាេះទឆ្នត្ទប្រើសទរ្ីស ដាែ់ទដាយដឡកពីគ្នននូវប្បធ្លន អនុប្បធ្លនប្ពឹេះសភា និង្សមារិកោំង្អស់ថ្នគណ្ៈកមមោរ្
នានារ្បស់ប្ពឹេះសភាទដាយមត្ិភាគទប្ែើនពីរ្ភាគបីថ្នសមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល ។

សមារិកប្ពឹេះសភាោំង្អស់ ប្ត្ូវទំវើសចចប្បណ្ិធ្លន មុនែូលោន់ត្ំដណ្ង្ែូែមានំាឹមោរ្ដែង្កនុង្
ឧបសមព័នេ
ះ ី ៧ ថ្នរ្ែឋំមមនុញ្។
ញ
ព្ា ១០៧

ថមី
ប្ពឹេះសភាប្បរុំជាោមញ្ញពីរ្ែង្កនុង្មួយឆ្នំ ។
សម័យប្បរុំនីមួយៗមានថិរ្ៈទវលាយាង្ត្ិែបីដំ ។ ទបើមានសំណ្ូមពរ្ពីប្ពេះមហាកសប្ត្ ឬទសែកតីទសនើសុំពី

នាយករ្ែឋម្នតី ឬពីសមារិកប្ពឹេះសភាែំនួនមួយភាគបីយាង្ត្ិែប្ពឹេះសភាទោេះប្បរុំជា វិោមញ្ញ ។
ព្ា ១០៨

ថមី
ទៅែទនាាេះសម័យប្បរុំរ្បស់ប្ពឹេះសភា គណ្ៈកមាមំិោរ្អែិថ្្នតយ រ្បស់ប្ពឹេះសភាេេួលភារ្កិែចចត្់ដែង្

ោរ្ររ្ ។
គណ្ៈកមាមំិោរ្អែិថ្្នតយរ្បស់ប្ពឹេះសភារ្ួមមាន ៖ ប្បធ្លនប្ពឹេះសភា អនុប្បធ្លនប្ពឹេះសភា និង្ប្បធ្លន
គណ្ៈកមមោរ្ ោំង្អស់រ្បស់ប្ពឹេះសភា ។
ព្ា ១០៩

ថមី
សម័យប្បរុំប្ពឹេះសភាប្ត្ូវទំវើទៅរារធ្លនី ថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
កនុង្ោលប្បរុំរ្បស់ប្ពឹេះសភា ទលើក

ដលង្ដត្មានោរ្សំទរ្ែទអសង្ែុេះកនុង្លិំិត្ទោេះប្បរុំទដាយោលៈទេសៈត្ប្មូវ ។
ទប្ៅពីករ្ណ្ីខាង្ទលើ និង្ទប្ៅពីកដនាង្ និង្ោលបរ្ិទែាេ ដែលកំណ្ត្់កនុង្ទសែកតីអទញ្ជើញ ោរ្ប្បរុំណាក៏
ទដាយរ្បស់ប្ពឹេះសភាប្ត្ូវេុកជាំុសែាប់ ទហើយអាោរ្សូនយទពញលកះ ណ្ៈ ។
ព្ា ១១០

ថមី
ប្បធ្លនប្ពឹេះសភាែឹកនាំអង្គប្បរុំរ្បស់ប្ពឹេះសភា េេួលអាញត្តិែាប់ និង្ទសែកតីសំទរ្ែែិត្ោ
ត ំង្ឡាយ ដែល

ប្ពឹេះសភាបានអនុម័ត្ រា៉ា ប់រ្ង្ោរ្អនុវត្តនបេបញ្ញជថ្អទកនុង្រ្បស់ប្ពឹេះសភា និង្ចត្់ដែង្ោោក់េង្អនតរ្ជាត្ិោំង្ឡាយ
រ្បស់ប្ពឹេះសភា ។
កនុង្ករ្ណ្ីដែលប្បធ្លនប្ពឹេះសភាមានំុរ្ៈ មិនអាែបំទពញមុំររ្បាន ទដាយទហត្ុមកពីមានរមងឺ ឬបំទពញ
មុំររ្ជាប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ី ឬជាប្ពេះរាជានុសិេះិ ឬបំទពញទបសកមមទៅបរ្ទេស អនុប្បធ្លនប្ពឹេះសភាមួយរ្ូប ប្ត្ូវេេួល
ភារ្កិែចចត្់ដែង្ ោរ្ររ្រំនួស ។
កនុង្ករ្ណ្ីដែលប្បធ្លន ឬ អនុប្បធ្លនប្ពឹេះសភា លាដលង្ពីមុំត្ំដណ្ង្ ឬេេួលអនិែចកមមប្ពឹេះសភាប្ត្ូវទបាេះ
ទឆ្នត្ទប្រើសតាំង្ប្បធ្លន ឬអនុប្បធ្លនថមី ។
ព្ា ១១១

ថមី
ោរ្ប្បរុំប្ពឹេះសភាប្ត្ូវទំវើជាោធ្លរ្ណ្ៈ។
ប្ពឹេះសភាអាែប្បរុំជាសមាងត្់បានតាមោរ្សុំពីប្បធ្លន ឬពីសមារិកែំនួនមួយភាគែប់យាង្ត្ិែ ពីប្ពេះមហា

កសប្ត្ ពីនាយករ្ែឋម្នតី ឬពីប្បធ្លនរ្ែឋសភា ។
ោរ្ប្បរុំប្ពឹេះសភានឹង្យកជាោរ្បាន លុេះប្តាដត្មានកូរ្៉ាុមប្បាំពីរ្ភាគែប់ ថ្នសមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល ។

ែំនួនសទមាង្ដែលត្ប្មូវ សំរាប់រ្ែឋសភាអនុម័ត្យល់ប្ពម ទហើយដែលបានកំណ្ត្់កនុង្រ្ែឋំមមនុញ្ប្ញ ត្ូវយក
មកទប្បើសំរាប់ប្ពឹេះសភាអង្ដែរ្ ។
ព្ា ១១២

ថមី
ប្ពឹេះសភាមានភារ្កិែចសប្មបសប្មួលោរ្ររ្រ្វាង្រ្ែឋសភា និង្រ្ដាឋភ្ិបាល ។

ព្ា ១១៣

ថមី
ប្ពឹេះសភាពិនិត្យទហើយទអាយទយាបល់ កនុង្រ្យៈទពលមួយដំយាង្យូរ្ ទលើទសែកតីប្ពាង្ែាប់ ឬទសែកតីទសនើ

ែាប់ដែលរ្ែឋសភាបានអនុម័ត្យល់ ប្ពមទលើកែំបូង្រ្ួែទហើយ ប្ពមោំង្ទលើកបញ្ញាោំង្ពួង្ដែលរ្ែឋសភាបានដាក់ឲ្យ
ពិនិត្យ ។ ទបើជាោរ្ប្បញាប់រ្យៈទពលទនាេះប្ត្ូវបនថយមកទៅប្ត្ឹមដត្ប្បាំថ្ថង ។
ទបើប្ពឹេះសភាបានឲ្យទយាបល់យល់ប្ពម ឬពុំបានឲ្យទយាបល់ទោេះ កនុង្រ្យៈទពលដែលមានកំណ្ត្់េុក ទហើយ
ទនាេះទេែាប់ដែលរ្ែឋសភាបានអនុម័ត្យល់ប្ពមទហើយទនាេះនឹង្ប្ត្ូវបានយកទៅប្បោសឲ្យទប្បើ ។
ទបើប្ពឹេះសភា សុំទអាយដកសំរ្ួលទសែកតីប្ពាង្ែាប់ ឬ ទសែកតីទសនើែាប់ទនាេះ រ្ែឋសភាប្ត្ូវយកមកពិចរ្ណា
ភាាមជាទលើកេីពីរ្។ រ្ែឋសភាប្ត្ូវពិនិត្យ និង្ សំទរ្ែដត្ប្ត្ង្់បេបូញ្ញត្ិត ឬ ែំនុែណាដែលប្ពឹេះសភាសុំឲ្យដកសំរ្ួល
ទដាយបែិទសំទចលោំង្មូល ឬេុកជាបានោរ្ំាេះ ។
ោរ្បង្វិលទៅបង្វិលមករ្វាង្ប្ពឹេះសភា និង្រ្ែឋសភា ប្ត្ូវទំវើដត្កនុង្រ្យៈទពលមួយដំ ។ រ្យៈទពលទនេះ ប្ត្ូវ
បនថយមកប្ត្ឹមែប់ថ្ថង ទបើប្ត្ូវពិនិត្យសំទរ្ែពីថ វិោជាត្ិ និង្ហិរ្ញ្ញវត្ថុ ទហើយមកប្ត្ឹមដត្ពីរ្ថ្ថងទបើជាោរ្ប្បញាប់ ។
ទបើរ្ែឋសភាេុកឲ្យហួសរ្យៈទពលកំណ្ត្់ ឬពនារ្ទពល ដែលកំណ្ត្់េុកសំរាប់ពិនិត្យទនាេះរ្យៈទពលជាទគ្នល
ោរ្ណ្៍សំរាប់រ្ែឋសភា និង្ប្ពឹេះសភា ប្ត្ូវបដនថមទអាយទសមើគ្ននដែរ្ ។
ទបើប្ពឹេះសភាបែិទសំទសែកតីប្ពាង្ែាប់ ឬទសែកតីទសនើែាប់ទនាេះជាអោរ្បង្់ រ្ែឋសភាមិនអាែនឹង្យកមក
ពិចរ្ណាជាទលើកេីពីរ្ បានមុនរ្យៈទពលមួយដំទេ។ រ្យៈទពលទនេះ ប្ត្ូវបនថយមកប្ត្ឹម ែប់ប្បាំថ្ថងទបើពិនិត្យពីថ វិោរ្
ជាត្ិ និង្ហិរ្ញ្ញវត្ថុ ទហើយមកប្ត្ឹមដត្បួនថ្ថងទបើជាោរ្ប្បញាប់ ។
កនុង្ោរ្ពិនិត្យទសែកតីប្ពាង្ែាប់ ឬទសែកតីទសនើែាប់ជាទលើកេី២ទនេះ រ្ែឋសភាប្ត្ូវអនុម័ត្ទដាយវិំីទបាេះទឆ្នត្
ែំហនិង្យកតាមមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ ។
ទសែកតីប្ពាង្ែាប់ ឬទសែកតីទសនើែាប់ណា ដែលបានសំទរ្ែែូែខាង្ទលើទនេះទហើយទនាេះ នឹង្ ប្ត្ូវបានយកទៅ
ប្បោសឲ្យទប្បើ។
ព្ា ១១៤

ថមី
ប្ពឹេះសភាបទង្្ើត្គណ្ៈកមមោរ្ ទអសង្ៗដែលចំបាែ់ ។ ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នប្ពឹេះសភា នឹង្មាន

កំណ្ត្់កនុង្បេបញ្ញជថ្អទកនុង្រ្បស់ប្ពឹេះសភា។ បេបញ្ញជថ្អទកនុង្ទនេះប្ត្ូវអនុម័ត្ យល់ប្ពមទដាយសទមាង្ភាគទប្ែើន ពីរ្
ភាគបី ថ្នែំនួន សមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល។

ព្ា ១១៥

ថមី
កនុង្ករ្ណ្ីមានសមារិកប្ពឹេះសភា េេួលអនិែចកមម លាដលង្ ឬប្បាសចកសមារិកភាព ដែលទកើត្មានទឡើង្

ប្បាំមួយដំយាង្ត្ិែ មុនែប់នីត្ិោលប្ត្ូវចត្់តាំង្ ឬ ទប្រើសតាំង្រំនួសសមារិកទនាេះ តាមលកះ ំណ្ឌ កំណ្ត្់កនុង្បេ
បញ្ញជថ្អទកនុង្ថ្នប្ពឹេះសភា និង្កនុង្ែាប់សីព
ត ីោរ្ចត្់តាំង្ និង្ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ទប្រើសតាំង្សមារិកប្ពឹេះសភា ។

ជាំរូរទី ៩ ថ្មី
អាំរី ្ ជរដ្ឋ្ភា និងព្រឹទធ្ភា
ព្ា ១១៦

ថមី
កនុង្ករ្ណ្ីចំបាែ់ រ្ែឋសភា និង្ប្ពឹេះសភា អាែប្បរុំរ្ួមគ្ននជាសមារ ទែើមូីទដាេះប្ោយបញ្ញាសំខាន់ៗរ្បស់

ប្បទេសជាត្ិ ។
ព្ា ១១៧

ថមី
បញ្ញាសំខាន់ៗរ្បស់ប្បទេសជាត្ិែូែមានដែង្កនុង្ ព្ា ១១៦ថមី ខាង្ទលើ ប្ពមោំង្ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ត

