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សេចកដីសផដើម 

 រដឋធមមនុ្ញ្ា គឺជាចាបកំ់ពូលនិ្ងជាចាបរ់គឹឹះ្រាបរ់បសទ្យ្នី្មយួៗសៅសលើពិភពសលាក
រាល់ចាបទ់ងំអ្់ដដលរពឺទ្យធ្ ភាបាន្ពិនិ្តយចប់្ ពវរគបនិ់្ង រដឋ្ ភាបាន្អនុ្មរ័ចួស ើយឡាយ 
រពឹះ តថសលខាសដ្ឋយរពឹះមហាកសរតរតូវដតរ្បតាមដចាបរ់ដឋធមមនុ្ញ្ាទងំអ្់។ រប្ិន្សបើការ 
បសងកើតរាល់ចាបទ់ងំអ្់ដដលមនិ្រ្បតាមរដឋធមមនុ្ញ្ា រតូវចាតទុ់្យកថាចាបស់នាឹះគឺជាចាបអ់ធមមនុ្ញ្ា
ភាព។ចាបរ់ដឋធមមនុ្ញ្ាាន្សារៈ្ំខាន្ខ់ាល ងំណា្់ រ្ាបរ់បសទ្យ្នី្មយួៗកនុងការរគបរ់គង របសទ្យ្ 
និ្ងជួយ សោយរបសទ្យ្ាន្ឯកភាពជាតិរពមទងំាន្ឯករាជយជាតិជាសដើមទងំ សន្ឹះវាោរ្័យ 
សៅសលើសាថ ន្ភាពនន្របសទ្យ្នី្មយួៗផងដដរ។ជាទូ្យសៅសៅកនុងការរគបរ់គង រដឋឬរគបរ់គង្ងគម 
សោយាន្ រសបៀបសរៀបរយ្ណាត បធ់្នន ប ់ លអរតូវាន្ចាបជ់ាមូលដ្ឋឋ ន្រគឹឹះ មយួសទឹះបីរដឋសនាឹះ 
របកាន្នូ់្វរបប ន្សោបាយអវីកសដ្ឋយសាល ឹះស ើយបាន្ជាអនក   បម់យួចំន្ួន្ ទមទរសោយបសងកើត 
ចាបរ់ដឋធមមនុ្ញ្ា  ។សររឹះរដឋធមមនុ្ញ្ាជាលកខន្តិកៈគតិយុតតនន្រដឋ។ រដឋធមមនុ្ញ្ាទងំអ្់ោច 
ជារដឋធមមនុ្ញ្ា  តាមទំ្យសន្ៀម ទំ្យលលាបឥ់ត្រស្រដូជាសៅរបសទ្យ  ្ អងស់គល្ឬោជារដឋធមមនុ្ញ្ា  
ឯកសារ្រស្រពិភពដូចជារបសទ្យ្កមពុជាដចងថារដឋធមមនុ្ញ្ាជាចាបកំ់ពូលនន្ រពឹះរាជាណារក 
កមពុជា។តាមខលឺមសារនន្ទ្យ្សន្ៈ្ំភារៈគឺជាចាបរ់គឹឹះនិ្ងគឺជាចាបកំ់ពូលនន្រដឋ ដដលជាទូ្យសៅ 
កំណ្តស់ៅរចនា្មពន័្ធ និ្ង មុខងា្ំខាន្់ៗ មូលដ្ឋឋ ន្នន្រដឋនិ្ង ជាអងាគ ររដឋ្ ំខាន្់ៗ រពមទងំ 
កំំណ្តនូ់្វ្ិទ្យធនិ្ងកាតពវកិចចជាមូលដ្ឋឋ ន្រប្់ពលរដឋ។សបើសោងតាមទំ្យរងវញិរដឋធមមនុ្ញ្ា គឺ ជាទ្យរមង ់
ឯកសារមយួដដលនិ្ោយអំពីសាថ បន័្ន្សោបាយដដលសគសរៀបចំតាកដ់តងស ើង និ្ងសធវើវសិសាធន្ 
កមមសោរពតាមនី្តិវធីិដដលាន្លកខណ្ៈខុ្ពីសធវើចាបធ់មមតា។
 ជាកាពិតណា្់សៅសលើពិភពសលាករគបរ់បសទ្យ្ទងំអ្់្ុទ្យធដតាន្ចាបកំ់ពូលឬចា
បរ់គឺឹះដូចៗោន ប ុដន្តអតថន្យ័នន្ចាបកំ់ពូលនន្របសទ្យ្នី្មយួៗមនិ្ដូចោន សទ្យ។មូលស តុសដលនាសំោយ
របសទ្យ្នី្មយួៗាន្អតថន្យ័នន្ចាបរ់គឹឹះខុ្ៗោន សនាឹះវាោរ្័យសៅសលើកកតាត ជាសរចើន្ដូចជាវបបធ
មរ៌បបន្សោបាយទី្យតាងំភូមសិារ្បរបិទ្យន្សោរបវតតិសារ្ជំសន្ឿសា្នានិ្ងការឋតិនូ្វសរកាមោ
ណានិ្គមនន្របសទ្យ្ណាមយួ។ 
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រដឋ្ ភាាន្្ាជិកជាតំណាងរាស្ត្តោ ងតិច១២០រូប។ 

តំណាងរាស្ត្តរតូវសរជើ្តាងំសដ្ឋយការសបាឹះសនន តជា្កល សដ្ឋយស្រ ីសដ្ឋយស្មើភាព 
សដ្ឋយចំសរឹះ និ្ងតាមវធីិសរជើ្សរ ើ្ ជា្ាា ត។់ 

តំណាងរាស្ត្តោចឈរស ម្ ឹះសបាឹះសនន តជាថ្មីបាន្។ 

អនកដដលាន្្ិទ្យធិឈរស ម្ ឹះជាសបកខជន្តំណាងរាស្ត្ត គឺរបជាពលរដឋដខមរទងំពីរសភទ្យ 
ដដលាន្្ិទ្យធិសបាឹះសនន ត ាន្ោយុោ ងតិច ២៥នន  ំាន្្ញ្ញជ តិដខមរតាងំពីកំសណ្ើ ត។ 

ដបបបទ្យ និ្ងការរបរពឹតតសៅនន្ការសបាឹះសនន ត រតូវបាន្កំណ្តក់នុងចាបស់បាឹះសនន ត។ 

ារតា៧៧. 

តំណាងរាស្ត្តកនុងរដឋ្ ភា ជាតំណាងរបជាជាតិដខមរទងំមលួ ពំុដមន្រោន្ដ់តជាតំណាងរបជា
ពលរដឋ កនុងមណ្ឌ លរប្់ខលួន្សទ្យ។ 

ោណ្តតិោជាញ បញ្ញជ ទងំឡាយ រតូវទុ្យកជាសាឃៈ។ 

ារតា៧៨. 

