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បុព្វកថា 
ឡយើង ព្បជារាស្តសត ខ្ខ្មរ 

ខ្ដ្លធ្លល ប់មានអារយធម្ឧ៌ត្តុងគឧត្តម្ ព្បឡទសជាត្ិសតុកសតម្ភ ធំទូលាយ

ថុ្្ំឡថ្្ើង រុងឡរឿង កិត្ានុភាព្ខ្ពង់ខ្ពស់ ភលឺខ្ច្ងចំងដ្ូច្ឡព្ព្ជព្ណណរាយ 

បានធ្លល ក់ខ្លួនដ្៏ខ្សនរនធត្់ កោុងអំ ុងព្ីរទសសវត្សរ៍ច្ុងឡព្កាយឡនះ

ឆ្លងកាត្់ទុកខឡសាកវិនាសអនតរាយ ព្ទុឌឡព្ោម្ ឱនថ្យម្ហាឡសាកសាត យ 

បានភាា ក់រលឹក ឡព្កាកឈរឡ ើង ច្ងបាច្់ឆ្នទៈឡមាះម្ុត្ បតូរផ្តត ច្់ 

រួបរួម្គ្នោ  ព្ព្ងឹងឯកភាព្ជាត្ិ រកាការពារទឹកដ្ីកម្ពុជា អធិបឡត្យយ ថ្ថ្លថាល  

និង អារយធម្៌អងគរដ្៏បវរ កសាងព្បឡទសជាត្ិឱយឡៅជា “ឡកាះសនតិភាព្” 

ឡ ើងវិញ ខ្អែកឡលើព្បព្័នធព្បជាធិបឡត្យយ ឡសរើព្ហុបកស ធ្លនាសិទធិម្នុសស 

ឡគ្នរព្ច្ាប់ ទទួលខ្ុសព្ត្ូវខ្ពស់ច្ំឡពាះវាសនាអនារត្ជាត្ិ ឱយបានឈាន

ឡ ើងរើកច្ឡព្ម្ើន លូត្លាស់ សម្បូររុងឡរឿងជានិច្ចនិរនតរ៍។ 

កោុងឆ្នទៈឡមាះម្តុ្ឡនះ 

ឡយើងសរឡសរចរឹកកោុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជាដ្ចូ្

ត្ឡៅ: 
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ជំព្ូកទី ១៖ អំព្ីអធិបតេយ្យ 
មាព្ា ១.- 

ព្បឡទសកម្ពុជា ជាព្ព្ះរាជាណាច្ព្ក ខ្ដ្លព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ព្ទង់

ព្បត្ិបត្តិាម្រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងាម្លទធិព្បជាធិបឡត្យយ ឡសរើព្ហុបកស។ 

ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា ជារដ្ឋឯករាជយ អធិបឡត្យយ សនតិភាព្ 

អព្ាព្កឹត្ អច្ិថ្ស្តនតយ៍ ម្ិនច្ូលបកសសម្ព័នធ។  

មាព្ា ២.- 

បរូណភាព្ទឹកដ្ីរបសព់្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជាម្ិនអាច្រឡំលាភបាន 

ោច្់ខាត្ កោុងព្ពំ្ខ្ដ្នរបស់ខ្លួន ខ្ដ្លមានកំណត្់កោុងខ្អនទីខាោ ត្ ១/

១០០.០០០ ឡធវើឡៅច្ឡនាល ះនោ ំ ១៩៣៣-១៩៥៣ ឡហើយខ្ដ្លព្ត្ូវបាន

ទទួលសាគ ល់ជា អនតរជាត្ិ ឡៅច្ឡនាល ះនោ ំ ១៩៦៣-១៩៦៩។  

មាព្ា ៣.- 

ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា ជារដ្ឋខ្ដ្លម្ិនអាច្បំខ្បកបាន។ 

មាព្ា ៤.- 

បាវច្នាថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជារឺៈ ជាត្ិ សាសនា ព្ព្ះម្ហា-

កសព្ត្។ 
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មាព្ា ៥.- 

ភាសា និងអកសរខ្ដ្លឡព្បើជាអលូវការរឺ ភាសា និងអកសរខ្ខ្មរ។ 

មាព្ា ៦ .- 

ភោំឡព្ញជារាជធ្លនីថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា។ 

ទង់ជាត្ិ ឡភលងជាត្ិ និងសញ្ញញ ជាត្ិ មានកំណត្់ឡៅកោុង ឧបសម្ព័នធ 

១,២ និង ៣។ 

ជំព្ូកទី ២៖ អំព្ីព្ព្ះមហាកសព្េ 
មាព្ា ៧. - 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្កម្ពុជា ព្ទង់ព្រងរាជយសម្បត្តិ ប ខុ្នតព្ទង់ម្ិនកាន់ 

អំណាច្ឡ ើយ។ 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ព្ទង់ជាព្ព្ះព្បម្ុខ្រដ្ឋម្យួជីវិត្។ 

អងគព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ម្ិនអាច្នរណារំឡលាភបំពានបានឡ ើយ។  

មាព្ា ៨ .- 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ព្ះអងគព្ទង់ជានិម្ិត្តរូបថ្នឯកភាព្ជាត្ិ និងនិរនតរ-

ភាព្ជាត្ិ។ 
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ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ព្ទង់ជាអោកធ្លនាឯករាជយជាត្ិ អធិបឡត្យយ និង

បរូណភាព្ទឹកដ្ីថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា ព្ទង់ជាអោកធ្លនាការឡគ្នរព្

សិទធិ និងឡសរើភាព្របស់ព្បជាព្លរដ្ឋ និងការឡគ្នរព្សនធិសញ្ញញ អនតរជាត្ិ។ 

មាព្ា ៩ .- 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់មានត្ួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ជាអាជាា កណាត លឡដ្ើម្បី

ធ្លនាការព្បព្ព្ឹត្តឡៅថ្នអណំាច្សាធ្លរណៈឱយមានភាព្ឡទៀងោត្់។ 

មាព្ា ១០ .- 

របបរាជានិយម្កម្ពុជា ជារបបឡព្ជើសាំង។ 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ព្ទង់ឥត្មានព្ព្ះរាជអំណាច្ចត្់ាំងព្ព្ះរជជោ-

ោទ សព្មាប់ព្រងរាជយសម្បត្តិឡ ើយ។  

មាព្ា ១១ .- ថ្មី1  

កោុងករណីខ្ដ្លព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ព្ុំអាច្បំឡព្ញព្ព្ះរាជភារៈ ជា 

ព្ព្ះព្បម្ុខ្រដ្ឋបានដ្ូច្ធម្មា ឡោយព្ព្ះអងគព្ទង់ព្បឈនួជាទម្ងន់មានការ 

បញ្ញជ ក់ឡោយព្កុម្ព្រូឡព្ទយជំនាញ ឡព្ជើសឡរើសឡោយព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា 

 
1  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  នស/រកម្/០៣៩៩/០១ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ៨ មី្នា នោ ំ១៩៩៩ (ោក់ទង

នឹងការបឡង្ើត្ឱយមានសាថ ប័នព្ព្ឹទធសភា)។ 
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ព្បធ្លនរដ្ឋសភា និងនាយករដ្ឋម្ស្តនតី ឡនាះព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា បំឡព្ញភារកិច្ច 