ទៅថ្នសមារនឹង្ប្ត្ូវកំណ្ត្់កនុង្ែាប់មួយ ។

ជាំរូរទី ១០
អាំរី រាជរដ្ឋឋភិបាល
ព្ា ១១៨

ថមី ( ព្ា ៩៩ ចស់)
គណ្ៈរ្ែឋម្នតី ជារាររ្ដាឋភ្ិបាលថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ។
គណ្ៈរ្ែឋម្នតី ប្ត្ូវបានែឹកនាំទដាយនាយករ្ែឋម្នតីមួយរ្ូប អមទដាយឧបនាយករ្ែឋម្នតី ប្ពមោំង្មានទេស

រ្ែឋម្នតី រ្ែឋម្នតី និង្រ្ែឋទលខាំិោរ្ជាសមារិក ។

ព្ា ១១៩

ថមី ( ព្ា ១០០ ចស់)
តាមទសែកតីទសនើពីប្បធ្លន ទដាយមានមត្ិឯកភាពពីអនុប្បធ្លនោំង្ពីរ្ថ្នរ្ែឋសភា ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ចត្់តាំង្

វរ្ៈរនមួយរ្ូបកនុង្ែំទណាមត្ំណាង្រា្សតថ្នគណ្បកស ដែលឈន េះទឆ្នត្ទអាយបទង្្ើត្រាររ្ដាឋភ្ិបាល។
វរ្ៈរនដែលប្ត្ូវបាន ចត្់តាំង្ទនេះ នាំសហោរ្ីដែលជាត្ំណាង្រា្សត ឬជាសមារិកគណ្បកសត្ំណាង្ទៅកនុង្រ្ែឋសភា
ដែលអគូរ្អគង្ទអាយោន់ ត្ំដណ្ង្ទអសង្ៗ កនុង្រាររ្ដាឋភ្ិបាលទៅសុំទសែកតីេុកែិត្ព
ត ីរ្ែឋសភា ។ ោលទបើរ្ែឋសភាបាន
ទបាេះទឆ្នត្ េុកែិត្ត ទហើយទនាេះ ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ទែញប្ពេះរារប្កឹត្ដត្ង្តាំង្គណ្ៈរ្ែឋម្នតីោំង្មូល ។ មុនែូលោន់
ត្ំដណ្ង្ គណ្ៈរ្ែឋម្នតី ប្ត្ូវទំវើសចចប្បណ្ិធ្លន ែូែមានំាឹមោរ្ដែង្កនុង្ឧបសមព័នះ ៦ ។

ព្ា ១២០

ថមី ( ព្ា ១០១ ចស់)
មុំររ្ថ្នសមារិក រាររ្ដាឋភ្ិបាល មានវិសមិត្ភាព និង្ សកមមភាពខាង្វិជាជរីវៈ ដអនកពាណ្ិរក
ជ មម ឬ

ឧសាហកមមទហើយ និង្ោរ្ោន់ត្ំដណ្ង្ណាមួយកនុង្មុំររ្ោធ្លរ្ណ្ៈ ។

ព្ា ១២១

ថមី ( ព្ា ១០២ ចស់)
សមារិកោំង្ឡាយ

ថ្នរាររ្ដាឋភ្ិបាល

េេួលំុសប្ត្ូវរ្ួមគ្ននែំទពាេះរ្ែឋសភា

អំពីនទយាបាយេូទៅរ្បស់

រាររ្ដាឋភ្ិបាល ។
សមារិកមួយរ្ូបៗ ថ្នរាររ្ដាឋភ្ិបាលេេួលំុសប្ត្ូវទរ្ៀង្ំាួន ែំទពាេះនាយករ្ែឋម្នតី និង្ែំទពាេះរ្ែឋសភាអំពីោរ្
ដែលំាួនបានប្បប្ពឹត្ត ។

ព្ា ១២២

ថមី ( ព្ា ១០៣ ចស់)
សមារិកោំង្ឡាយ ថ្នរាររ្ដាឋភ្ិបាល មិនអាែយកសំអាង្ថ្នទសែកតីបរគប់ ទដាយលាយលកះ ណ្អកសរ្ ឬ

ទដាយវាច អំពីនរ្ណាមួយ ទែើមូីទដាេះោរ្ឲ្យរ្ួែំាួនពីោរ្េេួលំុសប្ត្ូវរ្បស់ំួ ានបានទឡើយ។

ព្ា ១២៣

ថមី ( ព្ា ១០៤ ចស់)
គណ្ៈរ្ែឋម្នតី ប្ត្ូវប្បរុំរាល់សបាតហ៍ ជាប្បរុំំំ ឬជាប្បរុំពិនិត្យប្ោវប្ជាវ ។
អង្គប្បរុំំំប្ត្ូវែឹកនាំទដាយនាយករ្ែឋម្នតី ។ នាយករ្ែឋម្នតីអាែប្បគល់ភារ្កិែច រូនឧបនាយករ្ែឋម្នតីែឹកនាំ

អង្គប្បរុំពិនិត្យប្ោវប្ជាវបាន។
កំណ្ត្់ទហត្ុថ្នអង្គប្បរុំោំង្អស់ រ្បស់គណ្ៈរ្ែឋម្នតី ប្ត្ូវទអាើថ្លវយប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ប្ជាប ។

ព្ា ១២៤

ថមី ( ព្ា ១០៥ ចស់)
នាយករ្ែឋម្នតី អាែរ្ំដលកអំណាែរ្បស់ំួ ាន ទអាយទៅឧបនាយករ្ែឋម្នតី ឬ សមារិកណាមួយថ្នរាររ្ដាឋ

ភ្ិបាលបាន ។

ព្ា ១២៥

ថមី ( ព្ា ១០៦ ចស់)
ទបើត្ំដណ្ង្នាយករ្ែឋម្នតីទៅេំទនរ្ជាោថពរ្ទនាេះ ប្ត្ូវដត្ង្តាំង្គណ្ៈរ្ែឋម្នតីមួយជាថមី កនុង្ល័កះំ័ណ្ឌដែល

មានដែង្កនុង្រ្ែឋំមមនុញ្ទញ នេះ។ ទបើោរ្េំទនរ្ទនេះជាោរ្េំទនរ្មួយោលមួយប្គ្នទេ ប្ត្ូវចត្់តាំង្នាយករ្ែឋម្នតីសីេ
ត ីជា
បទណា
ត េះអាសនន។

ព្ា ១២៦

ថមី ( ព្ា ១០៧ ចស់)
សមារិកមួយរ្ូបៗថ្នរាររ្ដាឋភ្ិបាល ប្ត្ូវេេួលេណ្ឌកមមពីបេឧប្កិែឋ ឬបេមរឈឹមដែលំាួនបានប្បប្ពឹត្ក
ត នុង្

ោរ្បំទពញោរ្ររ្រ្បស់ំួ ាន។
កនុង្ករ្ណ្ីទនេះ និង្កនុង្ករ្ណ្ីទំវើំុសជាេមងន់ កនុង្ោរ្បំទពញោរ្ររ្រ្បស់ំួ ាន រ្ែឋសភាអាែសំទរ្ែបតឹង្ទៅ
ត្ុលាោរ្មានសមត្ថកិែច។
រ្ែឋសភាសំទរ្ែកនុង្ទរ្ឿង្ទនេះ ទដាយវិំីទបាេះទឆ្នត្ជាសំរត្់តាម មត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ថ្នសមារិករ្ែឋសភា
ោំង្មូល។

ព្ា ១២៧

ថមី ( ព្ា ១០៨ ចស់)
ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នគណ្ៈរ្ែឋម្នតីនឹង្ប្ត្ូវកំណ្ត្់កនុង្ែាប់មួយ ។

ជាំរូរទី ១១ ថ្មី
អាំរី អាំណាចតុលាការ
ព្ា ១២៨

ថមី ( ព្ា ១០៩ ចស់)
អំណាែត្ុលាោរ្ជាអំណាែឯករារយ ។
អំណាែត្ុលាោរ្ធ្លនារ្កាអនាគត្ិ និង្ោរ្ពារ្សិេះិទសរ្ីភាពរ្បស់ប្បជាពលរ្ែឋ ។
អំណាត្ត្ុលាោរ្ប្គបែណ្តប់ទៅទលើទរ្ឿង្កតីោំង្អស់ រ្ួមោំង្ទរ្ឿង្កតីរ្ែឋបាលអង្ ។
អំណាែទនេះប្ត្ូវប្បគល់ទអាយត្ុលាោរ្កំពូល និង្ោលារំរ្េះកតីប្គប់ដអនក និង្ប្គប់ជាន់ថ្លនក់ ។

ព្ា ១២៩

ថមី ( ព្ា ១១០ ចស់)
ោរ្រំរ្េះកតីអល
ត ់យុត្ិំ
ត ម៌ ប្ត្ូវទំវើកនុង្នាមប្បជារា្សតដំមរ្ តាមនីត្ិវិំី និង្ែាប់ជាំរ្មាន ។
មានដត្ទៅប្កមទេដែលមានសិេះិរំរ្េះកតី ។ ទៅប្កមប្ត្ូវបំទពញភារ្កិែចទនេះទដាយទគ្នរ្ពែាប់យាង្មុឺង្មាត្់

និង្ទអាយអស់ពីែួង្ែិត្ត និង្សមូរញ្ញៈរ្បស់ំួ ាន ។
ព្ា ១៣០

ថមី ( ព្ា ១១១ ចស់ )
គ្នមនអង្គោរ្ណាមួយ ថ្នអំណាែនីត្ិបូញ្ញត្ិត ឬនីត្ិប្បត្ិបត្តិអាែេេួលអំណាែត្ុលាោរ្អវីបានទឡើយ ។

ព្ា ១៣១

ថមី ( ព្ា ១១២ ចស់)
មានដត្អង្គោរ្អយយោរ្ទេ ដែលមានសិេះិទំវើបណ្តឹង្អាជាា ។

ព្ា ១៣២

ថមី ( ព្ា ១១៣ ចស់)
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់ជាអនកធ្លនាឯករារយថ្នអំណាែត្ុលាោរ្ ។ ឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអង្គទៅប្កម រួយប្ពេះ

មហាកសប្ត្កនុង្កិែចោរ្ទនេះ ។

ព្ា ១៣៣

ថមី ( ព្ា ១១៤ ចស់)
ទៅប្កមមិនអាែប្ត្ូវទគែកពីមុំររ្បានទេ ។ បុដនតឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអង្គទៅប្កម សំទរ្ែដាក់ វិន័យទលើទៅ

ប្កមដែលបានប្បប្ពឹត្ំ
ត ុស ។

ព្ា ១៣៤

ថមី ( ព្ា ១១៥ចស់)
ឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអង្គទៅប្កមនឹង្ប្ត្ូវបទង្្ើត្ទដាយែាប់ទរ្ៀបែំអង្គោរ្មួយ ដែលនឹង្កំណ្ត្់សមាសភាព

និង្មុំររ្ ។
ឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអង្គប្កម សថិត្ទប្ោមប្ពេះរាជាំិបត្ីថ្នប្ពេះមហាកសប្ត្ ។ ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្ពេះអង្គប្េង្់អាែ
ចត្់តាំង្ប្ពេះរារត្ំណាង្មានក់រ្បស់ប្ពេះអង្គទអាយទំវើជាអំិបត្ីថ្នឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអង្គទៅប្កមទនេះ ។
ឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអង្គទៅប្កម ទលើកទសែកតីទសនើថ្លវយប្ពេះមហាកសប្ត្ អំពីោរ្ដត្ង្តាំង្ទៅប្កម និង្ប្ពេះរារ
អាជាាអមោលារំរ្េះកតីោំង្អស់ ។
ឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអង្គទៅប្កម កនុង្មុំោរ្ដាក់ វិន័យែំទពាេះទៅប្កម និង្ប្ពេះរារអាជាា ប្ត្ូវប្បរុំទប្ោមអំិប
ត្ីភាពថ្នប្បធ្លនត្ុលាោរ្កំពូល ឬ អគគប្ពេះរារអាជាាអមត្ុលាោរ្កំពូល អាប្ស័យទដាយករ្ណ្ីោក់េង្នឹង្ទៅប្កម
ឬ ប្ពេះរារអាជាា។

ព្ា ១៣៥

ថមី ( ព្ា ១១៦ ចស់)
លកះ និក
ត ៈថ្នទៅប្កម និង្ប្ពេះរារអាជាា និង្ោរ្ទរ្ៀបែំអង្គោរ្ត្ុលាោរ្នឹង្ប្ត្ូវកំណ្ត្់កនុង្ែាប់ទដាយដឡក