 នី្តិកាលរប្់រដឋ្ ភាាន្កំណ្ត៥់នន  ំស ើយរតូវផុតកំណ្តស់ៅសពលដដលរដឋ្ភាថ្មី 
ចូលកាន្តំ់ដណ្ង។ រដឋ្ ភាមនិ្ោចរលំាយមុន្ោណ្តតិស ើយ 
សវៀរដលងដតកនុងករណី្ដដលរដ្ឋឋ ភបិាល រតូវបាន្ទ្យាល កពី់រដងកនុងរយៈសពល១២ដខ។ 

 កនុងករណី្សន្ឹះរពឹះមហាកសរតរតូវរលំាយរដឋ្ ភា សរកាយពីរពឹះអងគរទ្យងប់ាន្ទ្យទ្យួលការស្នើពី
នាយករដឋមស្តន្តី និ្ងបនាទ បពី់រទ្យងប់ាន្ការយល់រពមពីរបធ្នន្រដឋ្ ភា។ 

 ការសបាឹះសនន តសដើមបសីរជើ្សរ ើ្ រដឋ្ ភាថ្មីនឹ្ងរតូវរបរពឹតតិសៅកនុងរយៈសពល ៦០នថ្ាោ ងយូរ 
ចាបត់ាងំពីនថ្ារលំាយរដឋ្ ភាមក។ 

 កនុងរយៈកាលសន្ឹះ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលាន្ដតភារកិចចដឹកនាកំារងាររបចានំថ្ាដតប ុសណាណ ឹះ។ 

 កនុងសពលាន្្ស្តងាគ ម ឫកនុងកាលៈសទ្យ្ៈពិស្្ដនទ្យសទ្យៀត ដដលមនិ្ោចសធវើការសបាឹះសនន ត
សកើត រដឋ្ ភាោចរបកា្បន្តនី្តិកាលរប្់ខលួន្ មយួដងបាន្មយួនន  ំតាម្ំសណ្ើ រប្់រពឹះមហា
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កសរត។ 

 ការរបកា្បន្តនី្តិកាលរប្់រដឋ្ ភា  រតូវបាន្្សរមចសដ្ឋយមតិយលរពម 
ពីរភាគបីោ ងតិច នន្ចំន្ួន្្ាជិករដឋ្ ភាទងំមូល។ 

ជំពូកទី្យ៨ 
អំពីរពឹទ្យធ្ ភា 

ារតា៩៩. ថ្មី 

 រពឹតតិ្ភាជាអងគការាន្អំណាចនី្តិបបញ្ាតតិ ស ើយបំសពញភារកិចចរប្់ខលួន្ 
ដូចបាន្កំណ្តក់នុងរដឋធមមនុ្ញ្ា  និ្ងចាបជ់ាធរាន្។ 

 រពឹទ្យធ្ ភាាន្ចំន្នួ្្ាជិកោ ងសរចើន្ ស្មើនឹ្ងរកក់ណាដ ល នន្ចំន្ួន្្ាជិករដឋ្ ភា
ទងំមលួ។ 

្ាជិករពឹទ្យធ្ ភារតូវបាន្ចាតត់ាងំខលឹះ 
និ្ងរតូវសរជើ្តាងំសដ្ឋយការសបាឹះសនន តអ្កលខលឹះ។ 

 ្ាជិករពឹទ្យធ្ ភា ោចរតូវបាន្ចាតត់ាងំ និ្ងសរជើ្ងតាងំសាជាថ្មីបាន្។ អនកដដលដលង
ាន្្ិទ្យធឈិរស ម្ ឹះជាសបកខជន្រពឹទ្យធ្ ភា គឺជារបជាពលរដឋដខមរទងំពីរសភទ្យ 
ដដលាន្្ិទ្យធិសបាឹះសនន ត ាន្ោយុោ ងតិច៤០នន  ំាន្្ញ្ញជ តិដខមតតាងំពីកំសណ្ើ ត។ 

ារតា១០០. ថ្មី 

្ាជិករពឹទ្យធ្ ភាចំន្នួ្ ២រូប រតូវបាន្ដតងតាងំសដ្ឋយរពឹះមហាកសរត។ 

 ្ាជិករពឹទ្យធ្ ភាចំន្នួ្ ២រូប រតូវបាន្សរជើ្តាងំតាមមតិភាគសរចើន្សដ្ឋយសរបៀប។ 

 រឯី្មជិករពឹទ្យធ្ ភាឯសទ្យៀត រតូវបាន្សរជើ្តាងំសដ្ឋយការសបាឹះសនន តអ្កល។ 

ារតា១០១.ថ្មី 

 ការសរៀបចំដបបបទ្យ និ្ងការរបរពឹតតសៅ នន្ការចាតត់ាងំ និ្ងការសបាឹះសនន តសរជើ្តាងំ 
្ាជិករពឹទ្យធ្ ភា រពមទងំការកំណ្តអំ់ពីអនកសបាឹះសនន ត អងគសបាឹះសនន ត និ្ងមណ្ឌ លសបាឹះសនន តរតូវ
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ដចងកនុងចាបម់យួ។ 
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ជំពូកទី្យ១១ថ្មី 
អំពី អំណាចតុលាការ 