ព្បម្ុខ្រដ្ឋជំនួសព្ព្ះអងគកោុងឋានៈជាព្ព្ះរាជានុសិទធិ។ 

កោុងករណីខ្ដ្លព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា ព្ុំមានលទធភាព្បំឡព្ញភារកិច្ច 

ជាព្បម្ុខ្រដ្ឋជំនួសព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ កោុងឋានៈជាព្ព្ះរាជានុសិទធិ ឡព្លព្ព្ះ

អងគព្ទង់ព្បឈនួជាទម្ងន់ ដ្ចូ្មានខ្ច្ងកោុងវាកយខ្័ណឌ ខាងឡលើ ព្បធ្លនរដ្ឋ

សភាជាអោកបំឡព្ញភារកិច្ចឡនះ។ 

ត្ំខ្ណងជាព្បម្ុខ្រដ្ឋជំនួសព្ព្ះម្ហាកសព្ត្កោុងឋានៈជាព្ព្ះរាជានុ

សិទធិឡនះ អាច្នឹងដ្ូរឥសសរជនឡអសងឡទៀត្ កោុងករណីដ្ូច្ខ្ដ្លបានខ្ច្ង កោុង

វាកយខ្័ណឌ ខាងឡលើ ាម្ឋានានុព្កម្ដ្ូច្ត្ឡៅៈ 

ក-អនុព្បធ្លនទី ១ ព្ព្ឹទធសភា  

ខ្-អនុព្បធ្លនទី ១ រដ្ឋសភា 

រ-អនុព្បធ្លនទី ២ ព្ព្ឹទធសភា  

ឃ-អនុព្បធ្លនទី ២ រដ្ឋសភា 

 

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១២ .-ថ្មី2 

ឡៅឡព្លព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ច្ូលទីវងគត្ ព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភាទទួល 

ភារកិច្ចជាព្បម្ុខ្រដ្ឋសត ីទីកោុងឋានៈជាព្ព្ះរាជានុសិទធិថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្ក-

កម្ពុជា។ 

កោុងករណីខ្ដ្លព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា ព្ុំមានលទធភាព្បំឡព្ញភារកិច្ច 

ជាព្បម្ុខ្រដ្ឋសត ីទីជំនួសព្ព្ះម្ហាកសព្ត្កោុងឡព្លព្ព្ះអងគច្ូលទីវងគត្ ការ

ទទួលភារកិច្ចជាព្បម្ុខ្រដ្ឋសត ទីីកោុងឋានៈជាព្ព្ះរាជានុសិទធិ ព្ត្ូវអនុវត្តាម្

វាកយខ្័ណឌ ទ ី២ និងទី ៣ ថ្នមាព្ា ១១ ថ្មី។  

មាព្ា ១៣ .- ថ្មី3 

កោុងរយៈឡវលា ៧ថ្ថ្ងោ ងយូរ ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ថ្មី ថ្នព្ព្ះរាជាណា

ច្ព្កកម្ពុជា ព្ត្ូវបានឡព្ជើសឡរើស ឡោយព្កុម្ព្បឹការាជយសម្បត្តិ។ 

សមាសភាព្ថ្នព្កុម្ព្បឹការាជយសម្បត្តិមានៈ  

− ព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា  

− ព្បធ្លនរដ្ឋសភា 

 
2  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 

3  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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− នាយករដ្ឋម្ស្តនតី 

− សឡម្តច្ព្ព្ះសងឃរាជ រណៈម្ហានិកាយ និងរណៈធម្មយុត្តិ-

កនិកាយ 

− អនុព្បធ្លនទី ១ និងអនុព្បធ្លនទី ២ ព្ព្ឹទធសភា 

− អនុព្បធ្លនទី ១ និងអនុព្បធ្លនទី ២ រដ្ឋសភា 

ការឡរៀបច្ំ និងការព្បព្ពឹ្ត្តឡៅថ្នព្កុម្ព្បឹការាជយសម្បត្តិនឹងមាន កំណត្់

កោុងច្ាប់ម្ួយ។  

មាព្ា ១៤ .- 

ព្ត្ូវបានឡព្ជើសឡរើសជាព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា 

សមាជិកថ្នព្ព្ះរាជវងានុវងសខ្ខ្មរ ខ្ដ្លមានព្ព្ះជនាម យុោ ងត្ិច្ ៣០

ព្ព្ះវសា ឡហើយខ្ដ្លជាព្ព្ះរាជបចាញាត្ិថ្នព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ អងគឌងួ ឬ

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ នឡរាត្តម្ ឬក៏ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ សុសីវុត្ថិ។ 

ម្ុនច្ូលព្រងរាជយសម្បត្តិ ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ខ្ថ្លងសចច ព្បណិធ្លន 

ដ្ូច្មានខ្ច្ងកោុងឧបសម្ព័នធទី ៤។  

 

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១៥ .- 

ព្ព្ះជាោថ្នព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ មានព្ព្ះរាជឋានៈជាព្ព្ះម្ឡហសី 

ថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា។  

មាព្ា ១៦ .- 

ព្ព្ះម្ឡហសីថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជាពំុ្មានព្ព្ះរាជសទិធិ ឡធវើ

នឡោបាយ ទទលួត្នួាទីជាអោកដ្ឹកនំារដ្ឋ ឬជាអោកដ្ឹកនំារាជរោឋ ភិបាល ឬ

ទទួលត្ួនាទីរដ្ឋបាល ឬនឡោបាយឡ ើយ។ 

ព្ព្ះម្ឡហសីថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា ទុកព្ព្ះរាជកាយព្ល 

បំឡព្ញព្ព្ះរាជភារៈបឡព្ម្ើព្បឡោជន៍សងគម្ ម្នុសសធម្៌ សាសនា និងជួយ

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្កោុងព្ព្ះរាជកាត្ព្វកិច្ចខ្អោកព្ិធីការ និងការទូត្។ 

មាព្ា ១៧ .- 

ព្បការខ្ដ្លព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ព្រងរាជយសម្បត្តិ ប ុខ្នតព្ទង់ម្ិន 

កាន់អំណាច្ឡ ើយ ឡហើយខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងវាកយខ្័ណឌ ទី ១ ថ្នមាព្ា ៧ 

ថ្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡនះ ម្ិនអាច្សុំខ្កខ្ព្បបានជាោច្់ខាត្។  

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១៨ .-ថ្មី4 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ព្ះអងគព្ទងោ់ក់ទងជាម្ួយព្ព្ឹទធសភា និងរដ្ឋសភា 

ឡោយព្ព្ះរាជសារ។ 

ព្ព្ះរាជសារឡនះ ព្ព្ឹទធសភា និងរដ្ឋសភាម្ិនអាច្យកឡៅជខ្ជក 

ព្ិភាកាឡ ើយ។  

 

មាព្ា ១៩ .-ថ្ម ី(ព្រី)5  

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ខ្ត្ងាំងនាយករដ្ឋម្ស្តនតី និងព្ទង់ខ្ត្ងាំង

រណៈរដ្ឋម្ស្តនតី ាម្ខ្បបបទខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងមាព្ា ១១៩ ថ្មី (ពី្រ)។  

 

 
4  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 

5   វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៣ នស/រកម្/០៧០១/១១ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ២៨ ខ្ខ្កក្ោ នោ ំ២០០១ 

(កំហុសបឡច្ចកឡទស)  បនាទ ប់ម្កវិឡសាធនកម្មឡលើកទី ៩ នស/រកម្/១១២១/០១៨ ចុ្ះ

ថ្ថ្ងទី ០៣ វិច្ាិកា នោ ំ២០២១ ឡៅជា៖ មាព្ា ១៩.-ថ្មី (ម្ួយ): ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់