ពីគ្នន ។

ជាំរូរទី ១២ ថ្មី
អាំរី ព្រុម្ព្បឹរាធម្មនុញ្ញ
ព្ា ១៣៦

ថមី
ប្កុមប្បឹកាំមមនុញ្ញ មានសមត្ថកិែចធ្លនាោរ្ពារ្ ោរ្ទគ្នរ្ពរ្ែឋំមមនុញ្ប
ញ កប្ោយរ្ែឋំមមនុញ្ន
ញ ិង្ែាប់ដែលរ្ែឋ

សភាបានអនុម័ត្ និង្ប្ពឹេះសភាបានពិនិត្យែប់សពវប្គប់ទហើយ ។
ប្កុមប្បឹកាំមមនុញ្មា
ញ នសិេះិពិនិត្យ និង្ សំទរ្ែអំពីករ្ណ្ី វិវាេកមម ោក់េង្នឹង្ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ ទប្រើសតាំង្
ត្ំណាង្រា្សតនិង្ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ទប្រើសតាំង្សមារិកប្ពឹេះសភា។

ព្ា ១៣៧

ថមី ( ព្ា ១១៨ ចស់)
ប្កុមប្បឹកា ំមមនុញ្ញ មានសមារិកប្បាំបួនរ្ូប ដែលេេួលអាណ្ត្តិប្បាំបួនឆ្នំ ។ សមារិកប្កុមប្បឹកាំមមនុញ្ញ

ែំនួនមួយភាគបី ប្ត្ូវផ្តាស់ថីក
ម នុង្រ្យៈទពលបីឆ្នំមង្
ត បីឆ្នំមង្
ត ។ សមារិកបីរ្ូប ប្ត្ូវដត្ង្តាំង្ទដាយប្ពេះមហាកសប្ត្ បី
រ្ូបប្ត្ូវទប្រើសតាំង្ទដាយរ្ែឋសភា ទហើយបីរ្ូបទេៀត្ ប្ត្ូវដត្ង្តាំង្ទដាយឧត្តមប្កុមប្បឹកាថ្នអង្គទៅប្កម ។
ប្បធ្លនប្ត្ូវបានទប្រើសតាំង្ទដាយសមារិកប្កុមប្បឹកា ំមមនុញ្ញ ។ ប្បធ្លនមានសទមាង្ឧត្តមានុភាព កនុង្ករ្ណ្ី
ដបកសទមាង្ជាពីរ្ទសមើគ្នន ។

ព្ា ១៣៨

ថមី ( ព្ា ១១៩ ចស់)
សមារិកប្កុមប្បឹកា ំមមនុញ្ប្ញ ត្ូវទប្រើសទរ្ីសកនុង្ែំទណាមឥសសរ្រន ដែលមានសញ្ញញប័ប្ត្ចប់ពីឧត្តមសិកា

ទៅខាង្ែាប់ ខាង្រ្ែឋបាល ខាង្ោរ្េូត្ ឬខាង្ទសែឋកិែច ទហើយមានពិទោំនទប្ែើនកនុង្ោរ្ររ្ ។

ព្ា ១៣៩

ថមី
មុំររ្សមារិកប្កុមប្បឹកាំមមនុញ្ញ មាន វិសមិត្ភាព និង្ មុំររ្សមារិកប្ពឹេះសភា សមារិករ្ែឋសភា

សមារិករាររ្ដាឋភ្ិបាល ទៅប្កមកនុង្ត្ំដណ្ង្ ោរ្ោន់ត្ំដណ្ង្ណាមួយកនុង្មុំររ្ោធ្លរ្ណ្ៈ ប្បធ្លន ឬ អនុប្បធ្លន
គណ្បកសនទយាបាយ ប្បធ្លន ឬអនុប្បធ្លនសហរីព ។

ព្ា ១៤០

ថមី
ប្ពេះមហាកសប្ត្ នាយករ្ែឋម្នតី ប្បធ្លនរ្ែឋសភា ត្ំណាង្រា្សតែំនួនមួយភាគែប់ ប្បធ្លនប្ពឹេះសភាឬសមារិក

ប្ពឹេះសភាែំនួនមួយភាគបួន អាែបញ្ជូនែាប់ដែលរ្ែឋសភាបានអនុម័ត្ទៅឲ្យប្កុមប្បឹកា ំមមនុញ្ព
ញ ិនិត្យមុននឹង្ែាប់
ទនាេះប្ត្ូវ ប្បោសឲ្យទប្បើ ។
បេបញ្ញជថ្អទកនុង្រ្ែឋសភា បេបញ្ញជថ្អទកនុង្ប្ពឹេះសភា និង្ែាប់ទរ្ៀបែំអង្គោរ្ោំង្ឡាយ ប្ត្ូវដត្បញ្ជូនទៅប្កុម
ប្បឹកាំមមនុញ្ព
ញ ិនិត្យ មុននឹង្ប្បោសទអាយទប្បើ ។ ប្កុមប្បឹកា ំមមនុញ្ប្ញ ត្ូវសំទរ្ែកនុង្រ្យៈទពលោមសិប (៣០)ថ្ថង
យាង្យូរ្ថ្លទត្ើែាប់ បេបញ្ញជថ្អទកនុង្រ្ែឋសភា និង្បេបញ្ញជថ្អទកនុង្ប្ពឹេះសភាខាង្ទលើប្សប ឬមិនប្សបនឹង្រ្ែឋំមមនុញ្។
ញ

ព្ា ១៤១

ថមី
ទប្ោយពីែាប់ណាមួយ ប្ត្ូវបានប្បោសទអាយទប្បើ ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្បធ្លនប្ពឹេះសភា ប្បធ្លនរ្ែឋសភា

នាយករ្ែឋម្នតី សមារិកប្ពឹេះសភាែំនួនមួយភាគបួន ត្ំណាង្រា្សតែំនួនមួយភាគែប់ ឬ ត្ុលាោរ្អាែសុំទអាយប្កុម
ប្បឹកាំមនមញ្ញុ ពិនិត្យអំពី ំមមនុញ្ភា
ញ ពថ្នែាប់ទនាេះ ។
ប្បជារា្សតមានសិេះិបឹង្
ត អំពី ំមមនុញ្ភា
ញ ពថ្នែាប់បាន តាមរ្យៈត្ំណាង្រា្សត ឬប្បធ្លនរ្ែឋសភា ឬសមារិក
ប្ពឹេះសភា ឬប្បធ្លនប្ពឹេះសភា ែូែមានដែង្កនុង្វាកយំ័ណ្ឌខាង្ទលើ ។

ព្ា ១៤២

ថមី ( ព្ា ១២៣ ចស់)
បេបូញ្ញត្ិក
ត នុង្ ព្ាណា ដែលប្កុមប្បឹកា ំមមនុញ្ប្ញ បោសថ្ល មិនប្សបនឹង្រ្ែឋំមមនុញ្ម
ញ ិនអាែយកទៅ

ប្បោសទអាយទប្បើ ឬយកទៅអនុវត្តបានទឡើយ។
ទសែកតីសំទរ្ែរ្បស់ប្កុមប្បឹកា ំមមនុញ្ញ ជាទសែកតីសំទរ្ែបិេអាូវត្វា៉ា ។

ព្ា ១៤៣

ថមី ( ព្ា ១២៤ ចស់)
ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្េង្់ពិទប្គ្នេះមត្ិប្កុមប្បឹកា ំមមនុញ្ញ ែំទពាេះទសែកតីទសនើោំង្ឡាយដែលសុំទំវើ វិទោំនកមមទលើ

រ្ែឋំមមនុញ្។
ញ

ព្ា ១៤៤

ថមី ( ព្ា ១២៥ ចស់)
ែាប់ទរ្ៀបែំអង្គោរ្មួយនឹង្កំណ្ត្់ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នប្កុមប្បឹកា ំមមនុញ្ញ ។

ជាំរូរទី ១៣ ថ្មី
អាំរី ការព្រប់ព្រងរដ្ឋបាល

ព្ា ១៤៥

ថមី ( ព្ា ១២៦ ចស់)
េឹកែីថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ដែកជាទំត្ត និង្ប្កុង្ ។
ទំត្តដែកជាប្សុក ប្សុកដែកជាឃុំ ។
ប្កុង្ដែកជាំណ្ឌ ំណ្ឌដែកជាសរ្ត្់ ។

ព្ា ១៤៦

ថមី ( ព្ា ១២៧ ចស់)
ទំត្ត ប្កុង្ ប្សុក ំណ្ឌ ឃុំ និង្សរ្ត្់ ប្ត្ូវប្គប់ប្គង្តាមល័កះំ័ណ្ឌដែលមានដែង្កនុង្ែាប់ទរ្ៀបែំអង្គោរ្

មួយ។

ជាំរូរទី ១៤ ថ្មី
អាំរី ្ ជជាតិ
ព្ា ១៤៧

ថមី ( ព្ា ១២៨ ចស់)
សមារជាត្ិទបើកទអាយប្បជារា្សតប្ជាបទដាយផ្តទល់ អំពីកិែចោរ្ទអសង្ៗ ដែលជាប្បទយារនជាត្ិ និង្ទលើក

បញ្ញា និង្សំណ្ូមពរ្រូនរ្ែឋអំណាែទដាេះប្ោយ ។
ប្បជារា្សតដំមរ្ោំង្ពីរ្ទភ្េ មានសិេះិទៅែូលរ្ួមកនុង្សមារជាត្ិ ។

ព្ា ១៤៨

ថមី ( ព្ា ១២៩ ចស់)
សមារជាត្ិ ប្បរុំមួយែង្កនុង្មួយឆ្នំ ទៅទែើមដំំនូ តាមោរ្ទោេះអទញ្ជើញរ្បស់នាយករ្ែឋម្នតី ។
សមារជាត្ិ ប្បប្ពឹត្ទត ៅទប្ោមប្ពេះរាជាំិបត្ីភាពថ្នប្ពេះមហាកសប្ត្ ។

ព្ា ១៤៩

ថមី
សមារជាត្ិ អនុម័ត្សំណ្ូមពរ្រូនប្ពឹេះសភា រូនរ្ែឋសភា និង្រូនរ្ែឋអំណាែពិចរ្ណា ។
ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នសមារជាត្ិ នឹង្ប្ត្ូវកំណ្ត្់កនុង្ែាប់មួយ ។

ជាំរូរទី ១៥ ថ្មី
អាំរី អានុភារ ការយ្ើយ រើ និងវិយោធនរម្មរដ្នធមនុញ

ព្ា ១៥០

ថមី ( ព្ា ១៣១ ចស់)
រ្ែឋំមមនុញ្ទញ នេះ ជាែាប់កំពូលថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ។
ែាប់ និង្ទសែកតីសំទរ្ែោំង្ឡាយថ្នោថប័ននានារ្បស់រ្ែឋ ប្ត្ូវប្សបនឹង្រ្ែនំមនុញជាដាែ់ខាត្ ។

ព្ា ១៥១

ថមី ( ព្ា ១៣២ ចស់)
ោរ្ទអតើមគំនិត្ទសើទ រ្ី ឬោរ្ទអតើមគំនិត្ទំវើ វិទោំនកមមរ្ែឋំមមនុញ្ជា
ញ សិេះិរ្បស់ប្ពេះមហាកសប្ត្ រ្បស់នាយក

រ្ែឋម្នតី និង្ រ្បស់ប្បធ្លនរ្ែឋសភា តាមទសែកតីទសនើរ្បស់ ត្ំណាង្រា្សតមួយភាគបួន ថ្នែំនួនសមារិក រ្ែឋសភា
ោំង្មូល។
ោរ្ទសើទ រ្ី ឬវិទោំនកមមរ្ែឋំមមនុញ្ប្ញ ត្ូវទំវើទឡើង្ទដាយែាប់ ំមមនុញ្ម
ញ ួយ ដែលអនុម័ត្ទដាយរ្ែឋសភាតាម
មត្ិភាគទប្ែើនពីរ្ភាគបីថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។

ព្ា ១៥២

ថមី ( ព្ា ១៣៣ ចស់)
ោរ្ទសើទ រ្ី ឬវិទោំនកមមរ្ែឋំមមនុញ្ប្ញ ត្ូវហាមឃាត្់មិនទអាយទំវើទៅទពលប្បទេសជាត្ិឋិត្កនុង្ភាពអាសនន

ែូែមានដែង្កនុង្ ព្ា ៨៦ ។

ព្ា ១៥៣

ថមី ( ព្ា ១៣៤ ចស់)
ោរ្ទសើទ រ្ី ឬវិទោំនកមមរ្ែឋំមមនុញ្ម
ញ ិនអាែទំវើបានទឡើយ ោលទបើបេះពាល់ែល់ប្បព័នប្ះ បជាំិបទត្យយទសរ្ី

ពហុបកស និង្ រ្បបរាជានិយមអាប្ស័យទដាយរ្ែឋំមមនុញ្។
ញ

ជាំរូរទី ១៦ ថ្មី
អាំរី អនររបញ្ញតរិ
ព្ា ១៥៤

ថមី
រ្ែឋំមមនុញ្ទញ នេះ ទប្ោយពីបានេេួលោរ្អនុម័ត្ ប្ត្ូវបានប្បោសទអាយែូលជាំរ្មានភាាម ទដាយប្ពេះមហា