ារតា១២៨-ថ្មី (ារតា១០៩ចា្់) 
 អំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជយ។ 
 អំណាចតុលាការធ្ននារកាអនាគតិ និ្ងការររ្ិទ្យធិស្រភីាពរប្់របជាពលរដឋ។ 
 អំណាចតុលាការរគបដណ្ដ បស់ៅសលើសរឿងកដីទងំអ្់ រមួទងំសរឿងកដីរដឋបាលផង។ 
 អំណាចសន្ឹះរតូវរបគល់ឱ្យតុលាការកំពូលសៅ សាលាជំនំុ្ជំរឹះកដីរគបដ់ផនក និ្ងរគបជ់ាន្ថ់ាន ក។់ 
ារតា១២៩-ថ្មី(ារតា១១០ចា្់) 
 ការជំរឹះកដីផដល់យុតតិធម ៌រតូវសធវើកនុងនាមរបជារាស្ត្តដខមរ តាមនី្តិវធីិ និ្ងចាបជ់ាធរាន្។ 
 ាន្ដតសៅរកមសទ្យដដលាន្្ិទ្យធិជំរឹះកដី។ 
សៅរកមរតូវបំសពញភារកិចចសន្ឹះសដ្ឋយសោរពចាបោ់ ងមុងឹា ត ់និ្ងឱ្យអ្់ពីដួងចិតត 
និ្ង្មបជញ្ា ៈរប្់ខលួន្។ 
ារតា១៣០-ថ្មី(ារតា១១១ ចា្់) 
 ោម ន្អងគការណាមយួ នន្អំណាចនី្តិបបញ្ាតតិ 
ឫនី្តិរបតិបតតិោចទ្យទ្យួលអំណាចតុលាការអវីបាន្ស ើយ។ 
ារតា១៣១-ថ្មី(ារតា១១២ចា្់) 
 ាន្ដតអងគការអយយការសទ្យ ដដលាន្្ិទ្យធិសធវើបណ្ដឹ ងោជាញ ។ 
ារតា១៣២-ថ្មី (ារតា១១៣ចា្់) 
 រពឹះមហាកសរត រទ្យងជ់ាអនកធ្ននាឯករាជយនន្អំណាចតុលាការ។ 
ឧតតមរកុមរបឹកានន្អងគសៅរកម ជយួ រពឹះមហាកសរតកនុងកិចចការសន្ឹះ។ 
ារតា១៣៣-ថ្ម(ីារតា១១៤ចា្់) 
 សៅរកមមនិ្ោចរតូវសគដកពីមុខងារបាន្សទ្យ។ ប ុដន្តឧតតមរកុមរបឹកានន្អងគសៅរកម 
្ំសរចដ្ឋកវ់និ្យ័សលើសៅរកមដដលបាន្របរពឹតតខុ្។ 
ារត១៣៤-ថ្ម(ីារតា១១៥ចា្់) 
 ឧតតមរកុមរបឹកានន្អងគសៅរកមនឹ្ងរតូវបសងកើតសដ្ឋយចាបស់រៀបចំអងគការមយួ ដដលនឹ្ងកំណ្ត់
្ា្ភាព និ្ងមុខងារ។ 
 ឧតតមរកុមរបឹកានន្អងគសៅរកម ្ថិតសរកាមរពឹះរាជាធិបតីនន្រពឹះមហាកសរត។ 
រពឹះមហាកសរតរពឹះអងគរទ្យងោ់ច
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ចាតត់ាងំរពឹះរាជតំណាងាន ករ់ប្់រពឹះអងគឱ្យសធវើជាអធិបតីនន្ឧតតមរកុមរបឹកានន្អងគសៅរកមសន្ឹះ។ 
 ឧតតមរកុមរបឹកានន្អងគសៅរកម សលើកស្ចកដីស្នើថាវ យរពឹះមហាកសរត 
អំពីការដតងតាងំសៅរកម និ្ងរពឹះរាជោជាញ អមសាលាជំរឹះកដីទងំអ្់។ 
 ឧតតមរកុមរបឹកានន្អងគសៅរកម កនុងមុខការដ្ឋកវ់និ្យ័ចំសរឹះសៅរកម និ្ងរពឹះរាជោជាញ  រតូវ
របជំុសរកាមអធិបតីភាពនន្របធ្នន្តុលាការកំពូល ឫអគគរពឹះរាជោជាញ អមតុលាការកំពូល ោរ្័យ
សដ្ឋយករណី្ទកទ់្យងនឹ្ងសៅរកម ឫរពឹះរាជោជាញ ។ 
ារតា១៣៥-ថ្មី(ារតា១១៦ចា្់) 
 លកខន្តិកៈនន្សៅរកម និ្ងរពឹះរាជោជាញ  និ្ងការសរៀបចំអងគការតុលាការនឹ្ងរតូវកំណ្តក់នុងចាប់
សដ្ឋយដ កពីោន ។ 

 
ជំពូកទី្យ១២ 

អំពីរកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា  
ារតា១៣៦-ថ្មី 
 រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ាាន្្មតថកិចចធ្ននាការររ ការសោរពរដឋធមមនុ្ញ្ា  បករសាយរដឋធមមនុ្ញ្ា  
បករសាយរដឋធមមនុ្ញ្ា និ្ងចាបដ់ដលរដឋ្ ភាបាន្អនុ្មត័ 
និ្ងរពឹទ្យធ្ ភាបាន្ពិនិ្តយចប់្ ពវរគបស់ ើយ។ 
 រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ាាន្្ិទ្យធិពិនិ្តយ និ្ង្ំសរចអំពីករណី្វវិាទ្យកមមទកទ់្យងនឹ្ងការសបាឹះសនន ត
សរជើ្តាងំតំណាងរាស្ត្ត និ្ងការសបាឹះសនន តសរជើ្តាងំ្ាជិករពឹទ្យធ្ ភា។ 
ារតា១៣៧-ថ្ម(ីារតា១១៨ចា្់) 
 រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា  ាន្្ាជិករបាបំនួ្រូប ដដលទ្យទ្យួលោណ្តតិរបាបំនួ្នន ។ំ 
្ាជិករកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា ចំន្នួ្មយួភាគបី រតូវផ្លល ្់ថ្មីកនុងរយៈសពលបីនន មំតង បីនន មំតង។ 
្ាជិកបីរូបរតូវដតងតាងំសដ្ឋយរពឹះមហាកសរត បីរូបសរជើ្តាងំសដ្ឋយរដឋ្ ភា 
ស ើយបីរូបសទ្យៀតរតូវដតងតាងំសដ្ឋយឧតតមរកុមរបឹកានន្អងគសៅរកម។ 
 របធ្នន្រតូវបាន្សរជើ្តាងំសដ្ឋយ្ាជិករកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា។ 
របធ្នន្ាន្្សមលងឧតតានុ្ភាព កនុងករណី្ដបក្សមលងជាពីរស្មើោន ។ 
ារត១៣៨-ថ្ម(ីារតា១១៩ចា្់) 
 ្ាជិករកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា រតូវសរជើ្សរ ើ្ កនុងចំសណាមឥ្សរជន្ ដដលាន្្ញ្ញា បរ័តចាប់
ពីឧតតម្ិកាសៅ ខាងចាប ់ខាងរដឋបាល ខាងការទូ្យត ឫខាងស្ដឋកិចច ស ើយាន្បទ្យពិសសាធន្៍
សរចើន្កនុងការងារ។ 
ារតា១៣៩-ថ្មី 
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 មុខងារ្ាជិករកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ាាន្ វ ិ្ មតិភាព និ្ងមុខងារ្ាជិករពឹទ្យធ្ភា 
្ាជិករដឋ្ ភា ្ាជិករាជរដ្ឋឋ ភបិាល សៅរកមកនុងតំដណ្ង ការកាន្តំ់ដណ្ងណាមយួកនុងមុខ
ងារសាធ្នរណ្ៈ របធ្នន្ ឫអនុ្របធ្នន្គណ្បកសន្សោបាយ របធ្នន្ ឫអនុ្របធ្នន្្ ជីព។ 
ារតា១៤០-ថ្ម ី
  រពឹះមហាកសរត នាយករដឋមស្តន្តី  របធ្នន្រដឋ្ ភា តំណាងរាស្ត្តចំន្នួ្មយួភាគដប ់
របធ្នន្រពឹទ្យធ្ ភា ឫ្ាជិករពឹទ្យធ្ភាចំន្នួ្មយួភាគបនួ្ ោចបញ្ចូ លចាបដ់ដលរដឋ្ ភាបាន្
អនុ្មត័សៅឱ្យរកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា ពិនិ្តយមុន្នឹ្ងចាបស់នាឹះរតូវរបកា្ឱ្យសរបើ។ 