ខ្ត្ងាំងនាយករដ្ឋម្ស្តនតី និងព្ទង់ខ្ត្ងាំងរណៈរដ្ឋម្ស្តនតី ាម្ខ្បបបទខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុង

មាព្ា ១១៩ ថ្មី (មួ្យ)។ មាព្ា ១៩.-ថ្មី (ព្ីរ) ឡនះ ជាបច្ចុបបនោភាព្ចុ្ងឡព្កាយ ាម្

 វឡិសាធនកម្មឡលើកទី១០ នស/រកម្/០៨២២/០០៧ ចុ្ះថ្ថ្ងទី០៦ ខ្ខ្សីហា នោ ំ២០២២។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ២០ .- 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ទទលួសវនាការជាអលូវការពី្រដ្ងកោុងម្យួខ្ខ្ 

ឱយនាយករដ្ឋម្ស្តនតី និងរណៈរដ្ឋម្ស្តនតីច្ូលគ្នល់រាយការណ៍ទូលថាវ យ ព្ទង់

ព្ជាបអំព្ីសភាព្ការណ៍ថ្នព្បឡទសជាត្ិ។  

មាព្ា ២១ .- 

ាម្ឡសច្កតីឡសោ ើរបស់រណៈរដ្ឋម្ស្តនតី ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ឡាយ 

ព្ព្ះហសតឡលខាឡលើព្ព្ះរាជព្កឹត្យខ្ត្ងាំង ផ្តល ស់បតូរ ឬបញ្ចប់ភារកិច្ចម្ស្តនតី

ជាន់ខ្ពស់សុីវិល និងឡោធ្ល ឯកអរគរាជទូត្ និងឡព្បសិត្វិសាម្ញ្ញ និង

ឡព្ញ សម្ត្ថភាព្។ 

ាម្ឡសច្កតីឡសោ ើរបស់ឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកាថ្នអងគឡៅព្កម្ ព្ព្ះម្ហា-

កសព្ត្ព្ទង់ឡាយព្ព្ះហសតឡលខាឡលើព្ព្ះរាជព្កឹត្យខ្ត្ងាំង ផ្តល ស់បតូរ ឬដ្ក 

ឡៅព្កម្ខ្អោកយុាត ធិការ។  

មាព្ា ២២ .-ថ្មី6 

ឡៅឡព្លព្បជាជាត្ិព្បឈម្ម្ុខ្នឹងឡព្គ្នះថាោ ក់ ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ 

ព្ទង់ព្បកាសព្បោនដ្ំណឹងជាសាធ្លរណៈ ោក់ព្បឡទសជាត្ិសថ ិត្ឡៅកោុង 

 
6  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ភាព្អាសនោ ឡព្កាយព្ីបានម្ត្ិឯកភាព្ព្ីនាយករដ្ឋម្ស្តនតី ព្បធ្លនរដ្ឋសភា 

និងព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា។  

មាព្ា២៣ .- 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ជាឡម្បញ្ញជ ការកំព្ូលថ្នកងឡោធព្លឡខ្ម្រ-

ភូម្ិនទ។ អរគឡម្បញ្ញជ ការកងឡោធព្លឡខ្ម្រភូម្ិនទ ព្ត្ូវបានខ្ត្ងាំងឡ ើង

ឡដ្ើម្បីបញ្ញជ កងឡោធព្លឡខ្ម្រភូម្ិនទឡនះ។  

មាព្ា២៤ .-ថ្មី7 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់រង់ជាព្ព្ះអធិបត្ីថ្នឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកាការពារ

ជាត្ិ ខ្ដ្លនឹងព្ត្ូវបឡង្ើត្ឡ ើងឡោយច្ាប់ម្ួយ។ 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទងព់្បកាសសស្តរគ ម្ ឡព្កាយការអនុម្័ត្របស់ រដ្ឋ

សភា និងព្ព្ឹទធសភា។ 

មាព្ា ២៥ .- 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ទទួលសារាំងឯកអរគរដ្ឋទូត្ ឬឡព្បសិត្  វិសា-

ម្ញ្ញ និងឡព្ញសម្ត្ថភាព្ថ្នព្បឡទសឡព្ៅម្កព្បចំព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា។  

 
7  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ២៦ .-ថ្មី8 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ឡាយព្ព្ះហសតឡលខាឡលើសនធិសញ្ញញ  និងអន-ុ

សញ្ញញ អនតរជាត្ិ ឡហើយព្ទង់ព្បោនសចច ប័នឡលើសនធិសញ្ញញ  និងអនុសញ្ញញ  

ោងំឡនះ ឡព្កាយបានទទួលការអនុម្័ត្យល់ព្ព្ម្ព្ីរដ្ឋសភា និងព្ព្ឹទធសភា។  

មាព្ា ២៧ .- 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់មានព្ព្ះរាជសិទធិបនធូរបនថយឡោសនិងឡលើក 

ខ្លងឡោស។ 

មាព្ា ២៨ .-ថ្មី9 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ឡាយព្ព្ះហសតឡលខាឡលើព្ព្ះរាជព្កម្ ព្បកាស

ឱយឡព្បើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្ាប់ខ្ដ្លរដ្ឋសភាបានអនុម្័ត្ និងព្ព្ឹទធសភា បានព្ិនិត្យ

ច្ប់សព្វព្រប់រួច្ឡហើយ និងព្ទង់ឡាយព្ព្ះហសតឡលខាឡលើព្ព្ះរាជព្កឹត្យាម្

ឡសច្កតីឡសោ ើសុំព្ីរណៈរដ្ឋម្ស្តនតី។ 

 
8  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 

9  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី១  ១៤ ខ្ខ្កក្ោ នោ ំ១៩៩៤ (អំព្ីការអតល់សិទធិដ្លព់្បមុ្ខ្រដ្ឋសត ីទី

ចុ្ះហត្ថឡលខាឡលើព្ព្ះរាជព្កម្ ឬព្ព្ះរាជព្កឹត្យ ឡៅឡព្លព្ព្ះម្ហាកសព្ត្អវត្តមាន ឡោយ

ព្ព្ះរាជសារព្បរល់សិទធិ)។ បនាទ ប់ម្ក វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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កោុងឡព្លខ្ដ្លព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្បឈួន ឡហើយព្ត្ូវព្ាបាលព្ព្ះឡរារ

ឡៅបរឡទស កោុងឡព្លឡនាះព្ព្ះម្ហាកសព្ត្មានសិទធិឡអទរអំណាច្ឡាយព្ព្ះ

ហសតឡលខាឡៅឡលើព្ព្ះរាជព្កម្ ឬព្ព្ះរាជព្កឹត្យខាងឡលើឡនះឡៅព្បម្ុខ្រដ្ឋ 

សដ ីទីច្ុះហត្ថឡលខាជំនួសឡោយព្ព្ះរាជសារព្បរល់សទិធិ។  

មាព្ា២៩ .-ថ្មី10 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់បឡង្ើត្ និងព្បោនឡព្រឿងឥសសរិយយសជាត្ិ។ 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់សឡព្ម្ច្ព្បោនឋាននតរសកតិ ឋានៈឡោធ្ល និង 

សុីវិល ាម្ច្ាប់កំណត្់។  

មាព្ា ៣០ .-ថ្មី11 

កោុងរយៈឡព្លព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់អវត្តមាន ព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា

ទទួល ភារកិច្ចជាព្បម្ុខ្រដ្ឋសត ីទី។ 

កោុងករណីខ្ដ្លព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភាព្ុំមានលទធភាព្បំឡព្ញ ភារកិច្ច

ជាព្បម្ុខ្រដ្ឋសត ីទីជំនួសព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ឡព្លព្ព្ះអងគព្ទង់អវត្តមាន ការ

 
10  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៣  នស/រកម្/០៧០១/១១ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ២៨ ខ្ខ្កក្ោ នោ ំ២០០១ 

(ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់បឡង្ើត្ និងព្បោនឡព្រឿងឥសសរិយយសជាត្ិ)។ 

11  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ទទួលភារកិច្ចជាព្បម្ុខ្រដ្ឋសត ទីី ព្ត្ូវអនុវត្តាម្វាកយខ្័ណឌ ទី២ និងទី៣ ថ្ន

មាព្ា១១ ថ្មី។ 

ជំព្ួកទី ៣៖ អំព្ីសទិធិ និងករណីយ្កិច្ចរបសព់្បជាព្លរដ្ឋខ្មែរ 
មាព្ា ៣១ .- 

ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជាទទលួសាគ ល់ និងឡគ្នរព្សិទធិម្នុសសដ្ូច្ 

មានខ្ច្ងកោុងធម្មនុញ្ញអងគការសហព្បជាជាត្ិ ឡសច្កតីព្បកាសជាសកលសដ ី

ពី្ សិទធិម្នុសស និងកត្ិកាសញ្ញញ  ព្ព្ម្ោងំអនុសញ្ញញ ោងំឡាយោក់ទងឡៅ

នឹងសិទធិម្នុសស សិទធិនារើ និងសិទធិកុមារ។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរមានភាព្ឡសម ើគ្នោ ច្ំឡពាះមុ្ខ្ច្ាប់ មានសិទធិឡសរើ 

ភាព្និងករណីយកិច្ចដ្ូច្គ្នោ ោងំអស់ ឡោយឥត្ព្បកាន់ព្ូជសាសន៍ ព្ណ៌

សម្បុរ ឡភទ ភាសា ជំឡនឿសាសនា និនាោ ការនឡោបាយ ឡដ្ើម្កំឡណើត្ ជាត្ិ 

ឋានៈ សងគម្ធនធ្លន ឬសាថ នភាព្ឯឡទៀត្ឡ ើយ។ ការឡព្បើសិទធិ ឡសរើភាព្

ផ្តទ ល់ខ្លួនរបស់ បុរគលមាោ ក់ៗម្ិនព្ត្ូវឱយប ះពាល់ដ្ល់សិទធឡិសរើភាព្អោកដ្ថ្ទ

ឡ ើយ។ ការឡព្បើ សិទធិឡសរើភាព្ឡនះ ព្ត្ូវព្បព្ព្ឹត្តាម្ល័កខខ្័ណឌ កំណត្់កោុង

ច្ាប់។  

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 

វាយឡ ើងវិញឡោយ៖ lawkh (law-kh.com)                  16 

មាព្ា ៣២ .- 

ជនព្រប់របូមានសិទធិរស់រានមានជីវិត្ មានឡសរើភាព្ និងមានសនតិ-

សុខ្ផ្តទ ល់ខ្លួន។ 

ឡោសព្បហារជីវិត្ម្ិនព្ត្ូវឱយមានឡ ើយ។  

មាព្ា ៣៣ .- 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរម្ិនអាច្ព្ត្វូបានដ្កសញ្ញជ ត្ិ និរឡទស ឬចប់ 

បញ្ជូនខ្លួនឡៅឱយព្បឡទសឡព្ៅណាម្យួឡ ើយ ឡលើកខ្លងខ្ត្មានកិច្ចព្ព្ម្

ឡព្ព្ៀងជាម្ួយគ្នោ ឡៅវិញឡៅម្ក។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរខ្ដ្លកំព្ុងរស់ឡៅឯបរឡទសព្ត្ូវបាន រដ្ឋគំ្នពារ។ 

ការទទួលសញ្ញជ ត្ិខ្ខ្មរព្ត្ូវកណំត្់កោុងច្ាប់។  

មាព្ា ៣៤ .-ថ្មី12   

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ មានសិទធិឡបាះឡនោ ត្ និងអាច្ឈរ 

ឡឈាម ះឱយឡរឡបាះឡនោ ត្។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ ខ្ដ្លមានអាយុោ ងត្ិច្ ១៨នោ ំ 

មានសិទធិឡបាះឡនោ ត្។ 

 
12  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 
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ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ ខ្ដ្លមានអាយុោ ងត្ិច្ ២៥នោ ំ 

អាច្ឈរឡឈាម ះឱយឡរឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំងត្ំណាងរាស្តសត។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ ខ្ដ្លមានអាយុោ ងត្ិច្ ៤០នោ ំ 

អាច្ឈរឡឈាម ះឱយឡរឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំងជាសមាជិកព្ពឹ្ទធសភា។ 

បទបបញ្ញត្តិបនថយសិទធិឡបាះឡនោ ត្ និងសិទធិឈរឡឈាម ះឱយឡរឡបាះ

ឡនោ ត្ ព្ត្ូវខ្ច្ងកោុងច្ាប់ឡបាះឡនោ ត្។  

មាព្ា ៣៥ .- 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ មានសិទធិច្ូលរួម្ោ ងសកម្មកោុង

ជីវភាព្នឡោបាយ ឡសដ្ឋកិច្ច សងគម្កិច្ច និងវបបធម្៌របស់ព្បឡទសជាត្ិ។ 

ឡសច្កតីឡសោ ើោងំឡាយរបស់ព្បជាព្លរដ្ឋ ព្ត្ូវបានទទួលការព្ិនិត្យ 

និងឡោះព្សាយោ ងហមត្ច់្ត្់ព្ីអងគការរដ្ឋ។ 

មាព្ា ៣៦ .- 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ មានសិទធិឡព្ជើសឡរើសម្ុខ្របរសម្-

ព្សបាម្សម្ត្ថភាព្របសខ់្លួន ាម្ឡសច្កតីព្ត្ូវការរបស់សងគម្។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ មានសិទធិទទួលព្បាក់បំណាច្់ឡសម ើគ្នោ  

ច្ំឡពាះការររដ្ូច្គ្នោ ។ 
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ការររឡម្អទះមានត្ថ្ម្លឡសម ើគ្នោ នឹងកថ្ព្ម្ខ្ដ្លបានម្កព្ីការររឡធវើ

ឡៅឡព្ៅអទះ។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ មានសិទធិទទួលការធ្លនារា៉ាប់រង

សងគម្ និងអត្ថព្បឡោជន៍ខាងសងគម្កិច្ច ខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងច្ាប់។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ មានសិទធិបឡង្ើត្សហជីព្ និងច្ូលជា