កសប្ត្ថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ។

ព្ា ១៥៥

ថមី ( ព្ា ១៣៦ ចស់)
ទប្ោយទពលរ្ែឋំមមនុញ្ទញ នេះ ែូលជាំរ្មាន សភា ំមមនុញ្ប្ញ ត្ូវោាយទៅជារ្ែឋសភា ។
បេបញ្ញជថ្អទកនុង្រ្បស់រ្ែឋសភាប្ត្ូវែូលជាំរ្មាន ទប្ោយេេួលបានោរ្អនុម័ត្ពីរ្ែឋសភា ។

កនុង្ករ្ណ្ីដែលរ្ែឋសភា មិនោន់ចប់ែំទណ្ើរ្ោរ្បាន ប្បធ្លន អនុប្បធ្លនេីមួយ និង្អនុប្បធ្លនេីពីរ្ ថ្នសភាំមមនុញ្ញ
នឹង្ែូលរ្ួមបំទពញភារ្កិែចកនុង្ប្កុមប្បឹការារសមូត្តិ ទបើសភាពោរ្ណ្កនុង្ប្បទេសោមោរ្ ។

ព្ា ១៥៦

ថមី
ទប្ោយរ្ែឋំមមនុញ្ទញ នេះ ែូលជាំរ្មាន ប្ពេះមហាកសប្ត្ទប្រើសតាំង្ តាមលកះ ំណ្ឌដែលមាន ដែង្កនុង្ ព្ា

១៣ថមី និង្១៤ ។

ព្ា ១៥៧

ថមី
នីត្ិោលេី១ ថ្នប្ពឹេះសភាមានកំណ្ត្់ ៥ ឆ្នំ ទហើយប្ត្ូវអុត្កំណ្ត្់ទៅទពលប្ពឹេះសភាថមីែូលោន់ត្ំដណ្ង្ ។

សំរាប់នីត្ិោលេី១ ថ្នប្ពឹេះសភា ៖
-សមារិកប្ពឹេះសភា មានែំនួនសរ្ុប ហុកសិបមួយរ្ូប ។

-ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ដត្ង្តាំង្សមារិកប្ពឹេះសភាពីរ្រ្ូប ប្ពមោំង្ប្បធ្លន អនុប្បធ្លនេី១ អនុប្បធ្លនេី២ ថ្ន
ប្ពឹេះសភា ។
-សមារិកែថ្េទេៀត្ថ្នប្ពឹេះសភា ប្ត្ូវបានដត្ង្តាំង្ទដាយប្ពេះមហាកសប្ត្តាមសំទណ្ើរ្បស់ប្បធ្លនប្ពឹេះសភា
និង្ប្បធ្លនរ្ែឋសភា កនុង្ែំទណាមសមារិកថ្នគណ្បកសដែលមានអាសនៈទៅកនុង្រ្ែឋសភា ។
-កិែចប្បរុំជាសមាររ្ែឋសភា និង្ប្ពឹេះសភា ប្ត្ូវែឹកនាំទដាយសហប្បធ្លន ។

ព្ា ១៥៨

ថមី ( ព្ា ១៣៩ ចស់)
ែាប់ និង្ លិំិត្បេដាឋន ោំង្អស់ទៅកមពជា
ុ ដែលធ្លនាោរ្ពារ្បាននូវ ប្េពយសមូត្តិរ្ែឋ សិេះិ ទសរ្ីភាព និង្

ប្េពយសមូត្តិប្ត្ឹមប្ត្ូវតាមែាប់រ្បស់បុគគល និង្ដែលសមប្សបនឹង្ប្បទយារនជាត្ិ ប្ត្ូវមានអានុភាពអនុវត្តន៏បនតទៅ
មុំទេៀត្រ្ហូត្ែល់មានអត្ថបេថមីមកដកដប្ប ឬ លុបទចល ទលើកដលង្ដត្បេបូញ្ញត្ិណា
ត
ដែលអទយ
ុ នឹង្ោមរ្ត្ី ថ្ន រ្ែឋ
ំមមនុញ្ទញ នេះ ។

រ្ែឋំមមនុញ្ទញ នេះប្ត្ូវបានសភា ំមមនុញ្អ
ញ នុម័ត្
ទៅភ្នំទពញថ្ថងេី ២១ ដំ កញ្ញញ ឆ្នំ ១៩៩៣ នាសម័យប្បរុំ ទពញអង្គទលើកេី២

ភ្នំទពញ.ថ្ថងេី ២១ ដំ កញ្ញញ ឆ្នំ ១៩៩៣
ប្បធ្លន
ហត្ថទលខា
សឺន ោន

ែាប់ ំមមនុញ្ទញ នេះប្ត្ូវបានរ្ែឋសភាថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ អនុម័ត្ទៅថ្ថងេី ០៤ ដំ មីនា ឆ្នំ ១៩៩៩
កនុង្សម័យប្បរុំ វិោមញ្ញញ នីត្ិោលេី ២ ។

ភ្នំទពញថ្ថងេី ០៦ ដំ មិនា ឆ្នំ ១៩៩៩
ប្រធានរដ្ឋសភា
ហត្ថទលខា និង្ប្តា

នរោត្តម រណឫទ្ធិ

ឧប្ម្ព័នធ១
ទង់ជាតិ

ឧប្ម្ព័នធ២
យភេងជាតិ នរររាជ

១

្ូម្រួរយទព្តរ ររា ម្ហារសព្តយ ើង ឲ្យ បានរុងយរឿង
យ ើងម្ុាំព្រះអងគ ្ូម្ព្ជរ យព្កាម្ម្េប់ព្រះបារម្ី
ព្រប់ព្រងខ្ដ្នខ្មមរ

២ ព្បាោទ្ីលា

យ ើង្ងឃឹម្ររ
ម្ហារដ្ឋយរើត ន

៣ ព្រប់វតរអារាម្
្ូព្តយដ្ឋ អាំណរ
ចូរយ ើងជាអន រ
រង់ខ្តយទវា
ដ្ល់ព្បយទ្ខ្មមរ

ននព្រះន-របតី វងសរសព្ាខ្ដ្លោងព្បាោទថ្ម

បុរាណយថ្កើងថាកន ។

រាំបាាំងរណា
រ លនព្រ

រួរយអា ព្្នម្
ជាតិខ្មមរដ្ូចថ្ម

យដ្ឋ ជ័ ម្ងគល ្ិ រើ្ួ្រី

នឹរដ្ល់ ្្ររិ ម្ហានររ
រង់វងសយៅលអ

រងងបុឹងជាំររ

ភ័រវយព្រង្ាំណាងរប្់រម្ពុជា
ូរអខ្ងវងយរើ

។

ឮខ្ត្ូរ្័រទធម្៌
រំឮររុណរុទធោ្នា
យជឿជារ់យោមះ្ម័ព្រ

ាម្ខ្បបដ្ូនា

នឹងជួ យព្ជាម្ខ្ព្ជងផ្គត់ផ្គង់ព្បយោជនឲ្យ
ជាម្ហានររ ។

ឧប្ម្ព័នធ៣

្ញ្ញញជាតិ

ឧប្ម្ព័នធ៤

្ច្ចចព្បណិធាន
នន
ព្រះម្ហារសព្ត ននព្រះជាណាចព្ររម្ពុជា

ខ្ុំត
ញ ង
ុំ សច្ចាថានឹងប្រប្រឹត្តតមរដ្ឋធមមនុញ្ញនិងច្បារ់ទង
ុំ ឡាយ
ននប្រះរាជាណាច្បប្រ
ហ

ើយនឹងតុំងច្បិត្តហធវើផលប្រហោជនដ្ល់រដ្ឋ
និងប្រជារាស្តសត ។

ឧប្ម្ព័នធទី ៥
្ច្ចចព្បណិធាន
ទូលព្រះបង្គំ
យ ើង្ខ្ំញ

ព្រធាន អនញព្រធាន នង្
ិ សមាជិករដ្ឋសភាននព្រះរាជាណាចព្កកម្ពជា
ញ
សូម្យ្វស
ើ ច្ចាព្រណិធាន

យៅចំយ ះព្រះភ័ក្តករព្រះម្ហាកសព្រ ព្រះភ័ក្តករននសយម្រចព្រះសង្ឃរាជ
និង្យទវតារកាយសវរចឆព្រ
ដ្ូចរយៅ ៖

កនុង្ទពលប្បត្ិបត្តិោរ្ តាមមុំត្ំដណ្ង្ំាួន និង្កនុង្ោរ្បំទពញទបសកមម ដែលប្បជារា្សតកមពជា
ុ បានប្បគល់រូនែំទពាេះ
េូលប្ពេះបង្គំ ទយើង្ំាំប្ុ គប់ៗរ្ូប េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាាទគ្នរ្ពរ្ែឋំមមនុញ្ប
ញ ំទ រ្ីជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្
នូវអលប្បទយារន៍ រ្បស់ប្បជារា្សត ប្បជាជាត្ិ និង្មាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ ។ េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមសចច ថ្លមិនទកង្ប្បវ័ញ្ចនូវ
អលប្បទយារនជាត្ិ សំរាប់ផ្តទល់ំួ ាន ឬសំរាប់ប្គួោរ្ ឬសំរាប់បកសពួក ឬ សំរាប់ភាគីទរ្ៀង្ៗំាួន ទឡើយ។

េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាាបតូរ្ផ្តតែ់ហា
៊ា នបូជារី វិត្ ទែើមូីោរ្ពារ្ជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្ នូវ ៖
-ឯករារយភាពោំង្ប្សុង្ ថ្នមាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ
-អំិបទត្យយភាពជាត្ិប រ្ិបូរ្ណ្៌
-បូរ្ណ្ភាពេឹកែីែ៏ប្ត្ឹមប្ត្ូវតាមែាប់ ទៅកនុង្ប្ពំដែនែីទគ្នក និង្ប្ពំដែនសមុេទដែលកមពជា
ុ ធ្លាប់មានកនុង្រំនាន់
ឆ្នំ ១៩៦៣ ែល់ ១៩៦៩
- ឯកភាពជាត្ិ ទហើយមិនអនុញ្ញញត្ឲ្យមានោរ្ដបង្ដែក ឬោរ្ទំវើអបគមនណាមួយទឡើយ ។

េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាារ្កាេុកជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្ នូវអពាប្កឹត្យភាព និង្ភាពមិនែូល
បកសសមព័នស
ះ ំរាប់កមពជា
ុ
ទហើយមិនអនុញ្ញញត្ជាដាែ់ខាត្ទអាយរនណាក៏ទដាយ ដែលែង្់ទប្រៀត្ដប្រកែូលកនុង្ថ្អទកនុង្ថ្នកមពជា
ុ
ឬ មកបរគប់បញ្ញជែំទពាេះទគ្នលនទយាបាយជាត្ិ និង្អនតរ្ជាត្ិ រ្បស់កមពជា
ុ បានទឡើយ ។ េូលប្ពេះបង្គំ ទយើង្ំាំម
ុ ិនបំទ រ្ីជាដាែ់
ខាត្ នូវអលប្បទយារនបរ្ទេស ទហើយទំវើទអាយំូត្ខាត្ែល់អលប្បទយារន៍ រ្បស់ប្បជារា្សត ប្បជាជាត្ិនិង្មាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ
ទឡើយ។
កនុង្ោរ្ទដាេះប្ោយបញ្ញាោំង្ឡាយ ទលើថ្អទរាបជាត្ិ និង្អនតរ្ជាត្ិ េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំន
ុ ឹង្បំបាត្់ទចលោំង្ប្សុង្នូវ
អំទពើហឹង្ាប្គប់ដបបយាង្ ។

បុដនត ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
សូមរ្កាេុកនូវសិេះិោន់អាវុំ ត្ស៊ាូប្បឆ្ំ ង្នឹង្ោរ្រ្ំទលាភ្ឈា
ា នពានមកពី ទប្ៅទែើមូី
ោរ្ពារ្ជាត្ិមាត្ុភ្ូមិំួ ាន ។
េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាាទគ្នរ្ពជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្ នូវលេះិប្បជាំិបទត្យយ ទសរ្ី
និយម ដែលមានរ្បបសភា និង្ពហុបកស ប្ពមោំង្មានោរ្ទគ្នរ្ព យាង្មុឺង្មាត្់ែំទពាេះសិេះិមនុសស ែូែមានដែង្កនុង្
ទសែកតីប្បោសជាសកល សតីអំពីសិេះិមនុសស ។
េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាាត្ស៊ាូប្បឆ្ំ ង្ អំទពើពុករ្លួយប្គប់ដបបយាង្ ប្បឆ្ំ ង្អយុត្ិំ
ត ម៌សង្គម ទហើយ ត្ស៊ាូ ទែើមូី
អសេះអាជាត្ិ ទែើមូីឯកភាពជាត្ិ ទែើមូីសនតិភាពសង្គម និង្សនតិភាពជាត្ិ ទែើមូីភាពសមូូរ្សបាយ ថ្នប្បជា រា្សតកមពជា
ុ និង្
ទែើមូីភាពរ្ុង្ទរ្ឿង្ទថ្ើនថ្ល្ន ថ្នមាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ ជាេីទគ្នរ្ពសោ្រ្ៈ និង្ជាេីទសនហាថ្នេូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ ប្គប់រ្ូប ។
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ឧប្ម្ព័នធ៦
សច្ចាព្រណិធាន
ទូលព្រះបង្គំ
យ ើង្ខ្ំញ