 បទ្យបញ្ញជ នផទកនុងរដឋ្ ភា បទ្យញ្ញជ នផទកនុងរពឹទ្យធ្ ភា និ្ងចាបស់រៀបចំអងគការទងំឡាយ រតូវដត
បញ្ជូ ន្សៅរកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា ពិនិ្តយ មុន្នឹ្ងរបកា្ឱ្យសរបើ។ រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា រតូវ្ំសរច  កនុងរយៈ
សពលសាម្ិប(៣០)នថ្ា ោ ងយូរថាសតើចាប ់បទ្យបញ្ញជ នផទកនុងរដឋ្ ភា និ្ងបទ្យបញ្ញជ
នផទកនុងរពឹទ្យធ្ ភាខាងសលើរ្ប ឫមនិ្រ្បនឹ្ងរដឋធមមនុ្ញ្ា។ 
 
 
 

II.                (        ១៩៥៨) 

បុពវកថា 
 របជាជន្បារាងំ របកា្ជាភឪឡារកឺកនុងទមទរ្ិទ្យឋមនុ្្ស ន្ិងសោលការណ៍្ អធិបសតយយជាតិ 
ដដលាន្កំណ្តក់នុងស្ចកដីដថ្លងការណ៍្នន ១ំ៧៨៩ សដ្ឋយាន្បញ្ញជ ក ់ន្ិងបំសពញសដ្ឋយបុពវកថា 
នន្រដឋធមមនុ្ញនន  ំ១៩៤៦ ។ សោងតាមសោលការណ៍្ទងំសន្ឹះន្ិងស្រកីនុង ការសបដជាញ រប្់ របជាជន្ 
សារណ្ៈរដឋផដល់ឲ្យនូ្វដដន្ ដីនាយ្មុរទ្យ ដដល្ំដដងឲ្យសឃើសញពីឆន្ទឹះបរងួបបរងួមសាថ បន័្ថ្មីៗ 
សដ្ឋយដផអកសលើទ្យ្សន្ៈទូ្យសៅ្ដីអំពី ស្រភីាព ្មភាព ន្ងិ ភាតរភាព ស ើយបាន្បសងកើតវាស ើងសដ្ឋយ 
សោងសៅសលើការវវិតតន្ន៍ន្លទ្យធិ របជាធិបសតយយរប្់ពួកសគ ។ 
ារតា១ 
 របសទ្យ្បារាងំ ជាសាធ្នរណ្ៈរដឋមយួដដលមនិ្ោចដបងដចកបាន្រវាង  រគហាវា្  របជាធិបសតយយ 
ន្ិង្ងគម។ បារាងំធ្ននាន្ួវ្មភាពចំសរឹះមខុចាប ់ជូន្របជាពលរដឋរគបរ់បូ 
សដ្ឋយមនិ្របកាន្ព់ីសដើមកំសណ្ើ ត ពណ៌្្ំបុរ ឫសា្នាអវីស ើយ។ បារាងំសោរពរាល់ជំសន្ឿទងំអ្់ ។ 
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កថាខណ្ឌ ទី១  អធិបសេយយភាព 
ារតា២ 
 ភាសា្មយ័សាធ្នរណ្ៈរដឋ គឺភាសាបារាងំ ។ 
 បដិរបូជាតិ គរឺបូ្ញ្ញា បពីណ៌្ សខៀវ ្ រក ម ។ 
 បទ្យសភលងជាតិ គឺ ា រ្ីដយ ្  (Marseillaise) ។ 
 បាវរចនាសាធ្នរណ្ៈរដឋ គឺ ស្រភីាព ្មភាព ភាតរភាព ។ 
 សោលការណ៍្សាធ្នរណ្ៈរដឋ គឺការរគបរ់គងរបជាជន្សដ្ឋយរបជាជន្ ន្ិងសដើមបរីបជាជន្ ។ 
ារតា៣ 
 អធិបសតយយជាតិជារប្់របជាជន្ ដដលរតូវអនុ្វតតសដ្ឋយអនកតំណាងរប្់ពួកសគ 
ន្ិងសដ្ឋយការសធវើរបជាមតិ។ ោម ន្ចំដណ្ករបជាជន្ណាាន ក ់  
ស ើយកោ៏ម ន្ជន្ណាាន កោ់ចសធវើការ្ន្មតជ់ាមុន្ពីការអនុ្វតតសន្ឹះបាន្ដដរ។ 
 ការសបាឹះសនន តោចរតូវសធវើស ើងសដ្ឋយផ្លទ ល់ ឫ
សដ្ឋយរបសោលកនុងលកខខណ្ឌ ដដលកណំ្តស់ដ្ឋយរដឋធមមនុ្ញ្ា។ ការសបាឹះសនន តជាន្ចិចកាល 
ាន្លកខណ្ៈជា្កលរតឹមរតូវតាមចាប ់ន្ិងជា្ាា ត។់ របជាជន្បារាងំដដលជាន្ិតិជន្ទងំពីសភទ្យ 
គឺជាាច ្់សនន តដដលោចសរបើរបា្់្ិទ្យធ្ីវលិ ន្ិង្ិទ្យធន្សោបាយរប្់ខលួន្បាន្ 
កនុងលកខខណ្ឌ ដដលកណំ្តស់ដ្ឋយចាប។់ 
ារតា៤ 
 គណ្ៈបកស ន្ងិរកុមអនកន្សោបាយ 
បាន្របកួតរបដជងកនុងការបសញ្ចញមតិសលើការសបាឹះសនន ត។គណ្បកសន្សោបាយបាន្បសងកើត 
ន្ិងអនុ្វតត្កមមភាពរប្់ខលួន្សដ្ឋយស្រ។ី គណ្បកសន្សោបាយរតូវសោរពសោលការណ៍្អធិសតយយភាពជាតិ 
ន្ិងរបជាធិបសតយយ។ 