សមាជិកសហជីព្ឡនះ។ 

ការឡរៀបច្ំ និងការព្បព្ពឹ្ត្តឡៅថ្នសហជីព្ នឹងមានកំណត្់កោុង-

ច្ាប់។ 

មាព្ា ៣៧ .- 

សិទធិឡធវើកូដ្កម្ម និងឡធវើបាត្ុកម្មឡោយសនតិវិធី ព្ត្ូវយកម្កអនុវត្ត 

ឡៅកោុងព្កបខ្័ណឌ ថ្នច្ាប់។  

មាព្ា ៣៨ .- 

ច្ាប់រា៉ាប់រងម្ិនឱយមានការរំឡលាភបំពានឡលើរូបរាងកាយបុរគល 

ណាម្ួយឡ ើយ។ ច្ាប់ការពារជីវិត្ កិត្តិយស និងឡសច្កតីថ្ថ្លថ្ោូររបស់ព្បជា

ព្លរដ្ឋ។ 
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ការឡចទព្បកាន់ ការចប់ខ្លួន ការឃាត្់ខ្លួន ឬការឃុំខ្លួនជនណា

ម្ួយនឹងអាច្ឡធវើឡៅឡកើត្ លុះព្ាខ្ត្អនុវត្តព្ត្ឹម្ព្ត្ូវាម្បញ្ញត្តិច្ាប់។ 

ការបងខិត្បងខំ ការឡធវើបាបឡលើរូបរាងកាយ ឬព្បព្ព្ឹត្តិកម្មណា ម្ួយ

ខ្ដ្លបខ្នថម្ទម្ងន់ទណឌ កម្ម អនុវត្តច្ំឡពាះជនជាប់ឃុំឃាងំ ឬជាប់

ព្នធនាគ្នរ ព្ត្ូវហាម្ឃាត្់ម្ិនឱយឡធវើឡ ើយ។ អោកថ្ដ្ដ្ល់ អោករួម្ព្បព្ព្ឹត្ត និង

អោកសម្រំនិត្ ព្ត្ូវទទួលឡោសាម្ច្ាប់។ 

ការទទលួសារភាព្ខ្ដ្លឡកើត្ឡ ើងពី្ការបងខិត្បងខំាម្អលូវកាយកតី 

ាម្អលូវច្ិត្តកត ីម្ិនព្ត្ូវទុកជាភសតុាងថ្នពិ្រុទធភាព្ឡទ។ 

 វិម្ត្ិសងស័យ ព្ត្ូវបានជាព្បឡោជន៍ដ្ល់ជនជាប់ឡចទ។ 

ជនជាប់ឡចទណាក៏ឡោយ ព្ត្ូវទុកជាម្នុសសឥត្ឡោស ដ្រាបណា

ត្ុលាការម្ិនោន់កាត្់ឡោសជាសាថ ព្រ។ 

ជនព្រប់រូប មានសិទធិការពារខ្លួនាម្អលូវត្ុលាការ។  

មាព្ា ៣៩ .- 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរមានសិទធិបតងឹបរិហារ បតឹងត្វា៉ា  ឬបតឹងោរសំណង 

ជួសជុលការខ្ូច្ខាត្ ខ្ដ្លបណាត លម្កព្ីអំឡព្ើខ្ុសច្ាប់របស់អងគការរដ្ឋ 

របស់អងគការសងគម្ និងរបស់បុរគលិកថ្នអងគការោងំឡនាះ។ ការឡោះ
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ព្សាយបណត ឹង ត្វា៉ា  និងសំណងជួសជុលការខ្ូច្ខាត្ជាសម្ត្ថកិច្ចរបស់

ត្ុលាការ។  

មាព្ា ៤០ .- 

ឡសរើភាព្កោុងការឡដ្ើរនង យជិត្ និងាំងទីលំឡៅកោុងសាថ នភាព្ព្សប

ច្ាប់របស់ព្បជាព្លរដ្ឋ ព្ត្វូបានឡគ្នរព្។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរអាច្ឡច្ញឡៅាំងទីលំឡៅ ឡៅព្បឡទសឡព្ៅ ឬ

 វិលព្ត្ ប់ម្កវិញបាន។ 

ការរកាសិទធិម្ិនឱយរំឡលាភឡលើលំឡៅឋាន និងអាថ្៌កំបំាងថ្នការ

ឡឆ្លើយឆ្លងាម្លិខ្ិត្ ាម្សារទូរឡលខ្ ទរូព្ុម្ព ទូររម្ន៍ និងាម្ទូរស័ព្ទ 

ព្ត្ូវបានធ្លនា។ 

ការខ្ឆ្កឡឆ្រលំឡៅឋាន សមាភ រៈវត្ថុ និងឡលើរូបបុរគល ព្ត្ូវឡធវើឱយ

ព្សបនឹងបញ្ញត្តិច្ាប់។ 

មាព្ា ៤១ .- 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរមានឡសរើភាព្ខាងការបឡញ្ចញម្ត្ិរបស់ខ្លួន ឡសរើ

ភាព្ខាងសារព្័ត្៌មាន ឡសរើភាព្ខាងការឡបាះព្ុម្ពអាយ ឡសរើភាព្ខាង 

ការព្បជុំ។ ជនណាក៏ឡោយ ម្ិនអាច្ឡឆ្លៀត្ឡព្បើសិទធិឡនះ ឡោយរំឡលាភ នំា
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ឱយប ះពាល់ដ្ល់កិត្តិយសរបស់អោកដ្ថ្ទ ដ្ល់ទំឡនៀម្ទមាល ប់លែរបស់សងគម្ 

ដ្ល់សណាត ប់ធ្លោ ប់សាធ្លរណៈ និងដ្ល់សនតិសុខ្ជាត្ិបានឡ ើយ។ 

របបសារព្័ត្៌មាន ព្ត្ូវឡរៀបច្ំឡ ើងឡោយច្ាប់។  

មាព្ា ៤២ .- 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរមានសិទធិបឡង្ើត្សមារម្និងរណបកសនឡោ-

បាយ។ សិទធិឡនះព្ត្ូវកំណត្់កោុងច្ាប់។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំឡាយ អាច្ច្ូលរួម្កោុងអងគការម្ហាជន ជួយ

គ្នោ ឡៅវិញឡៅម្ក ការពារសម្ិទធអលជាត្ិ និងសណាត ប់ធ្លោ ប់សងគម្។ 

មាព្ា ៤៣ .- 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ មានសិទធិឡព្ញទីខាងជំឡនឿ។ 

ឡសរើភាព្ខាងជំឡនឿ និងការព្បត្ិបត្តិខាងអលូវសាសនា ព្ត្ូវបាន រដ្ឋ

ធ្លនាកោុងល័កខខ្័ណឌ  ខ្ដ្លម្ិនប ះពាល់ដ្ល់ជំឡនឿ ឬសាសនាដ្ថ្ទឡទៀត្ ដ្ល់

សណាត ប់ធ្លោ ប់ និងសនតិសុខ្សាធ្លរណៈ។ 

ព្ព្ះព្ុទធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋ។  
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មាព្ា ៤៤ .- 