នា ករដ្ឋម្ក្តនរី និង្សមាជិករាជរដ្ឋឋភិបាល
សូម្យ្វស
ើ ច្ចាព្រណិធាន

យៅចំយ ះព្រះភ័ក្តករព្រះម្ហាកសព្រ
ព្រះភ័ក្តករននសយម្រចព្រះសង្ឃរាជ
និង្យទវតារកាយសវរចឆព្រ
ដ្ូចរយៅ ៖

កនុង្ទពលប្បត្ិបត្តិោរ្ តាមមុំត្ំដណ្ង្ំាួន និង្កនុង្ោរ្បំទពញទបសកមម ដែលប្បជារា្សតកមពជា
ុ
បានប្បគល់រូន
ែំទពាេះេូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំប្ុ គប់ៗរ្ូប េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាាទគ្នរ្ព រ្ែឋំមមនុញ្ប
ញ ំទ រ្ីជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្
អនាគត្ នូវអលប្បទយារន៍ រ្បស់ប្បជារា្សត ប្បជាជាត្ិ និង្ មាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ ។ េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមសចចថ្ល មិនទកង្
ប្បវ័ញ្ច នូវអលប្បទយារនជាត្ិ សំរាប់ផ្តទល់ំួ ាន ឬ សំរាប់ប្គួោរ្ ឬសំរាប់បកសពួក ឬ សំរាប់ភាគី ទរ្ៀង្ៗំាួនទឡើយ។
េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំស
ុ ូមទបតជាា បតូរ្ផ្តតែ់ហា
៊ា នបូជារី វិត្ ទែើមូីោរ្ពារ្ជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្ នូវ
-ឯករារយភាពោំង្ប្សុង្ ថ្នមាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ
-អំិបទត្យយភាពជាត្ិទពញបរ្ិបូណ្៌
-បូរ្ណ្ភាពេឹកែីែ៏ប្ត្ឹមប្ត្ូវតាមែាប់ ទៅកនុង្ដែនប្ពំដែនែីទគ្នក និង្ប្ពំដែនសមុេទដែលកមពជា
ុ ធ្លាប់មានកនុង្
រំនាន់ឆ្នំ ១៩៦៣ ែល់ ១៩៦៩
-ឯកភាពជាត្ិ ទហើយមិនអនុញ្ញញត្ឲ្យមានោរ្ដបង្ដែក ឬោរ្ទំវើអបគមនណាមួយទឡើយ ។

េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាារ្កាេុកជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្ នូវអពាប្កឹត្យភាព និង្ភាពមិនែូល
បកសសមព័នះ សំរាប់កមពជា
ុ
ទហើយមិនអនុញ្ញញត្ជាដាែ់ខាត្ឲ្យរនណាក៏ទដាយ ដែលែង្់ទប្រៀត្ដប្រក ែូលកនុង្ថ្អទកនុង្ថ្នកមពជា
ុ
ឬ មកបរគប់បញ្ញជែំទពាេះ ទគ្នលនទយាបាយជាត្ិ និង្ អនតរ្ជាត្ិ រ្បស់កមពជា
ុ បានទឡើយ។ េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ មិនបំទ រ្ីជា
ដាែ់ខាត្ នូវអលប្បទយារនបរ្ទេស ទហើយទំវើឲ្យំូែខាត្ែល់ អលប្បទយារន៍ រ្បស់ ប្បជារា្សត ប្បជាជាត្ិ និង្មាត្ុភ្ូមិ
កមពជា
ុ ទឡើយ ។
-កនុង្ោរ្ទដាេះប្ោយបញ្ញាោំង្ឡាយ ទលើថ្អទរាបជាត្ិ និង្អនតរ្ជាត្ិ េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំន
ុ ឹង្បំបាត្់ទចលោំង្
ប្សុង្នូវអំទពើហឹង្ាប្គប់ដបបយាង្ ។

-បុដនត ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ សូមរ្កាេុកនូវសិេះិោន់អាវុំ ត្ស៊ាូប្បឆ្ំ ង្នឹង្ោរ្រ្ំទលាភ្ឈា
ា នពានមកពី
ទប្ៅទែើមូីោរ្ពារ្ជាត្ិមាត្ុភ្ូមិំួ ាន ។

េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាាទគ្នរ្ពជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្ នូវលេះិប្បជាំិបទត្យយទសរ្ីនិយម
ដែលមានរ្បបសភា និង្ពហុបកស ប្ពមោំង្មានោរ្ទគ្នរ្ព យាង្មុឺង្មាត្់ែំទពាេះសិេះិមនុសស ែូែមានដែង្កនុង្ ទសែកតីប្បោស
ជាសកលសតីអំពីសិេះិមនុសស ។
េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាាត្ស៊ាូប្បឆ្ំ ង្ អំទពើពុករ្លួយប្គប់ដបបយាង្ ប្បឆ្ំ ង្អយុត្ិំ
ត ម៌សង្គម ទហើយត្ស៊ាូ ទែើមូី
អសេះអាជាត្ិ ទែើមូីឯកភាពជាត្ិ ទែើមូីសនតិភាពសង្គម និង្សនិភ្ ត ពាជាត្ិ ទែើមូីភាពសមូូរ្សបាយ ថ្នប្ប ជារា្សតកមពជា
ុ និង្
ទែើមូីភាពរ្ុង្ទរ្ឿង្ ទថ្ើង្ថ្ល្ន ថ្នមាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ ជាេីទគ្នរ្ពសោ្រ្ៈ និង្ជាេីទសនហាថ្នេូលប្ពេះ បង្គំទយើង្ំាំប្ុ គប់រ្ូប ។

ឧប្ម្ព័នធ៧
សច្ចាព្រណិធាន
ទូលព្រះបង្គំ
យ ើង្ខ្ំញ

ព្រធាន អនញព្រធាន និង្សមាជិកព្រឹទធសភា ននព្រះរាជាណាចព្កកម្ពជា
ញ
សូម្យ្វស
ើ ច្ចាព្រណិធាន

យៅចំយ ះព្រះភ័ក្តករព្រះម្ហាកសព្រ
ព្រះភ័ក្តករននសយម្រចព្រះសង្ឃរាជ
និង្យទវតារកាយសវរចឆព្រ
ដ្ូចរយៅ ៖

កនុង្ទពលប្បត្ិបត្តិោរ្ តាមមុំត្ំដណ្ង្ំាួន និង្កនុង្ោរ្បំទពញទបសកមម ដែលប្បជារា្សតកមពជា
ុ បានប្បគល់រូនែំទពាេះ
េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំប្ុ គប់ៗរ្ូប េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំស
ុ ូមទបតជាាទគ្នរ្ពរ្ែឋំមមនុញ្ប
ញ ំទ រ្ីជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្
នូវអលប្បទយារន៍ រ្បស់ប្បជារា្សត ប្បជាជាត្ិ និង្ មាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ ។ េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមសចចថ្លមិនទកង្ប្បវ័ញ្ច នូវ
អលប្បទយារនជាត្ិ សំរាប់ផ្តទល់ំួ ាន ឬសំរាប់ប្គួោរ្ ឬសំរាប់បកសពួក ឬសំរាប់ភាគី ទរ្ៀង្ៗំាួនទឡើយ ។

េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំស
ុ ូមទបតជាា បតូរ្ផ្តតែ់ហា
៊ា នបូជារី វិត្ ទែើមូីោរ្ពារ្ជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្ នូវ
-ឯករារយភាពោំង្ប្សុង្ ថ្នមាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ
-អំិបទត្យយភាពជាត្ិទពញបរ្ិបូណ្៌
-បូរ្ភាពេឹកែីែ៏ប្ត្ឹមប្ត្ូវតាមែាប់ ទៅកនុង្ប្ពំដែនែីទគ្នក និង្ប្ពំដែនសមុេទដែលកមពជា
ុ ធ្លាប់មាន កនុង្រំនាន់
ឆ្នំ១៩៦៣ ែល់ ១៩៦៩
-ឯកភាពជាត្ិ ទហើយមិនអនុញ្ញញត្ឲ្យមានោរ្ដបង្ដែក ឬោរ្ទំវើអបគមនណាមួយទឡើយ ។

េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាារ្កាេុកជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្ នូវអពាប្កឹត្យភាព និង្ ភាពមិនែូល
បកសសមព័នះ សំរាប់កមពជា
ុ ទហើយមិនអនុញ្ញញត្ជាដាែ់ខាត្ឲ្យរនណាក៏ទដាយ ដែលែង្់ទប្រៀត្ដប្រក ែូលកនុង្ថ្អទកនុង្ថ្នកមពជា
ុ ឬ
មកបរគប់បញ្ញជែំទពាេះទគ្នលនទយាបាយជាត្ិ និង្អនតរ្ជាត្ិ រ្បស់កមពជា
ុ បានទឡើយ។ េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ មិនបំទ រ្ីជា ដាែ់ខាត្
នូវអលប្បទយារនបរ្ទេស ទហើយទំវើឲ្យំូែខាត្ែល់អលប្បទយារន៍ រ្បស់ប្បជារា្សត ប្បជាជាត្ិ និង្ មាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ ទឡើយ។
- កនុង្ោរ្ទដាេះប្ោយបញ្ញាោំង្ឡាយ ទលើថ្អទរាបជាត្ិ និង្អនតរ្ជាត្ិ េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំន
ុ ឹង្បំបាត្់ទចលោំង្ប្សុង្នូវ
អំទពើហឹង្ាប្គប់ដបបយាង្ ។

- បុដនត ប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ សូមរ្កាេុកនូវសិេះិោន់អាវុំ ត្ស៊ាូប្បឆ្ំ ង្នឹង្ោរ្រ្ំទលាភ្ឈា
ា នពានមកពីទប្ៅទែើមូី
ោរ្ពារ្ជាត្ិមាត្ុភ្ូមិំួ ាន ។

េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាាទគ្នរ្ពជានិែច ោំង្កនុង្បែចុបូនន ោំង្កនុង្អនាគត្ នូវលេះិប្បជាំិបទត្យយទសរ្ីនិយម
ដែល ដែលមានរ្បបសភា និង្ ពហុបកស ប្ពមោំង្មានោរ្ទគ្នរ្ព យាង្មុឺង្មាត្់ែំទពាេះសិេះិមនុសស ែូែមានដែង្កនុង្ទសែកតី
ប្បោសជាសកលសតីអំពីសិេះិមនុសស ។

េូលប្ពេះបង្គំទយើង្ំាំ ុ សូមទបតជាាត្ស៊ាូប្បឆ្ំ ង្ អំទពើពុករ្លួយប្គប់ដបបយាង្ ប្បឆ្ំ ង្អយុត្ិំ
ត ម៌សង្គម ទហើយត្ស៊ាូទែើមូី
អសេះអាជាត្ិ ទែើមូីឯកភាពជាត្ិ ទែើមូីសនតិភាពសង្គម និង្សនតិភាពជាត្ិ ទែើមូីភាពសមូូរ្សបាយ ថ្នប្បជារា្សតកមពជា
ុ និង្
ទែើមូីភាពរ្ុង្ទរ្ឿង្ទថ្ើង្ថ្ល្ន ថ្នមាត្ុភ្ូមិកមពជា
ុ ជាេីទគ្នរ្ពសោ្រ្ៈ និង្ជាេីទសនហាថ្នេូលប្ពេះបង្គំទយើង្ ំាំប្ុ គប់រ្ូប។
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រណៈរ ម ធិការអចិនស្តនរ យរៀបយរៀងរដ្នធមនុញ
បានអនុម្័តយដ្ឋ ្ភា ធម្មនុញ្ញនា្ម្័ ព្បជុាំយរញអងគយលើរទី ១
នថ្ៃទី ៣០ ខ្ម ម្ិថ្ុនា ១៩៩៣

.