 
កថាខណ្ឌ ទី២   របធានាធិបេីននសាធារណ្ៈរដ្ឋ 

 
ារតា៥ 
 របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋធ្ននាឲ្យាន្ការសោរពរដឋធមមនុ្ញ្ា។  
របធ្ននាធិបតីធ្ននារគបរ់គងការរបរពឹតតសៅនន្អំណាចសាធ្នរណ្ៈរមួទងំន្ិរន្ដភាពរប្់រដឋ 
សដ្ឋយមជឍតិវនិ្ិឆឆយ័រប្់ខលួន្។ 
 របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ ជាអនកធ្ននាសោយាន្ឯករាជយភាពជាតិ 
ការបរងួបបរងួមដដន្ដីន្ិងការសោរព្ន្ធិ្ញ្ញា ។ 
 
ារតា៦ 
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 របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ 
រតូវបាន្សរជើ្តាងំសដ្ឋយការសបាឹះសនន តជា្កលសដ្ឋយផ្លទ ល់្រាបរ់យៈសពល៥នន ។ំ 
 ដបបបទ្យនន្ការអនុ្វតតន្ា៏រតាសន្ឹះ រតូវបាន្កណំ្តស់ដ្ឋយចាបអ់ងគនិ្។ 
 
ារតា៧ 
 របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ រតូវបាន្សបាឹះសនន តសរជើ្តាងំសដ្ឋយ្សមលងភាគសរចើន្ដ្ឋចខ់ាត។ 
រប្ិន្សបើការសបាឹះសនន តសដ្ឋយ្ំសលងភាគសរចើន្ដ្ឋចខ់ាតសន្ឹះ 
មនិ្បាន្្សរមចសៅសលើកដំបងូសនាឹះសទ្យសគន្ឹងសធវើការសបាឹះសនន តជាសលើកទ្យី២ សៅនថ្ាោទ្យតិយនន្្បាដ  ៏ទ្យី២ 
បនាទ ប។់ សបើ្ិន្ាន្ការដកខលួន្រប្់សបកខជន្ដដលទ្យទ្យួលបាន្្ំសលងសរចើន្ជាង 
គឺាន្ដតសបកខជន្២របូដដលទ្យទ្យួល្សមលងសរចើន្ជាងសគ។ 
ារតា១៦ 
 រដឋ្ភាមនិ្ោចរលំាយ កនុងអំ ុងសពលនន្ការអនុ្វតតន្អ៏ណំាចអញ្ាតតកិមមសនាឹះសទ្យ។ 
ារតា១៧ 
 របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ ាន្្ិទ្យធកនុងការសលើកដលងសទ្។ 
ារតា១៨ 
 របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ សធើវការទ្យំនាកទ់្យំន្ងជាមយួកិចចរបជុំ្ភាទងំពីរ 
តាមរយៈសារដដលបាន្សធវើស ើង សដ្ឋយោម ន្ការពិភាកាណាមយួសនាឹះសទ្យ។ 
 សរៅពី្មយ័របជុំ តំណាងរាស្ត្ដសបើកកិចចរបជុំជាពិស្្ សដើមបី្ សរមចកនុងសរឿងសន្ឹះ។ 
ារតា១៩ 
 កិចចសផសងៗរប្់របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈ ដដលមនិ្ាន្ដចងកនុងារតា 
៨(វាកយខ័ណ្ឌ ទ្យ១ី)ារតា១១ ១២ ១៦ ១៨ ៥៤ ៥៦ ន្ិង ៦១ រតូវបាន្ចុឹះ តថសលខាអមសដ្ឋយនាយករដឋមស្តន្ដី 
ន្ិងរដឋមស្តន្ដីទ្យទ្យួលបន្ទុក រប្ិន្សបើាន្។ 

កថាខណ្ឌ ទី៣   រដ្ឋឋ ភិបាល 
ារតា២០ 
 រដ្ឋឋ ភបិាល ្សរមច ន្ិងដកឹនានំ្សោបាយជាត។ិ 
 រដ្ឋឋ ភបិាលបញ្ាតតិការរគបរ់គង ន្ិងពរងងឹទ្យព័។ 
 រដ្ឋឋ ភបិាល ទ្យទ្យួលខុ្រតូវចំសរឹះមុខ្ភាជាត ិកនុងលកខខណ្ឌ  ន្ិងន្ីតិវធិីដដលបញ្ាតតកនុងារតា៤៩ 
ន្ិង ៥០។ 
ារតា២១ 
 នាយករដឋមស្តន្ដីរគបរ់គង្កមមភាពរប្់រដ្ឋឋ ភបិាល។ នាយរដឋមស្តន្ដីទ្យទ្យួលខុ្ចំសរឹះការការររជាតិ 
ន្ិងធ្ននានូ្វការអនុ្វតតន្ច៍ាប។់ នាយករដឋមស្តន្ដអីនុ្វតតអណំាចបញ្ញជ  ន្ិងចាតត់ាងំកាងារ្ីវលិ ន្ិងសោធ្ន។ 
 នាយករដឋមស្តន្ដីោចសផទរអំណាចខលឹះៗដល់រដឋមស្តន្ដ។ី នាយករដឋមស្តន្ដីដតងតាងំរបធ្ននាធិបតនីន្ 
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សាធ្នរណ្ៈរដឋជារបធ្នន្ជំន្ួ្ នន្រកុមរបឹកា ន្ងិគណ្ៈកមមការ ដូចាន្ដចងកនុងារតា១៥ រប្ិន្សបើាន្ ។ 
 នាយករដឋមស្តន្ដីោចរបគល់្ិទ្យធអំណាចឲ្យរបធ្នន្គណ្ៈមស្តន្ដីមយួរបូជំន្ួ្បាន្ 
ជាអញ្ាតតិកមមសដ្ឋយសោងសៅតាមការដបងដចកអំណាចជាកល់ាក ់ន្ិងសៅតាមរសបៀបវារៈដដលបាន្កំណ្ត។់ 
ារតា២២ 
 កិចចរប្់នាយករដឋមស្តន្ដី រតូវចុឹះ តថសលខាអមសដ្ឋយរដឋមស្តន្ដីដដលរតូវទ្យទ្យួលបន្ទុកតួនាទ្យរីប្់ខលួន្ 
រប្ិន្សបើាន្។ 
ារតា២៣ 
 ្ាជិករដ្ឋឋ ភបិាលាន្វ ិ្ មតិភាពសៅន្ឹងការបំសពញតនួាទ្យីសៅរគបោ់ណ្តតិ្ភា 
រគបម់ុខងារតំណាងវជិាជ ជីវៈន្ងិរគបក់ារងារសាធ្នរណ្ៈ រគប់្ កមមភាពវជិាជ ជីវៈ។ 
 ចាបអ់ងគិន្កណំ្តល់កខខណ្ឌ  ដដលសរៀបចំឲ្យាន្ការផ្លល ្់បដូរសាមជីន្ដដលាន្ោណ្តតិ ាន្មុខងារ 
ឬការងារណាមយួ។ 
 ការផ្លល ្់បដូរ្ាជិក្ភាជាតិ រតូវអនុ្សលាមតាមបទ្យបញ្ាតតិនន្ារតា ២៥។ 