ជនណាក៏ឡោយ ឡោះជាបុរគលកតី ជាសម្ូហភាព្កតី មានសិទធិ ជា

មាច ស់កម្មសិទធិ។ មានខ្ត្រូបវនតបុរគល ឬនីត្ិបុរគលខ្ដ្លមានសញ្ញជ ត្ិជាខ្ខ្មរ

ឡទ ឡទើបមានសិទធិជាមាច ស់កម្មសិទធិឡលើដ្ីធលី។ 

កម្មសិទធិឯកជនព្សបច្ាបស់ថ ិត្ឡៅឡព្កាម្ការគំ្នពារថ្នច្ាប់។ 

ខ្ដ្លនឹងដ្កហូត្កម្មសិទធិអំព្ីជនណាម្ួយបានឡនាះ លុះព្ាខ្ត្ 

ព្បឡោជន៍សាធ្លរណៈត្ព្ម្ូវឱយឡធវើកោុងករណីខ្ដ្លច្ាបប់ានបញ្ញត្តិទុក 

ឡហើយព្ត្ូវអតល់សំណងជាម្ុន ឡោយសម្រម្យ និងយុត្តិធម្៌។  

មាព្ា ៤៥.- 

ការឡរើសឡអើងព្រប់ព្បឡភទ ព្បនំងនឹងស្តសត ីឡភទ ព្ត្ូវបំបាត្់ឡចល។ 

ការឡធវើអាជីវកម្មឡលើការរររបស់ស្តសត ី ព្ត្ូវហាម្ឃាត្់។ 

បុរសនិងស្តសត ីមានសិទធិឡសម ើគ្នោ កោុងព្រប់វិស័យោងំអស់ ជាព្ិឡសស

កោុងអាពាហ៍ព្ិពាហ៍ និងព្រួសារ។ 

អាពាហ៍ព្ិពាហ៍ ព្ត្ូវឡធវើាម្ល័កខខ្័ណឌ ខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងច្ាប់ និង

ាម្ឡគ្នលការណ៍សម ័ព្រច្ិត្ត បតីម្ួយព្បព្នធម្ួយ។  
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មាព្ា ៤៦ .- 

អំឡព្ើលក់ដ្ូរម្នុសស អំឡព្ើឡធវើអាជីវកម្មខ្អោកឡព្សាកម្ម និងអំឡព្ើ 

អាស-អាភាស ខ្ដ្លប ះពាល់ដ្ល់ឡសច្កតីថ្ថ្លថ្ោូររបសន់ារើ ព្ត្ូវហាម្ឃាត្់។ 

ព្ត្ូវហាម្ឃាត្់ម្ិនឱយមានការបញ្ឈប់នារើព្ីការររ ឡោយម្ូលឡហត្ុមានរភ៌។ 

នារើមានសិទធិឈប់សព្មាក ឡៅឡព្លសព្មាលកូនឡោយទទួលព្បាក់ឡបៀវត្ស 

និងឡោយមានការធ្លនារកាសិទធិអត្ីត្ភាព្កោុងការររ និង អត្ថព្បឡោជន៍

សងគម្ឡអសងៗឡទៀត្។ 

រដ្ឋ និងសងគម្យកច្ិត្តទុកោក់បង្លកខណៈឱយនារើ ជាព្ិឡសសនារើ 

ឡៅជនបទខ្ដ្លគ្នម នទីព្ឹង បានទទួលការឧបត្ថម្ភ ឡដ្ើម្បីមានម្ុខ្របរ មាន

លទធភាព្ព្ាបាលជំងឺ ឱយកូនឡៅឡរៀន និងមានជីវភាព្រស់ឡៅសម្រម្យ។  

មាព្ា ៤៧ .- 

មាាបិាមានកាត្ព្វកិច្ចច្ិញ្ច ឹម្ខ្ថ្រកា និងអប់រំកនូឱយឡៅជា 

ព្លរដ្ឋលែ។ 

កូនមានករណីយកិច្ចច្ិញ្ច ឹម្និងបីបាច្់ខ្ថ្រកាមាាបិា ខ្ដ្ល

ចស់ជរា ាម្ទំឡនៀម្ទមាល ប់ខ្ខ្មរ។ 

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 

វាយឡ ើងវិញឡោយ៖ lawkh (law-kh.com)                  24 

មាព្ា ៤៨ .- 

រដ្ឋធ្លនារកាការពារសិទធិរបស់កុមារ ខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងអនុសញ្ញញ

សត ីព្ីកុមារ ជាពិ្ឡសសសិទធិមានជីវិត្រស់ឡៅ សិទធិទទួលការអប់រំឡរៀនសូព្ត្ 

សិទធិព្ត្ូវបានទទួលការគំ្នពារ កោុងសាថ នការណ៍មានសស្តរគ ម្ និងការ

ការពារព្បនំងនឹងអាជីវកម្ម ឡសដ្ឋកិច្ច ឬកាម្រុណឡលើកុមារ។ 

រដ្ឋគំ្នពារព្បនំងនឹងការររោងំឡាយ ខ្ដ្លអាច្ឡធវើឱយខ្ូច្ដ្ល់ 

ការអប់រំ និងការឡរៀនសូព្ត្របស់កុមារ ឬខ្ដ្លនំាឱយអនតរាយដ្ល់សុខ្ភាព្ 

ឬសុខ្ុ-មាលភាព្របស់កុមារ។  

មាព្ា ៤៩ .- 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរព្រប់រូបព្ត្ូវឡគ្នរព្រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងឡគ្នរព្ច្ាប់។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរព្រប់រូបមានកាត្ព្វកិច្ចរួម្ច្ំខ្ណកកសាងព្បឡទសជាត្ិ 

និងការពារមាត្ុភូម្ិ។ 

កាត្ព្វកិច្ចការពារមាត្ុភូម្ិព្ត្ូវអនុវត្តាម្បញ្ញត្តិច្ាប់។  

មាព្ា ៥០ .- 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទព្ត្ូវឡគ្នរព្ឡគ្នលការណ៍អធិបឡត្យយ

ជាត្ិ និងលទធិព្បជាធិបឡត្យយឡសរើព្ហុបកស។ 
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ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទព្ត្ូវឡគ្នរព្ព្ទព្យសម្បត្តិសាធ្លរណៈ 

និងកម្មសិទធិព្សបច្ាប់របសឯ់កជន។ 

ជំព្ូកទី ៤៖ អំព្ីរបបនតោបាយ្ 
មាព្ា ៥១ .- ថ្មី13 

ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា អនុវត្តនឡោបាយព្បជាធិបឡត្យយ ឡសរើ 

ព្ហុបកស។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរជាមាច ស់វាសនាថ្នព្បឡទសជាត្ិរបស់ខ្លួន។ 

អំណាច្ោងំអស់ជារបស់ព្បជាព្លរដ្ឋ។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋឡព្បើអំណាច្របស់ខ្លួន ាម្រយៈរដ្ឋសភា ព្ព្ឹទធសភា 

រាជរោឋ -ភិបាល និងសាលាជព្ម្ះកតី។ 

អំណាច្ខ្បងខ្ច្កោច្់ព្ីគ្នោ  រវាងអំណាច្នីត្ិបបញ្ញត្តិ អំណាច្ នីត្ិ

ព្បត្ិបត្តិ និងអំណាច្ត្ុលាការ។  

មាព្ា ៥២ .- 

រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ឡបតជាា រកាការពារឯករាជយ អធិបឡត្យយ 

បូរណភាព្ទឹកដ្ីថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា អនុវត្តនឡោបាយបព្ងួប

 
13  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 
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បព្ងួម្ជាត្ិ ឡដ្ើម្បីការពារឯកភាព្ជាត្ិ រកាការពារទំឡនៀម្ទមាល ប់ និង

ព្បថ្ព្ណីលែ របស់ជាត្ិ។ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ព្ត្ូវការពារនីត្ានុកូ

លភាព្ ធ្លនាសណាត ប់ធ្លោ ប់ និងសនតិសុខ្សាធ្លរណៈ។ រដ្ឋយកច្ិត្តទុកោក់

ជាអាទិភាព្ ច្ំឡពាះ ជីវភាព្រស់ឡៅ និងសុខ្ុមាលភាព្របស់ព្បជាព្លរដ្ឋ។  

មាព្ា ៥៣ .- 

ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា ព្បកាន់ខាជ ប់ជានិច្ចនូវ នឡោបាយអ