១ ឯកឧត្តមសទមតែប្បធ្លនសភាំមមនុញ្ឬ
ញ ឯកឧត្តមអនុប្បធ្លនសភាំមមនុញ្ញ “ ករ្ណ្ីសទមតែប្បធ្លនអវត្តមាន ” ជាប្បធ្លន
២- ឯកឧត្តម ដែម សងួន

ជាអនុប្បធ្លន

៣- ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ តាវ ទសង្ហួរ្

ជាអនករាយោរ្ណ្៍

៤- ឯកឧត្តម ោន់ មន

ជាសមារិក

៥- ឯកឧត្តម គ្នត្ ឈន់

ជាសមារិក

៦- ឯកឧត្តម ឈួរ្ លាង្ហួត្

ជាសមារិក

៧- ឯកឧត្តម ទថ្ល ទបង្លាត្

ជាសមារិក

៨- ឯកឧត្តម សម រ្ង្សី

ជាសមារិក

៩-អនកអង្គមាចស់ សុីសុវត្ថិ សិ រ្ីរ្ត្ន

ជាសមារិក

១០- ឯកឧត្តម សឺន ស៊ាូដប៊ារ្ិ៍ ត

ជាសមារិក

១១- ឯកឧត្តម ទោម ចន់បុប្ត្

ជាសមារិក

១២- ឯកឧត្តម អ៊ាុន នឹង្

ជាសមារិក

១៣- ឯកឧត្តម ឡូយ សុឹមឈាង្

ជាសមារិក

១៤- ឯកឧត្តម ជាម ទយៀប

ជាសមារិកបំរ្ុង្

១៥- ឯកឧត្តម បុល ហំម

ជាសមារិកបំរ្ុង្

១៦- ឯកឧត្តម ពូរ្ សុំីរ្ៈ

ជាសមារិកបំរ្ុង្

១៧- ឯកឧត្តម សរ្ សំអាត្

ជាសមារិកបំរ្ុង្

១៨- ឯកឧត្តម អុឹង្ ទគៀត្

ជាសមារិកបំរ្ុង្

១៩- ឯកឧត្តម អ៊ាុក រា៉ា ប៊ាុន

ជាសមារិកបំរ្ុង្

២០- ឯកឧត្តម អ៊ាុង្ អន

ជាសមារិកបំរ្ុង្

២១- ឯកឧត្តម ឯក សំអុល

ជាសមារិកបំរ្ុង្

២២- ឯកឧត្តម ោយ បូ រ្ី

ជាអនករំនាញោរ្

២៣- ឯកឧត្តម ចន់ សុំ

ជាអនករំនាញោរ្

២៤- ឯកឧត្តម ឈន ទអៀម

ជាអនករំនាញោរ្

២៥- ឯកឧត្តម ទហង្ វង្សប៊ាុនឆ្ត្

ជាអនករំនាញោរ្

២៦- ឯកឧត្តម ទំៀវ រា៉ា ដា

ជាអនករំនាញោរ្

រុំណត្់សុំគាល់ ៖ ទយាង្រំពូក ៧ ប្បោរ្១៨ សតីពីគណ្ៈកមមោរ្ និង្ប្បធ្លនគណ្ៈកមមោរ្សភា ំមមនុញ្ញ

ច្បារ់
សត ីរី
មាប្ត ២៨ ននរដ្នធមនញ
ុ
ែាប់ទនេះប្ត្ូវបានរ្ែឋសភាថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
អនុម័ត្ថ្ថងេី ១៤ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ១៩៩៤
នាសម័យប្បរុំ វិោមញ្ញសម័យពិទសស
ភ្នំទពញ ថ្ថងេី ១៤ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ១៩៩៤

ប្បធ្លនរ្ែឋសភាសតីេី
ហត្ថទលខា

ឡូយ សុឹមឈាង

ប្រះរាជប្រម

នស/រ្កម/០៣៩៩/០១

ហយើង
ប្រះបាទសហមតច្បប្រះ នហរាត្តម សី
រាជ

នុ វរ មន័

រិវងស ឧភហតសុជាត្ វិសុទធិរងស អគ្គមហាររុសរត្ន៍

និរហរាត្តម ធមមិរមហារាជាធិរាជ ររមនាថ ររមរិប្ត្
ប្រះហៅប្រញងរមពញជាធិរត្ី

ទយាង្តាម ព្ា ១១ ជាំរូរទី ២ សតីពី ប្ពេះមហាកសប្ត្ ថ្នរ្ែនំមនុញប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ដែលប្ត្ូវបាន សភាំមមនុញ្ញ
អនុម័ត្ទៅថ្ថងេី ២១ ដំ កញ្ញញ ឆ្នំ ១៩៩៣

បង្គគប់
ព្ា១ ៖ ប្បោសឲ្យទប្បើជាអាូវោរ្ នូវែាប់សីព
ត ីោរ្ដកដប្ប ព្ា ២៨ ថ្ន រ្ែនំមនុញប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ដែល
រ្ែឋសភា បានអនុម័ត្ ទៅថ្ថងេី ១៤ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ១៩៩៤ ។
ព្ា២ ៖ ប្ពេះរារប្កមទនេះែូលជាំរ្មានែាប់ ចប់ពីទពលែុេះហត្ថទលខាទនេះត្ទៅ ។

ទំវើទៅប្ពេះរារធ្លនីភ្ំទន ពញ ថ្ថងេី ១៤ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ១៩៩៤
កនុង្ប្ពេះបរ្មនាថ និង្តាមប្ពេះរារែំណារ្
ប្បមុំរ្ែឋសីេ
ត ី
ហត្ថទលខា និង្ប្តា
ជា សម
៊ី

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ ោ្នា ព្រះម្ហារសព្ត

3
ច្បារ់ ធមមនុញ្ញ
សត ីរី
វិហោធនរមមមាប្ត ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨
៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣
និងមាប្តទុំងឡាយ ននជុំរូរទី ៨
ដ្ល់
ជុំរូរទី ១៤ ននរដ្នធមនុញ្ញ

ែាប់ ំមមនុញ្ទញ នេះ ប្ត្ូវបានរ្ែឋសភាថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ អនុម័ត្ទៅថ្ថងេី ០៤ ដំ មិនា ឆ្នំ ១៩៩៩ កនុង្
សម័យប្បរុំ វិោមញ្ញ នីត្ិោលេី ២ ។

ភនាំយរញ នថ្ៃទី ០៦ ខ្ម ម្ីនា ឆ្ន ាំ ១៩៩៩

ព្បធានរដ្ឋ្ភា
រតថយលខា និងព្ា
នយរាតរម្ រណឫទធិ

នស/រ្កម/០៣៩៩/០១
ប្រះរាជប្រម
ហយើង
ប្រះបានសហមតច្ប ប្រះនាមនហរាត្តម សី
រាជ

នុ វរ មន័

រិវងស ឧភហតសុជាត្ វិសុទធិរងស អគ្គមហាររុរសរត្ន៍

និរហរាត្តម ធមមិរមហារាជាធិរាជ ររមនាថ ររមររិប្ត្
ប្រះហៅប្រញងរមពញជាធិរត្ី

-បានប្េង្់យល់រ្ែឋំមមនុញ្ថ្ញ នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៩៣
-ប្េង្់យល់សម័យប្បរុំ វិោមទញ្ញញពញអង្គ ថ្នរ្ែឋសភាទៅថ្ថងេី ២-៣-៤ ដំ មីនា ឆ្នំ ១៩៩៩
-ទយាង្តាមសំទណ្ើរ្បស់ ប្បធ្លនរ្ែឋសភា ែុេះថ្ថងេី ០៦ ដំ មីនា ឆ្នំ ១៩៩៩

ព្ា្់បង្គគប់

ព្ា១ ៖ ប្បោសឲ្យទប្បើជាអាូវោរ្នូវែាប់ ំមមនុញ្ញ សតីពីវិទោំនកមម ព្ា ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨
៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និង្

ព្ាោំង្ឡាយថ្ន ជាំរូរទី ៨ ែល់ ជាំរូរទី ១៤ ថ្ន

ថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ ដែលរ្ែឋសភាបានអនុម័ត្ទៅថ្ថងេី ០៤ ដំ មីនា ឆ្នំ ១៩៩៩ ។
ព្ា២ ៖ ប្ពេះរារប្កមទនេះែូលជាំរ្មានែាប់ ចប់ពីទពល ឡាយប្ពេះហសតទលខាទនេះត្ទៅ។

ប្ពេះរារលញ្ា ករ្
នហរាត្តម សី

ទំវើទៅថ្ថងេី ០៨ ដំ មីនា ឆ្នំ ១៩៩៩

នុ

រ្ែនំមនុញ្ញ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
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រដ្ឋសភា
ចាប់រដ្នធ្ន
ម ុញ
សតីរី
ិសោសាធ្នរម្មត្ព្ា ១៩ និង ត្ព្ា ២៩ ននរដ្នធ្ន
ម ុញ

ត្ព្ាតតម្ួយ : មាប្តា១៩ និង្មាប្តា ២៩ ថ្នរ្ែនំមនុញប្ត្ូវបានដកដប្បែូែត្ទៅ ៖

ព្ា ១៩ ថមី
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ ដត្ង្តាំង្នាយករ្ែឋម្នតី និង្ប្េង្់ដត្ង្តាំង្គណ្ៈរ្ែឋម្នតីតាមដបបបេដែលមានដែង្កនុង្
មាប្តា ១១៩ ថមី ។

ព្ា ២៩ ថមី
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់បទង្្ើត្ និង្ប្បោនទប្គឿង្ឥសសរ្ិយយសជាត្ិ ។
ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់សំទរ្ែប្បោនឋាននតរ្សកតិ ឋានៈ ទយាធ្ល និង្សុី វិលតាមែាប់កំណ្ត្់ ។

ែាប់ទនេះប្ត្ូវបានរ្ែឋសភាថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
អនុម័ត្ទៅថ្ថងេី ០២ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ២០០១ នាសម័យ
ប្បរុំរ្ែឋសភា ទលើកេី ៦ នីត្ិោលេី ២ ។

.

ភ្នំទពញ ថ្ថងេី ដំ កក្ដា ឆ្នំ ២០០១

នោរាតតម្ រណឫទ្ធិ

ព្រះរាជព្រម្

ោយើង
ព្រះបាទ្សោម្តចព្រះ នោរាតតម្ សីហនុ
រាជហរសិងស ឧភោាសុជាត ិសសុទ្រ
ធ ងស អគ្គម្ហាបុរសរតន៍
និរោរាតតម្ ធ្ម្មិរម្ហារាជាធ្ិរាជ បរម្នាថ បរម្បរិព្ត
ព្រះោៅព្រុងរម្ពជា
ុ ធ្ិបតី

3
- បានប្េង្់យល់រ្ែឋំមមនុញ្ថ្ញ នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
- បានប្េង្់យល់សម័យប្បរុំទពញអង្គទលើកេី ១ នីត្ិោលេី ៣ ថ្នរ្ែឋសភា នាថ្ថងេី ៨ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ២០០៤
- បានប្េង្់យល់សម័យប្បរុំទពញអង្គទលើកេី ៩ នីត្ិោលេី ១ ថ្នប្ពឹេះសភា នាថ្ថងេី ១២ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ២០០៤
- ទយាង្តាមសំទណ្ើ ែុេះថ្ថងេី ១២ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ២០០៤ រ្បស់ប្ពឹេះសភា សមារិករ្ែឋសភា នីត្ិោលេី ៣

ព្បកាសឲ្យោព្បើ

ែាប់ំមមនុញ្ប
ញ ដនថម សំទៅធ្លនានូវែំទណ្ើរ្ោរ្ ជាប្បប្កត្ីថ្នោថប័នជាត្ិ ដែលរ្ែឋសភាបានអនុម័ត្ ោលពីថ្ថងេី ០៨
ដំ កក្ដា ឆ្នំ ២០០៤ នាសម័យប្បរុំទពញអង្គទលើកេី ១ នីត្ិោលេី ៣ ទហើយដែលប្ពឹេះសភាបានឲ្យទយាបល់យល់ប្ពមោល
ពីថ្ថងេី ១២ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ២០០៤ នាសម័យប្បរុំទពញអង្គទលើកេី ៩ នីត្ិោលេី ១ ទហើយដែលមានទសែកតីោំង្ប្សុង្
ែូែត្ទៅ ៖

ចាប់ ធ្ម្មនុញ្ញបតនែម្
សំោៅ
ធានានូិដ្ំោណើរការជាព្បព្រតីននសាែប័នជាតិ

ព្ា ១
ែាប់ំមមនុញ្ទញ នេះ មានទគ្នលទៅធ្លនា កនុង្ប្គប់ោលៈទេសៈ នូវែំទណ្ើរ្ោរ្លែប្បទសើរ្ ថ្នោថប័នជាត្ិទដាយ
ទគ្នរ្ពទៅតាមទគ្នលោរ្ណ្ជាមូលដាឋនថ្នលេះិប្បជាំិបទត្យយទសរ្ីពហុបកសសមប្សបតាមត្ំរ្ូវោរ្ថ្នភាពចំបាែ់។