កថាខណ្ឌ ទី៤   េភាជាេិ 
ារតា២៤ 
 ្ភាជាតិ រមួាន្រដឋ្ភា ន្ងិរពឹទ្យធ្ភា។ 

កថាខណ្ឌ ទី៥   ទំនាក់ទំនងរវាងេភាជាេិនិងរដ្ឋឋ ភិបាល 
ារតា៣៤ 
ចាបរ់តូវបាន្សបាឹះសនន ត្សរមចសដ្ឋយ្ភាជាតិ។ 
សន្ឹះជាការសធវើជំសរឿន្សលើការសបាឹះសនន ត្សរមចអំពីញ្ាតតិរលំាយ 
ដដលសគបាន្អនុ្មត័ស ើងសដ្ឋយ្សមលងភាគសរចើន្នន្្ន្នបិាទ្យ។ 
សលើកដលងករណី្ដដលបញ្ាតតកនុងវាកសខ័ណ្ឌ ខាងសរកាមសន្ឹះតំណាងរាស្ត្ដាន កម់និ្ោចជា តថសលខីសលើញ្ាតតិ 
រលំាយសលើ្ព៣ី សៅកនុងដំសណ្ើ រការនន្អងគរបជុំទូ្យសៅដដដល 
ឫសលើ្ព១ីសៅកនុងដំសណ្ើ រការនន្អងគរបជុំសាមញ្ាដដដលសនាឹះសទ្យ។ 
នាយករដឋមស្តន្ដីាន្្ឹទ្យធស្នើ្ំុរពឹទ្យធ្ភាឲ្យអនុ្មត័សលើស្ចកដីរបកា្ពីន្សោបាយទូ្យសៅ។ 
ារតាទ្យ៥ី០ 
 នាយករដឋមស្តន្ដីរតូវសរៀបចំមដងសទ្យៀតសលើការសបាឹះបងរ់ប្់រដ្ឋឋ ភបិាល ជូន្ដល់របធ្ននាធិបតី 
សៅសពលដដលរដឋ្ភាអនុ្មត័សលើញ្ាតតិរសំាយ ឫសៅសពលដដលរដឋ្ភាមនិ្យល់រ្បសៅសលើកមមវធិី ឫ 
ស្ចកដីរបកា្ពីន្សោបាយទូ្យសៅរប្់រដ្ឋឋ ភបិាល។ 
 
ារតា៥១ 
 ការរលំាយអងគរបជុំទូ្យសៅ ឫអងគរបជុំសាមញ្ា  ជា្ិទ្យធកនុងការពន្ាសពលសដើមបឲី្យាន្ការអនុ្វតត 
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ារតា ៤៩ រប្ិន្របជុំបដន្ថមកជ៏ា្ិទ្យធផងដដរ កនុងសរឿងដដដលសន្ឹះ។ 

កថាខណ្ឌ ទី៦   េនធិេញ្ញា  និងកិចចរពមសរពៀងអនដជាេិ 
ារតា៥២ 
 របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ ចរចារ ន្ិងផដល់្ចាច បន័្សលើ្ន្ធិ្ញ្ា។ របធ្ននាធបិតទី្យទ្យួល 
ដំណឹ្ងអំពីរាល់ការចរចារដដលាន្ន្ិនាន ការសៅរកការបសងកើតកិចចរពមសរពៀងអន្ដរជាតិ សដ្ឋយមនិ្ចាបំាច ់
ាន្ការផដល់្ចាច បន័្។ 
ារតា៥៣ 
 ្ន្ធិ្ញ្ញា  ោចាន្រប្ិទ្យធភិាព សរកាយសពលទ្យទ្យួលបាន្្ចាច បន័្ ឫការអនុ្មត័យល់រពម។ 
 ោម ន្្មបទន្ ោម ន្ការបតូរ ោម ន្ការពរងីកដដន្ដី 
ដដលាន្្ុពលភាពឋសដ្ឋយោម ន្ការរពមសរពៀងពីរបជាជន្ដដលរកព់ន័្ធសនាឹះស ើយ។ 
ារតា៥៣.១ 
 សាធ្នរណ្ៈរដឋ 
ោចចុឹះកចិចរពមសរពៀងជាមយួរបសទ្យ្អីរ  បុដដលរកព់ន្័ធន្ងិកិចច្ន្ាដូចោន ដដលសលើកស ើងពីទ្យីជរមក 
ន្ិងការការររ្ិទ្យធមនុ្្ស ន្ងិស្រភីាពមូលដ្ឋឋ ន្នន្កិចចរពមសរពៀងដដល បាន្កំណ្ត់្ មតថកិចច 
សរៀងៗខលួន្រប្់របសទ្យ្អីរ  បុ សលើការរតួតពិន្ិតយការស្នើ្ំុទ្យីជរមកសលើដដន្ដីដដលពួកសគកំពុងរ្់សៅ។ 
 ជាញឹកញាប ់សទឹះបីជាការស្នើរ្ំុមនិ្ដមន្ជា្មតថកិចចរប្់របសទ្យ្អីរ  បុ 
សោងតាមកចិចរពមសរពៀងទងំសន្ឹះ 
ោជាញ ធរនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋទងំអ្់ាន្្ិទ្យធជាន្ិចចកាលផដល់ទ្យីជរមកដល់ជន្បរសទ្យ្រគបរ់បូដដលបាន្ស្នើរ
្ំុ សដ្ឋយស តុថា្កមមភាពរប្់ោត ់គឺអនុ្សរោឹះដល់ស្រភីាព 
ឫទ្យទ្យួច្ំុការការររពីបារាងំសដ្ឋយស តុផលមយួសផសងសទ្យៀត។ 
ារតា៥៤ 
 ្ន្ធិ្ញ្ញា  ឫកិចចរពមសរពៀងដដលរតូវបាន្ផដល់្ចាច បន័្ ឫអនុ្មត័ 
ជាសរឿយៗគឺចាបក់ណំ្តព់អីណំាចជាន្ខ់ព្់មយួដដលាន្្មតថកចិចកនុងការផាយជាសាធ្នរណ្ៈ 
សរកាមការបរមុងទុ្យកនន្កិចចរពមសរពៀង ឫ្ន្ធិ្ញ្ញា  ន្ីមយួៗ។ 