ព្ាព្កឹត្អច្ិថ្ស្តនតយ៍ និងម្ិនច្ូលបកសសម្ព័នធ។ ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា រួម្

រស់ឡោយសនតិសហវិជជមានជាម្យួព្បឡទសជិត្ខាង និងព្បឡទសដ្ថ្ទ

ឡទៀត្ ោងំអស់ឡៅឡលើសកលឡលាក។ 

ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជាម្ិនឈាល នពានព្បឡទសណាោច្់ខាត្ ម្ិន

ឡព្ជៀត្ខ្ព្ជកកិច្ចការថ្អទកោុងថ្នព្បឡទសដ្ថ្ទឡោយផ្តទ ល់ ឬឡោយព្បឡោល 

ឡោះបីឡព្កាម្រូបភាព្ណាក៏ឡោយ ឡោះព្សាយរាល់បញ្ញា ឡោយសនតិវិធី និង 

ឡគ្នរព្អលព្បឡោជន៍អងគ្នោ ឡៅវិញឡៅម្ក។ 

ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជាម្ិនច្ងសម្ព័នធឡោធ្ល ឬច្ូលកោងុកិច្ចព្ព្ម្

ឡព្ព្ៀងឡោធ្លណាម្ួយ ខ្ដ្លម្ិនព្សបនឹងអព្ាព្កឹត្ភាព្របស់ខ្លួនឡ ើយ។ 
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ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជាម្ិនអនុញ្ញញ ត្ឱយមានម្លូោឋ នឡោធ្ល

បរឡទសឡៅឡលើទឹកដ្ីរបសខ់្លួន ឡហើយក៏ម្ិនអនុញ្ញញ ត្ឱយមានម្ូលោឋ ន

ឡោធ្ល របស់ខ្លួនឡៅបរឡទសខ្ដ្រ ឡលើកខ្លងខ្ត្កោុងព្កបខ្័ណឌ  ថ្នសំណូម្

ព្ររបស់ អងគការសហព្បជាជាត្ិ។ 

ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជារកាសិទធិទទលួយកជំនួយបរឡទស ជា

សមាភ រឡោធ្ល អាវុធ ព្គ្នប់រំឡសវ ការហវឹកហវឺនកងកមាល ងំព្បោប់អាវុធ និង

ជំនួយឡអសងៗឡទៀត្ ឡដ្ើម្បីការពារខ្លួននិងធ្លនាសណាត ប់ធ្លោ ប់ និងសនតិសុខ្ 

សាធ្លរណៈឡៅថ្អទកោុងព្បឡទស។  

មាព្ា ៥៤ .- 

ការអលិត្ ការឡព្បើព្បាស់ ការរកាទុកអាវុធបរមាណូ អាវុធរីម្ី ឬ

អាវុធឡវ-ព្ាណូ ព្ត្ូវហាម្ឃាត្់ោច្់ខាត្។  

មាព្ា ៥៥ .- 

សនធិសញ្ញញ និងកិច្ចព្ព្ម្ឡព្ព្ៀងោងំឡាយណា ខ្ដ្លម្ិនព្សបនឹង

ឯករាជយ អធិបឡត្យយ បរូណភាព្ទឹកដ្ី អព្ាព្កឹត្ភាព្ និងឯកភាព្ជាត្ិ 

របស់ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា ព្ត្ូវលុបឡចល។ 
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ជំព្ូកទី ៥៖ អំព្ីតសដ្ឋកិច្ច 
មាព្ា ៥៦ .- 

ព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា អនុវត្តព្បព្័នធឡសដ្ឋកិច្ចទីអារ។ 

ការឡរៀបច្ំ និងការព្បព្ព្ឹត្តឡៅថ្នព្បព្័នធឡសដ្ឋកិច្ចឡនះនឹងមាន 

កំណត្់កោុងច្ាប់។  

មាព្ា ៥៧ .- 

ការយកព្នធោរនឹងអាច្ឡធវើឡៅបាន លុះព្ាខ្ត្មានច្ាបអ់នុញ្ញញ ត្។ 

ថ្វិកាជាត្ិ ព្ត្ូវបានកំណត្់ឱយអនុវត្តាម្ច្ាប់។ 

របបព្រប់ព្រងរបូិយវត្ថុ និងព្បព្័នធហិរញ្ញវត្ថុ ព្ត្ូវកំណត្់កោុងច្ាប់។ 

មាព្ា ៥៨ .- 

ព្ទព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមានជាអាទិ៍ ដ្ីធលី ឡព្កាម្ដ្ី ភោំ សម្ពុ្ទ បាត្-

សម្ុព្ទ ឡព្កាម្បាត្សម្ុព្ទ ឡឆ្ោរសម្ុព្ទ អាកាស ឡកាះ ទឡនល ខ្ព្ព្ក សទ ឹង បឹង 

ថ្ព្ព្ឡឈើ ធនធ្លនធម្មជាត្ិ ម្ជឈម្ណឌ លឡសដ្ឋកិច្ចវបបធម្៌ ម្ូលោឋ នការពារ

ព្បឡទស សំណង់ឡអសងៗឡទៀត្ ខ្ដ្លបានកំណត្់ថាជារបស់រដ្ឋ។ 

ការព្រប់ព្រង ការឡព្បើព្បាស់និងការចត្់ខ្ច្ងឡលើព្ទព្យសម្បត្តិរដ្ឋ 

នឹងព្ត្ូវកំណត្់កោុងច្ាប់។  

មាព្ា ៥៩ .- 
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រដ្ឋព្ត្ូវរកាការពារបរិសាថ ន និងត្ុលយភាព្ ថ្នឡភារព្ទព្យធម្មជាត្ិ 

ឡហើយព្ត្ូវចត្់ខ្ច្ងឱយមានខ្អនការច្ាស់លាស់ កោុងការព្រប់ព្រងមានជា

អាទិ៍ ដ្ីធលី ទឹក អាកាស ខ្យល ់ភូរព្ភសាស្តសត  ព្បព្័នធឡអកូ ូសុី ខ្រ៉ា ថាម្ព្ល 

ឡព្បងកាត្ និងឧសម ័ន ថ្ម និងខ្ាច្់ ត្បូងថ្ម ថ្ព្ព្ឡឈើ និងអនុអលថ្ព្ព្ឡឈើ 

ព្ពួ្ក សត្វថ្ព្ព្ ម្ចា ជាត្ិ ធនធ្លនជលអល។  

មាព្ា ៦០ .- 

ព្លរដ្ឋមានសិទធិលក់ដ្រូអលិត្អលរបស់ខ្លួនឡោយឡសរើ។ ការ

ត្ព្ម្ូវឱយលក់អលិត្អលជូនរដ្ឋ ឬការយកឡភារអល ឬព្ទព្យសម្បត្តិ ឯក

ជនឡៅ ឡព្បើព្បាស់ ឡោះបីម្ួយរយៈឡព្លក៏ឡោយព្ត្ូវហាម្ឃាត្់ ឡវៀរខ្លង

ខ្ត្កោុងករណីព្ិឡសស ខ្ដ្លមានច្ាប់អនុញ្ញញ ត្។ 

មាព្ា ៦១ .- 

រដ្ឋជំរុញការអភិវឌឍឡសដ្ឋកិច្ចព្រប់វិស័យជាពិ្ឡសសវិស័យកសិកម្ម 

សិបបកម្ម ឧសាហកម្ម ចប់ព្ីត្ំបន់ោច្់ព្សោលឡោយយកច្ិត្តទុកោក់ 

ឡៅឡលើនឡោបាយទឹក ឡភលើង អលូវ និងម្ឡធាបាយដ្ឹកជញ្ជូន បឡច្ចកឡទស 

ទំឡនើប និងព្បព្័នធឥណោន។  
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មាព្ា ៦២ .- 