ព្ា ២
ទៅទែើមនីត្ិោលថមនីមីយួៗ រ្ែឋសភា ទប្ោមអំិបត្ីភាពប្ពឹេះសមារិករ្ែឋសភា មុននឹង្ទអតើមោរ្ររ្រ្បស់ំួ ាន
និង្ទប្ោយទពលសំទរ្ែអំពីសុពលភាពថ្នអាណ្ត្តិរ្បស់សមារិកមានក់ៗ អាែចប់ទអតើមអនុម័ត្ អត្ថបេដែលមានចរ្ិក
ជារ្ែឋំមមនុញ្ញ ឬែាប់ទែើមូីអនុវត្តបាននូវទគ្នលទៅែូែមានដែង្កនុង្ ព្ា ១ ។
អត្ថបេោំង្ទនេះ ទប្ោយពីបានប្ត្ូវេេួលោរ្ ទបាេះទឆ្នត្អនុម័ត្ទដាយរ្ែឋសភារ្ួែទហើយ ប្ត្ូវដត្បានេេួលជា
បនាទន់នូវែំណាត្់ោរ្ទដាយរ្ួសរាន់ពីសំណាក់ប្ពឹេះសមារិករ្ែឋសភា តាមនីត្ិវិំីកំណ្ត្់សំរាប់ អត្ថបេោំង្ទនាេះ រ្ហូត្
ែល់ទពលដែលប្ត្ូវបានប្បោសទអាយែូលជាំរ្មាន ។

ព្ា ៣
កនុង្ករ្ណ្ីដែលទឃើញថ្ល នីត្ិវិំីថ្ន

ព្ា ៨២ និង្១១៩ ថមី ថ្នរ្ែឋំមមនុញ្ម
ញ ិនអាែសំទរ្ែបាន រ្ែឋសភា តាម

សំទណ្ើរ្បស់គណ្បកស ដែលមានអាសនៈទប្ែើនជាង្ទគទៅកនុង្រ្ែឋសភា អាែែំទណ្ើរ្ោរ្ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ជាកញ្ច ប់ ទែើមូី
ទប្រើសតាំង្ ប្បធ្លន អនុប្បធ្លន រ្ែឋសភា ក៏ែូែជា ប្បធ្លន និង្ អនុប្បធ្លន គណ្ៈកមមោរ្កនុង្ទពលជាមួយគ្នន និង្ោរ្
អតល់ទសែកតីេុកែិត្ែ
ត ំទពាេះ រាររ្ដាឋភ្ិបាល ។

ព្ា ៤
ោរ្ទរ្ៀបែំបញ្ច ីរាយនាមទបកះ រន ទែើមូីទបាេះទឆ្នត្ទប្រើសតាំង្ និង្អតល់ទសែកតីេុកែិត្ប្ត ត្ូវអនុវត្តែូែត្ទៅ ៖
- បញ្ជីរាយនាមទបកះ រនប្បធ្លន អនុប្បធ្លនថ្នរ្ែឋសភា ក៏ែូែជាប្បធ្លន និង្អនុប្បធ្លនគណ្ៈកមមោរ្ រំនាញោំង្អស់
ថ្នរ្ែឋសភា ប្ត្ូវទរ្ៀបែំ និង្ ទសនើទដាយគណ្បកសនទយាបាយដែលប្ពមទប្ពៀង្គ្នន ទែើមូីបទង្្ើត្រាររ្ដាឋភ្ិបាលែំរ្ុេះទហើយ
ប្ត្ូវទអាើ រូនប្ពឹេះសមារិករ្ែឋសភា ។
- តាមទសែកតីទសនើពីគណ្បកសនទយាបាយ ដែលមានែំនួនអាសនៈទប្ែើនជាង្ទគទៅកនុង្រ្ែឋសភាតាមរ្យៈប្ពឹេះសមារិក
រ្ែឋសភា ប្ពេះមហាកសប្ត្ប្េង្់ចត្់តាំង្ វរ្រនមួយរ្ូបកនុង្ែំទណាមត្ំណាង្រា្សត ថ្នគណ្បកសនទយាបាយដែលឈន េះ
ទឆ្នត្ ទអាយបទង្្ើត្រាររ្ដាឋភ្ិបាល ។

វរ្រនដែលប្ត្ូវបានចត្់តាំង្ទនេះ ប្ត្ូវទរ្ៀបែំអូរ្គ អគង្ត្ំដណ្ង្ទអសង្ៗ កនុង្រាររ្ដាឋភ្ិបាលរ្ួែទអាើបញ្ជី រាយនាម
សមារិកោំអស់ថ្នរាររ្ដាឋភ្ិបាលរូនប្ពឹេះសមារិករ្ែឋសភា ។
- ប្ពឹេះសមារិករ្ែឋសភា ប្ត្ូវទរ្ៀបែំបញ្ជីរាយនាមជាកញ្ច ប់ មួយនូវទបកះ រន ប្បធ្លន អនុប្បធ្លន ថ្នរ្ែឋសភា
ក៏ែូែជាប្បធ្លន និង្អនុប្បធ្លនគណ្ៈកមមោរ្ រំនាញោំង្អស់ថ្នរ្ែឋសភា ប្ពមោំង្ទបកះ រន នាយករ្ែឋម្នតី និង្សមា
រិកោំង្អស់ថ្នរាររ្ដាឋភ្ិបាល ទែើមូីដាក់រូនរ្ែឋសភាទបាេះទឆ្នត្ ។

ព្ា ៥
ទៅកនុង្ែំទណ្ើរ្ោរ្ថ្នោរ្ទបាេះទឆ្នត្ជាកញ្ច ប់មិនអាែរដរកពិភាកាអវីទឡើយ ទហើយក៏មិនអាែមានោរ្ពនយល់
អំពីោរ្ទបាេះទឆ្នត្ទនេះ ទប្ោយោរ្ប្បោសលេះអល ថ្នោរ្ទបាេះទឆ្នត្ជាកញ្ច ប់ទនេះដែរ្។ សមារិករ្ែឋសភា ប្ត្ូវទំវើោរ្
ទបាេះទឆ្នត្ទដាយបញ្ញជក់ថ្លប្ពម ឬ មិនប្ពមែំទពាេះបញ្ជីរាយនាមជាកញ្ច ប់មួយ ដែលប្ពឹេះសមារិករ្ែឋសភាបានដាក់
រូន។ ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ទនេះប្ត្ូវទំវើទឡើង្ទដាយវិំីទលើកថ្ែ ។

ព្ា ៦
ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ ជាកញ្ច ប់ខាង្ទលើទនេះ ប្ត្ូវយកមត្ិភាគទប្ែើន ពីរ្ភាគបី ថ្ន សមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
កនុង្ករ្ណ្ី ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ រុំេីមួយមិនបានសំទរ្ែ នីត្ិវិំីែដែលទនេះ នឹង្ ប្ត្ូវអនុវត្តែំទពាេះោរ្ ទបាេះទឆ្នត្រុំទប្ោយៗ
ទេៀត្ ។

ព្ា ៧
ែាប់ំមមនុញ្ប
ញ ដនថមទនេះ

ប្ត្ូវបានប្បោសជាោរ្ប្បញាប់ និង្ យកមកអនុវត្តចប់តាំង្ពីទែើម នីត្ិោល

បែចុបូននទនេះទៅ ។

.

រាជធានីភំោន រញ នថៃទ្ី ១៣ តែ ររកដា ឆ្ន ំ ២០០៤
រនង
ុ ព្រះបរម្នាម្ និងាម្ព្រះរាជព្ាស់បង្គគប់

. . .

ពរ្ល ០៤ ០៧ ១១៧

ព្បម្ុែរដ្ឋសីទ្
ត ី
ហតែោេខា និងព្រះរាជេញ្ឆ ររ

បានយកទសែកតីប្ោបបង្គំេូលថ្លវយ
សូមឡាយប្ពេះហសតទលខាប្ពេះមហាកសប្ត្
ព្រឹទ្ធសត្ជិរ និងជាព្បធានអងគព្បជុំរដ្ឋសភា

ហតែោេខា

ជា សុទ្ធ

ញឹរ បុននៃ

រ្ន/រ្កម/០៣០៦/០០៦

ព្រះរាជព្រម្
ោយើង
ព្រះររុណាព្រះបាទ្សោម្តចព្រះបរម្នាថ នោរាតតម្ សីហម្ុនី
សត្នភូម្ិជាតិសាសនា ររខតែតតិយា ោែម្រារដ្ឋរាស្តសត រុទ្ិស្តធ នាាធ្រាម្ហារសព្ត

ោែម្រាជនា សម្ូោហាភាស រម្ពជ
ុ ឯររាជរដ្ឋបូរណសនតិ សុភម្ងគលា សិ រី ិសបុលា
ោែម្រាព្សីរិរាស្តសត ព្រះោៅព្រុងរម្ពជា
ុ ធ្ិបតី

- បានប្េង្់យល់រ្ែឋំមនុញ្ថ្ញ នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
- បានប្េង្់យល់ប្ពេះរារប្កឹត្យទលំ នស/រ្កត្/០៧០៤/១២៤ ែុេះថ្ថងេី ១៥ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ២០០៤ សតីពី
ោរ្ដត្ង្តាំង្រាររ្ដាឋភ្ិបាលថ្នប្ពេះរាជាណាែប្កកមពជា
ុ
- បានប្េង្់យល់ប្ពេះរារប្កមទលំ ០២/នស/៩៤ ែុេះថ្ថងេី ២០ ដំ កក្ដា ឆ្នំ ១៩៩៤ ដែលប្បោសឲ្យទប្បើ
ែាប់សីព
ត ីោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នគណ្ៈរ្ែឋម្នតី
- បានប្េង្់យល់សំទណ្ើរ្បស់ត្ំណាង្រា្សតែំនួនទលើសពីមួយភាគបួនថ្នែំនួនត្ំណាង្រា្សតោំង្មូល
- បានប្េង្់យល់លិំិត្ទលំ ៨២ លស ែុេះថ្ថងេី ២០ ដំ កុមៈភ ឆ្នំ ២០០៦ រ្បស់សទមតែនាយករ្ែឋម្នតី
- បានប្េង្់យល់លិំិត្ទលំ ០០១/០១/២០០៦ កបំ ែុេះថ្ថងេី ២៤ ដំ កុមៈភ ឆ្នំ ២០០៦ រ្បស់ប្កុមប្បឹកាំមមនុញ្ញ
- បានប្េង្់យល់ប្ពេះរារោរ្ប្ពេះមហាកសប្ត្ែុេះថ្ថងេី ២៧ ដំ កុមៈភ ឆ្នំ ២០០៦
- បានប្េង្់យល់លិំិត្ទលំ ២៥៤ រ្ស ែុេះថ្ថងេី ០៩ ដំ មីនា ឆ្នំ ២០០៦ រ្បស់រ្ែឋសភា
- បានប្េង្់យល់លិំិត្ទលំ ០១៣/០៣០៦/ពស/នវ ែុេះថ្ថងេី ០៨ ដំ មីនា ឆ្នំ ២០០៦ រ្បស់ប្ពឹេះសភា
- បានប្េង្់យល់ទសែកតីប្ោបបង្គំេូលថ្លវយរ្បស់ សទមតែនាយករ្ែឋម្នតីថ្នរាររ្ដាឋភ្ិបាលកមពជា
ុ និង្រ្បស់ឧបនាយ
រ្ែឋម្នតី រ្ែឋម្នតីេេួលបនទក
ុ េីសីោ
ត រ្គណ្ៈរ្ែឋម្នតី

ព្បកាសឲ្យោព្បើចាប់

ំមមនុញ្ស
ញ ីព
ត ី វិទោំនកមម
ព្ា១១៤ ថមី ថ្នរ្ែឋំមមនុញ្ញ និង្

ព្ា ៨២

ព្ា ៨៨ ថមី

ព្ា៩០ថមី

ព្ា៩៨

ព្ា១០៦ថមី

ព្ា១១១ថមី(មួយ)

ព្ា៦ ថ្ន ែាប់ំមមនុញ្ប
ញ ដនថមសំទៅធ្លនានូវែំទណ្ើរ្ោរ្ជាប្បប្កត្ីថ្នោថប័នជាត្ិ

ដែលរ្ែឋសភាអនុម័ត្ទៅ ថ្ថងេី ០២ ដំ មីនា ឆ្នំ ២០០៦ នាសម័យប្បរុំរ្ែឋសភា ទលើកេី ៤ នីត្ិោលេី ៣ និង្ដែល
ប្ពឹេះសភាពុំមានទពលទវលាប្គប់ប្គ្នន់ទែើមូីពិនិត្យែាប់ទនេះឲ្យោន់តាមោរ្កំណ្ត្់រ្បស់ ព្ា ១១៣ថមី ថ្នរ្ែនំមនុញ
ទហើយដែលមានទសែកតីោំង្ប្សុង្ែូែត្ទៅទនេះ ៖