កថាខណ្ឌ ទី៧   រកុមរបឹកាធមមនុញ្ា 
ារតា៥៦ 
 រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ាាន្្ាជិកចំន្នួ្ ៩របូ ដដលាន្ោណ្តតិ ៩នន  ំ
ន្ិងមនិ្ោចផ្លល ្់បតូរបាន្។រកមុរបឹកាធមមនុ្ញ្ា  រតូវបាន្ផ្លល ្់បតូរ សរៀងរាល់ ៣នន មំតង។ ្ាជិក ៣របូ 
រតូវដតងតាងំសដ្ឋយរបធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ ០៣របូ រតូវដតងតាងំសដ្ឋយរបធ្នន្រដឋ្ភាន្ិង 
៣របូសទ្យៀតរតូវដតងតាងំសដ្ឋយរបធ្នន្រពឹទ្យធ្ភា។ 
 សរៅពី្ាជិក៩របូដដលបាន្កំណ្តខ់ាងសលើ រតូវដតងតាងំជារកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា រ ូត 



 

 

                        L2C2  
 

18 សាកលវទិ្យាល័យភូមនិ្ទន្ីតសិាស្ត្ត ន្ិងវទិ្យាសាស្ត្តស្ដឋកិចច 

18 

សដ្ឋយអតីតរបធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈ។ 
 របធ្នន្រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា រតវូដតងតាងំសដ្ឋយរបធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ ដដលទ្យទ្យលួបាន្ 
្សមលងជាឧតតានុ្ភាព។ 
ារតា៥៧ 
 ្ាជិករកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា  ាន្វ ិ្ មតិភាពន្ងឹការបំសពញមុខងារជារដឋមរន្ី 
ឫ្ាជិក្ភា។វ ិ្ មតិភាពដនទ្យសទ្យៀត គឺកណំ្តស់ដ្ឋយចាបអ់ងគិន្។ 
ារតា៥៨ 
 រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា  
របុងរបយត័នចំសរឹះភាពរបរកតីនន្ការសបាឹះសនន តសរជើ្សរ ើ្ របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ។ 
រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា រតួតពិន្ិតយពីការជំទ្់ ន្ិងរបកា្ពលីទ្យធផលនន្ការសបាឹះសនន ត។ 
ារតា៦០ 
 រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា របុងរបយត័នសលើភាពរបរកតីនន្របតិបតតកិាររបជាមតិ ន្ិងរបកា្លទ្យធផល។ 
 ដូចោន ដដរ ចាបរ់តូវ្សរមចសដ្ឋយរកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ាមនុ្ន្ឹងរបកា្ឲ្យសរបើ 
សដ្ឋយបណ្ដឹ ងរប្់របធ្ននាធបិតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋនាយករដឋមស្តន្ដី របធ្នន្រដឋ្ភា ឫតណំាង៦០របូ 
របធ្នន្រពឺទ្យធ្ភា ឫ ្ាជកិរពឹទ្យធ្ភា ៦០របូ បតឹងឲ្យ 
 កនុងករណី្ដដលាន្បញ្ាតតកនុងវាកយខ័ណ្ឌ ទងំពីរខាងសលើសន្ឹះ រកុមរបកឹាធមមនុ្ញ្ា រតូវ្សរមចកនុង 
រយៈសពល ១ដខ។ ជាសរឿយៗ ថ្ិរៈសវលាសន្ឹះគឺសៅរតឹមដត ៨នថ្ា កនុងករណី្ចាបំាច ់តាមការស្នើ្ំុរប្់ 
រដ្ឋឋ ភបិាល។ 
 កនុងករណី្ដូចោន  បណ្តឹ ងរប្់រកុមរបឹកាធមមនុ្ញ្ា  ោចពន្ារសពលកនុងការរបកា្ឲ្យសរបើចាប។់ 
ារតា៦២ 
 បទ្យបញ្ាតតិដដលរបកា្សដ្ឋយអធមមនុ្ញ្ាភាព គឺមនិ្រតូវបាន្របកា្ឲ្យសរបើ 
ឫដ្ឋកឲ់្យអនុ្វតតសនាឹះស ើយ។ 
 ស្ចកដី្សរមចរប្់រកុមរបកឹាធមមនុ្ញ្ា  មនិ្ោចាន្បណ្ដឹ ងណាមយួសនាឹះស ើយ។ 
ស្ចកដី្សរមចសន្ឹះ ជាតួនាទ្យរីប្់អំណាចសាធ្នរណ្ៈ ន្ងិរគបអ់ំណាចរដឋបាល ន្ិងអណំាចតុលាការ។ 
ារតា៦៣ 
 ចាបអ់ងគិន្ កណំ្តវ់ធិ្នន្នន្ការសរៀបចំ ន្ិងរបរពឹតតសៅនន្រកុមរបឹកា ន្ីតិវធិីនន្បណ្ដឹ ងវវិាទ្យកមម  
គឺរតូវសធវើស ើងសៅមុខរកុមរបកឹាធមមនុ្ញ្ា  ន្ិងកនុងរយៈសពលដដលបាន្កំណ្តក់នុងចាបស់ន្ឹះ។ 
 

កថាខណ្ឌ ៨   អំណាចេុលាការ 
ារតា៦៤ 
 របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ ធ្ននានូ្វឯករាជយភាពនន្អណំាចតុលាការ 
សដ្ឋយាន្ឧតតមរកុមរបកឹាតុលាការ សៅអម។ 
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 ចាបអ់ងគិន្កណំ្តល់កខន្តិកៈសៅរកម។ 
 សៅរកមោ្ន្ៈ គឺមនិ្ោចដក ូតមុខងារបាន្។ 
ារតា៦៥ 
 ឧតតមរកុមរបកឹាតុលាការ ចាតត់ាងំសដ្ឋយរបធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ។ 
រក្ួងយុតតិធមគ៌ឺជាអនុ្របធ្នន្តាមចាប។់ រក្ួងយុតតិធមោ៌ចជំន្ួ្របធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋបាន្។ 
 ឧតតមរកុមរបកឹាតុលាការ ដចកសចញជាពីរ គឺ្មតថកិចចសៅរកមោ្ន្ៈ ន្ិងសៅរកមអយយការ។ 
 សរៅពីរបធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ ន្ិងរដឋមស្តន្តីរក្ួងយុតតិធម ៌
ការបសងកើត្មតថកចិចសៅរកមោ្ន្ៈ គឺចូលរមួសដ្ឋយសៅរកមោ្ន្ៈ៥របូ ន្ិងសៅរកមអយយការ១របូ 
ទ្យីរបឹការដឋ១របូដដលចាតត់ាងំសដ្ឋយរកុមរបឹការដឋ ន្ងិបគុគលភាព៣របូសទ្យៀតដដលមនិ្ដមន្ជា្ភា 
ឫថាន កតុ់លាការ ដដលចាតត់ាងំ  
សរៀងៗខលួន្សដ្ឋយរបធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ របធ្នន្រដឋ្ភា ន្ិងរបធ្នន្រពទឹ្យធ្ភា។ 
 សរៅពីរបធ្ននាធិបតីនន្សាធ្នរណ្ៈរដឋ ន្ិងរដឋមស្តន្តីរក្ួងយុតតិធម ៌
ការបសងកើត្មតថកចិចសៅរកមអយយការ សធវើស ើងសដ្ឋយាន្សៅរកមអយយការ ៥របូ ន្ិងសៅរកមអ្ន្ៈ ១របូ 
ទ្យីរបឹការដឋ ១របូ ន្ងិបុគគលភាព ៣របូសទ្យៀតដដលបញ្ាតតកនុងវាកយខ័ណ្ឌ ខាងសលើសន្ឹះ ចូលរមួ។ 
 ការបសងកើតឧតតមរកមុរបឹកាតុលាការ 
ជា្មតថកិចចរប្់សៅរកមោ្ន្ៈដដលរតូវសធវើស្កដីស្នើឲ្យដតងតាងំសៅរកមោ្ន្ៈសៅកនុងតុលាការកំពូល 
ជារបធ្នន្ទ្យ១ីនន្សាលាឧទ្យធរណ៏្ ន្ិងជារបធ្នន្សាលាដបំងូ។ សៅរកមោ្ន្ៈសផសងសទ្យៀត 
រតូវបាន្ដតងតាងំតាមរបកា្អនុ្សលាម។ 
 រកុមរបឹកាវនិ្យ័នន្សៅរកមោ្ន្ៈករ៏តូវបសងកើតស ើងដដរ សដ្ឋយាន្របធ្នន្ទ្យី១ 
នន្តុលាការកំពូលជាអនកដកឹនា។ំ  
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 អងគការអយយការសទ្យ 
ដដលាន្្ិទ្យធិសធវើបណ្ដឹ ងោជាញ  

 ដតងតាងំសដ្ឋយឧតតមរកុមរពឹកានន្  
អងគចសៅរកម 

                
                  

                     

 

IV.              
                            ដតសទឹះបីោ ងណាកសដ្ឋយជាសរឿយៗ 

សយើង្សងកតសឃើញថារបសទ្យ្ដដលាន្ទី្យតាងំភូមសិារ្ជិតោន ដដលាន្របបន្សោបាយដូចោន ឬ
របហាករ់បដ លោន ដតងដតាន្ខលឹមសារចាបកំ់ពូលដូចោន ឬរ្សដៀងោន នន្របសទ្យ្នី្មយួៗសដ្ឋយអ
សន្លើ។ជាពិស្្្រាបរ់បសទ្យ្ដដលឋតិនូ្វសរកាមអនានិ្គមនន្របសទ្យ្ណាមយួជាទូ្យសៅសយើង្សងក
តសឃើញថាការទ្យទូ្យលឥទ្យធិពលដផនកចាបពី់របសទ្យ្សនាឹះសដ្ឋយកិចមនិ្រចួស ើយ។មាងវញិសទ្យៀតការជៈ
ឥទ្យធិពលនន្របសទ្យ្មហាអំណាចនិ្ងចរន្តយបាយរប្់ពិភពសលាកកជារជុងមូយសធវើសោយាន្ការទ្យ
ទ្យលួយកន្វួមសនាគមវជិាជ នន្របទ្យ្មហាអំណាចផងដដរ។ការទ្យទូ្យលយកនូ្វឥទ្យធិពលនន្របសទ្យ្មហា
ណាចមណួាសនាឹះកោ៏ចនិ្ងសធវើឲ្យរបសទ្យ្ដដលទ្យទ្យួលយកនូ្វឥទ្យធិពលសនាឹះទ្យទ្យួលយកនូ្វខលឹសារខលឹះៗ
ដល់ចាបកំ់ពូលរប្់របសទ្យ្ខលួន្ផងដដរ។ 
 ដូចសឆនឹះសដើមបសីោយដឹងចាបថ់ាសតើរបសទ្យ្នី្មយួៗាន្ចាបកំ់ពូលដូចោន ស ើយាន្អ
តថសន្យ័ដូចោន ឬសផសងោ ងណាសយើងនិ្ងសធវើការសរបៀបសធៀបរវាងរដឋធមមនុ្ញ្ា របសទ្យ្កមពុជានិ្ងរបសទ្យ្
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ដនទ្យសដ្ឋយយករដឋធមមនុ្ញ្ា នន្របសទ្យ្បារាងំមកសធវើការសរបៀបសធៀប។ការសរបៀបសធៀបរដឋធមមនុ្ញ្ា រវាង
របសទ្យ្មយួនិ្ងរបសទ្យរបសទ្យ្មយយួសទ្យៀតមនិ្ដមន្ាន្សចតនាទុ្យចចរតិបន្តុ្បងាអ បរ់ដឋធមមនុ្ញ្ា របសទ្យ
្ដនទ្យស ើយសលើកដសមកើងរដឋធមមនុ្ញ្ា របទ្យ្ខលួន្សនាឹះសទ្យ។ផទុយសៅវញិការសរបៀបសធៀបរដធមនុ្ញ្ាកមពុជា
និ្ងរដឋធមមនុ្ញ្ា នន្របសទ្យ្បារាងំ 
ោចជារបទី្យបបំភលសឺោយសឃើញចា្់ពីភាពខុ្ោន រវាងរដឋធមមនុ្ញ្ា របសទ្យ្កមពុជានិ្ងរបសទ្យ្បារាងំ 
ដូចជាវបបធម ៏
របនពណី្ទំ្យសន្ៀមទ្យាល បរ់បបន្សោបាយទ្យរមងរ់ដឋនិ្ងរចនា្មពន្ធនន្ការរគបរ់គងជាសដើម។ជាពិស្្
ោចលាតរតដ្ឋងអំពីលកខណ្ៈពិស្្នន្របសទ្យ្នី្មយួៗសរៀងៗខលួន្។ការសរបៀបសធៀបសន្ឹះសទ្យៀតសសា
តមនិ្រតឹមដតសធវើសោយនិ្្សតិយល់ដឹងកាន្ដ់តចា្់អំពីរដឋធមមនុ្ញ្ា រប្់របសទ្យ្ខលួន្ប ុសណាណ ឹះសទ្យដថ្ម
ទងំទ្យទូ្យលបានូ្វចំសណ្ឹះដឹងដទូ៏្យលំទូ្យលាយអំពីរដឋធមមនុ្ញ្ា នន្របសទ្យ្សៅតំបន្អឺ់រុបសទ្យៀតផង។ 
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