ចាប់រដ្នធ្ន
ម ុញ
សតីរី
ិសោសាធ្នរម្ម
ត្ព្ា៨២ ត្ព្ា៨៨ថមី ត្ព្ា៩០ថមី ត្ព្ា៩៨
ត្ព្ា ១០៦ថមី ត្ព្ា ១១១ថមី (ម្ួយ) ត្ព្ា១១៤ថមី ននរដ្នធ្ន
ម ុញ
និងត្ព្ា ៦ ននចាប់ ធ្ម្មនុញ្ប
ញ តនែម្សំោៅធានានូិដ្ំោណើរការ
ជាព្បព្រតីននសាែប័នជាតិ

ព្ាខ្តម្ួ
ព្ា ៨២

ព្ា ៨៨ ថមី

ព្ា ៩០ ថមី

ព្ា ៩៨ ថមី

ព្ា ១០៦ ថមី

ព្ា ១១១ ថមី (មួយ)

ព្ា ១១៤ ថមី

ថ្នរ្ែឋំមមនុញ្ន
ញ ិង្ ព្ា ៦ ថ្នែាប់ ំមមនុញ្ប
ញ ដនថមសំទៅធ្លនានូវែំទណ្ើរ្ោរ្ជាប្បប្កត្ីថ្នោថប័នជាត្ិ ប្ត្ូវបានដកដប្ប
ែូែត្ទៅ ៖

ព្ា ៨២

ថមី
រ្ែឋសភាទបើកសម័យប្បរុំែំបូង្

ហុកសិបថ្ថងយាង្យូរ្

ទប្ោយទពលទបាេះទឆ្នត្ តាមោរ្ទោេះប្បរុំរ្បស់

ប្ពេះមហាកសប្ត្។ មុនចប់ទអតើមោរ្ររ្រ្បស់ំួ ាន រ្ែឋសភាប្ត្ូវប្បោសសុពលភាព ថ្នអាណ្ត្តិរ្បស់សមារិកនីមួយៗ
ប្ត្ូវទបាេះទឆ្នត្ទប្រើសទរ្ីសដាែ់ទដាយដឡកពីគ្នន នូវប្បធ្លន អនុប្បធ្លន រ្ែឋសភា និង្សមារិកោំង្អស់ថ្នគណ្ៈកមមោរ្
នានារ្បស់រ្ែឋសភា ទដាយមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
រ្ែឋសភាប្ត្ូវអនុម័ត្ បេបញ្ញជថ្អទកនុង្

ទដាយមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។

ត្ំណាង្រា្សតោំង្អស់ ប្ត្ូវទំវើសចចប្បណ្ិធ្លនមុនែូលោន់ ត្ំដណ្ង្ែូែមានំាឹមោរ្ដែង្កនុង្ឧបសមព័នេ
ះ ី ៥ ថ្នរ្ែឋ
ំមមនុញ្ញ ។

ព្ា ៨៨

ថមី(ពីរ្)
ោរ្ប្បរុំរ្ែឋសភាប្ត្ូវទំវើជាោធ្លរ្ណ្ៈ ។
រ្ែឋសភាអាែប្បរុំជាសមាងត្់ បានតាមោរ្ទសនើសុំពី ប្បធ្លន ឬ ពីសមារិកែំនួនមួយភាគែប់យាង្ត្ិែ ពី

ប្ពេះមហាកសប្ត្ ឬ ពីនាយករ្ែឋម្នតី ។

ោរ្ប្បរុំរ្ែឋសភា នឹង្យកជាោរ្បានលុេះប្តាដត្មាន ៖
ក- កូរ្៉ាុមទលើសពី ពីរ្ភាគបី ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភា ោំង្មូលសប្មាប់ោរ្ អនុម័ត្ោំង្ឡាយណាដែល
ត្ប្មូវឲ្យយកមត្ិភាគទប្ែើន ពីរ្ភាគបី ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។

ំ- កូរ្៉ាុមទលើសពីពាក់កណា
ត ល ថ្ន ែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល សប្មាប់ោរ្អនុម័ត្ោំង្ឡាយណាដែល
ត្ប្មូវឲ្យយកមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។

ព្ា ៩០

ថមី(ពីរ្)
រ្ែឋសភាជាអង្គោរ្ ដែលមានអំណាែនីត្ិបូញ្ញត្ិទត ហើយបំទពញភារ្កិែចរ្បស់ំួ ានែូែបានកំណ្ត្់កនុង្រ្ែឋំមមនុញ្ញ

និង្ែាប់ជាំរ្មាន ។
រ្ែឋសភាអនុម័ត្ថវិោជាត្ិ ដអនោរ្រ្ែឋ ោរ្ឲ្យរ្ែឋំចីប្បាក់ពីទគ ោរ្ឲ្យរ្ែឋឲ្យប្បាក់ទគំចី ោរ្សនានានាដអនក
ហិរ្ញ្ញវត្ថុ និង្ោរ្បទង្្ើត្ ដកដប្ប ឬលុបទចលពនះដារ្ ។
រ្ែឋសភាឲ្យទសែកតីយល់ប្ពមែំទពាេះគណ្នីរ្ែឋបាល ។
រ្ែឋសភាអនុម័ត្ែាប់សីព
ត ីោរ្ទលើកដលង្ទោសជាេូទៅ ។
រ្ែឋសភាអនុម័ត្យល់ប្ពម ឬលុបទចលសនះិសញ្ញញ ឬអនុសញ្ញញអនតរ្ជាត្ិ ។
រ្ែឋសភាអនុម័ត្ែាប់សីព
ត ីោរ្ប្បោសស្រគម ។
ោរ្អនុម័ត្ខាង្ទលើទនេះប្បប្ពឹត្ទត ៅទដាយមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
រ្ែឋសភាទបាេះទឆ្នត្េុកែិត្ែ
ត ល់រាររ្ដាឋភ្ិបាលតាមមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល។

ព្ា ៩៨

ថមី
រ្ែឋសភាអាែេមាាក់សមារិកគណ្ៈរ្ែឋម្នតី ឬេមាាក់រាររ្ដាឋភ្ិបាលពីត្ំដណ្ង្ទដាយអនុម័ត្ញាត្តិបទនាទស តាម

សំទឡង្ទឆ្នត្ភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។
ញាត្តិបទនាទសរាររ្ដាឋភ្ិបាល ប្ត្ូវបានទលើកទឡើង្រូន រ្ែឋសភាទដាយត្ំណាង្រា្សតែំនួនោមសិបនាក់ទេើបរ្ែឋ
សភាអាែទលើកមកពិភាកាបាន ។

ព្ា ១០៦ ថមី (មួយ)
ប្ពឹេះសភាទបើកសម័យប្បរុំែំបូង្ ហុកសិបថ្ថងយាង្យូរ្ទប្ោយទពលទបាេះទឆ្នត្តាមោរ្ទោេះប្បរុំរ្បស់ប្ពេះ
មហាកសប្ត្។
មុនចប់ទអតើមោរ្ររ្រ្បស់ំួ ាន ប្ពឹេះសភាប្ត្ូវប្បោសសុពលភាពថ្នអាណ្ត្តិរ្បស់សមារិកនីមួយៗ និង្ប្ត្ូវ
ទបាេះទឆ្នត្ទប្រើសទរ្ីសដាែ់ទដាយដឡកពីគ្នននូវ ប្បធ្លន អនុប្បធ្លនប្ពឹេះសភា និង្សមារិកោំង្អស់ថ្នគណ្ៈកមមោរ្
នានារ្បស់ប្ពឹេះសភាទដាយមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ថ្នែំនួនសមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល ។
សមារិកប្ពឹេះសភាោំង្អស់ ប្ត្ូវទំវើសចចប្បណ្ិធ្លនមុនែូលោន់ត្ំដណ្ង្ ែូែមានំាឹមោរ្ដែង្កនុង្ឧបសមព័នះ
េី ៧ថ្នរ្ែឋំមមនុញ្។
ញ

ព្ា ១១១

ថមី (ពីរ្)
ោរ្ប្បរុំប្ពឹេះសភាប្ត្ូវទំវើជាោធ្លរ្ណ្ៈ ។
ប្ពឹេះសភាអាែប្បរុំជាសមាងត្់បានតាមោរ្ទសនើសុំពីប្បធ្លន ឬពីសមារិកែំនួនមួយភាគែប់យាង្ត្ិែ ពីប្ពេះ

មហាកសប្ត្ ពីនាយករ្ែឋម្នតី ឬពីប្បធ្លនរ្ែឋសភា ។

ោរ្ប្បរុំប្ពឹេះសភានឹង្យកជាោរ្បាន លុេះប្តាដត្មាន ៖
ក- កូរ្៉ាុមទលើសពី ពីរ្ភាគបី ថ្នែំនួនសមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល សប្មាប់ោរ្អនុម័ត្ោំង្ឡាយណាដែល
ត្ប្មូវឲ្យយកមត្ិភាគទប្ែើនពីរ្ភាគបីថ្នែំនួនសមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល ។
ំ- កូរ្៉ាុមទលើសពីពាក់កណា
ត លថ្នែំនួនសមារិកប្ពឺេះសភាោំង្មូលសប្មាប់ោរ្អនុម័ត្ោំង្ឡាយណាដែល
ត្ប្មូវឲ្យយកមត្ិភាគទប្ែើនទដាយទប្បៀប ឬយកមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ ថ្នែំនួនសមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល ។
ែំនួនសំទឡង្ដែលត្ប្មូវសប្មាប់រ្ែឋសភាអនុម័ត្យល់ប្ពម ទហើយដែលមានកំណ្ត្់កនុង្រ្ែនំមនុញប្ត្ូវយកមក
ទប្បើសប្មាប់ប្ពឹេះសភាអង្ដែរ្ ។

ព្ា ១១៤

ថមី (មួយ)
ប្ពឹេះសភាបទង្្ើត្គណ្ៈកមមោរ្ទអសង្ៗ ដែលចំបាែ់ ។ ោរ្ទរ្ៀបែំ និង្ោរ្ប្បប្ពឹត្ទត ៅថ្នប្ពឹេះសភានឹង្កំណ្ត្់

កនុង្បេបញ្ញជ ថ្អទកនុង្រ្បស់ប្ពឹេះសភា ។ បេបញ្ញជថ្អទកនុង្ទនេះប្ត្ូវអនុម័ត្យល់ប្ពម ទដាយសំទឡង្ភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្
ថ្នែំនួនសមារិកប្ពឹេះសភាោំង្មូល ។

ព្ា ៦

ថមី ននចាប់ ធ្ម្មនុញ្ប
ញ តនែម្
ោរ្ទបាេះទឆ្នត្ជាកញ្ច ប់ខាង្ទលើទនេះ ប្ត្ូវយកតាមមត្ិភាគទប្ែើនដាែ់ខាត្ថ្នែំនួនសមារិករ្ែឋសភាោំង្មូល ។

កនុង្ករ្ណ្ីោរ្ទបាេះទឆ្នត្រុំេីមួយ មិនបានសទប្មែ នីត្ិវិំីែដែលទនេះនឹង្ប្ត្ូវ អនុវត្តែំទពាេះោរ្ទបាេះទឆ្នត្រុំទប្ោយៗ
ទេៀត្ ។

ទំវើទៅប្ពេះបរ្មរារវាំង្រារធ្លនីភ្ំទន ពញថ្ថងេី ៩ ដំ មីនា ឆ្នំ ២០០៦

.

.

ពរ្ល ០៦០៣ ១២៤

ព្រះហតតោេខា និង ព្រះរាជេញ្ឆ ររ

បានយកទសែកតីប្ោបបង្គំេូលថ្លវយ

នោរាតតម្ សីហម្ុនី

សូមឡាយប្ពេះហសតទលខាប្ពេះមហាកសប្ត្
នាយររដ្ឋម្ស្តនតី
ហតែោេខា

បានរប្មាបរូនសទមតែនាយករ្ែឋម្នតី

ហុន តសន

ឧបនាយររដ្ឋម្ស្តនតី រដ្ឋម្ស្តនតីទ្ទ្ួេបនារ
ត រគ្ណៈរដ្ឋម្ស្តនតី
ុ ទ្ីសីកា
ហតែោេខា
សុែ អាន

ទលំ ៖ ១១៣ ែ.ល
ោដ្ើម្បីចម្លងតចរ
រាជធានីភំោន រញ នថៃទ្ី តែ ម្ីនា ឆ្ន ំ ២០០៦
ហតែោេខា
ណាឌី តាន់