រដ្ឋយកច្ិត្តទុកោក់ជួយឡោះព្សាយម្ឡធាបាយអលិត្ ការពារថ្ថ្ល

អលិត្អលជូនកសិករ សិបបករ និងជួយរកទីអារលក់អលិត្អល។  

មាព្ា ៦៣ .- 

រដ្ឋយកច្ិត្តទុកោក់ព្រប់ព្រងទីអារ ជួយឱយជីវភាព្រស់ឡៅរបស ់

ព្បជាព្លរដ្ឋមានកព្ម្ិត្សម្រម្យ។  

មាព្ា ៦៤ .- 

រដ្ឋហាម្ឃាត្់ និងអតនាទ ឡោសជាទម្ងន់ ដ្ល់ជនណាខ្ដ្លនំាច្ូល 

អលិត្ លក់ដ្ូរឡព្រឿងឡញៀន ទំនិញខ្កលងកាល យ ហួសរយៈឡព្លឡព្បើ ខ្ដ្លប ះ

ពាល់ ដ្ល់សុខ្ភាព្អាយុជីវិត្របស់អោកឡព្បើ។ 

ជំព្ូកទី ៦៖ អំព្ីអប់រ ំវបបធម៌ និងសងគមកចិ្ច 
មាព្ា ៦៥ .- 

រដ្ឋព្ត្ូវការពារ និងឡលើកសទួយសិទធិរបស់ព្បជាព្លរដ្ឋ កោុងការ

ទទួល ការអប់រំព្បកបឡោយរុណភាព្ឡៅព្រប់កព្ម្ិត្ និងព្ត្ូវចត្់វិធ្លន

ការព្រប់ខ្បបោ ងជាជំហានៗ ឡដ្ើម្បីឱយការអប់រំឡនះបានឡៅដ្ល់ព្បជា

ព្លរដ្ឋព្រប់រូប។ 
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រដ្ឋយកច្ិត្តទុកោក់ដ្ល់វិស័យអប់រកំាយនិងកីឡាខ្ដ្លជា

សុខ្ុមាលភាព្របស់ព្បជាព្លរដ្ឋខ្ខ្មរព្រប់រូប។ 

មាព្ា ៦៦ .- 

រដ្ឋកសាងព្បព្័នធអប់រំម្ួយឡព្ញឡលញ និងឯកភាព្ឡៅទូោងំ 

ព្បឡទស ខ្ដ្លធ្លនាឱយបាននូវឡគ្នលការណ៍ឡសរើភាព្ខាងសិកាធិការ និង

ឡគ្នលការណ៍សម្ភាព្កោុងការអប់រំ ឡដ្ើម្បីឱយព្បជាព្លរដ្ឋព្រប់រូបមានភ័ព្វ

សំណាងព្រប់ព្គ្នន់ឡសម ើគ្នោ កោុងការកសាងជីវិត្។  

មាព្ា ៦៧ .- 

រដ្ឋអនុវត្តកម្មវិធីសិកានិងឡគ្នលការណ៍ររុឡកាសលយទំឡនើប រាប់

បញ្ចូលោងំបឡច្ចកវិទា និងភាសាបរឡទស។ 

រដ្ឋព្រប់ព្រងព្រឹះសាថ នសិកានិងថាោ ក់សិកាសាធ្លរណៈ និងឯកជន 

ឡៅព្រប់ភូម្ិសិកា។  

មាព្ា ៦៨ .- 

រដ្ឋអតល់កិច្ចការអប់រំខ្អោកបឋម្ និងម្ធយម្សិកា ឡៅសាលាឡរៀន

សាធ្លរណៈ សព្មាប់ព្បជាព្លរដ្ឋព្រប់រូបឡោយឥត្បង់ថ្ថ្ង។ 

ព្បជាព្លរដ្ឋ ព្ត្ូវបានទទួលការអប់រំោ ងត្ិច្ព្បំាបួននោ ំ។ 
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រដ្ឋជួយអសព្វអាយ និងឡលើកត្ឡម្្ើងសាលាបាលី និងព្ុទធិកសិកា។ 

មាព្ា ៦៩ .- 

រដ្ឋមានកាត្ព្វកិច្ចខ្ថ្រកា និងព្ព្ងីកវបបធម្៌ជាត្ិ។ 

រដ្ឋមានកាត្ព្វកិច្ចការពារ និងព្ព្ងីកភាសាខ្ខ្មរឱយសម្ព្សបនឹង 

ឡសច្កតីព្ត្ូវការ។ 

រដ្ឋមានកាត្ព្វកិច្ចខ្ថ្រកា និងការពារព្បាសាទបុរាណ វត្ថុសិលបៈ

បុរាណ និងខ្កលំអរម្ណីយោឋ នព្បវត្តិសាស្តសត ឡ ើងវិញ។  

មាព្ា ៧០ .- 

បទឡលមើសោំងឡាយខ្ដ្លប ះពាល់ ឬោក់ទងនឹងឡបត្ិកភណឌ

វបបធម្៌ និងឡបត្ិកភណឌ សិលបៈ ព្ត្ូវអតនាទ ឡោសជាទម្ងន់។  

មាព្ា ៧១ .- 

បរិឡវណឡបត្ិកភណឌ ជាត្ិ ក៏ដ្ូច្ជាឡបត្ិកភណឌ  ខ្ដ្លបានបញ្ចូល

ជាឡបត្ិ-កភណឌ ព្ិភព្ឡលាក ព្ត្ូវទុកជាត្ំបន់អព្ាព្កឹត្ ខ្ដ្លម្ិនឱយមាន

សកម្មភាព្ឡោធ្ល។  
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មាព្ា ៧២ .- 

សុខ្ភាព្របស់ព្បជារាស្តសតព្ត្វូបានធ្លនា។ រដ្ឋយកច្ិត្តទុកោក់ 

ដ្ល់ការការពារជំងឺ និងព្ាបាលជំង។ឺ ព្បជារាស្តសត ព្កីព្កព្ត្ូវបានទទួលព្ិនិ

ត្យឡរារឡោយឥត្បង់ថ្ថ្លឡៅាម្ម្នទីរឡព្ទយ រិលានោឋ ន និងម្នទីរសម្ភព្សា

ធ្លរណៈ។ 

រដ្ឋឡរៀបច្ំឱយមានរិលានោឋ ន និងម្នទីរសម្ភព្ដ្ល់ជនបទ។ 

មាព្ា ៧៣ .- 

រដ្ឋយកច្ិត្តទុកោក់ច្ំឡពាះកុមារ និងមាា។ រដ្ឋឡរៀបច្ំឱយមាន ោរ-

កោឋ ន និងជួយឧបត្ថម្ភនារើខ្ដ្លមានកូនឡព្ច្ើនកោុងបនទុក ឡហើយឥត្ទីព្ឹង។  

មាព្ា ៧៤ .- 

រដ្ឋជួយឧបត្ថម្ភជនព្ិការ និងដ្ល់ព្រួសារយុទធជនខ្ដ្លបានបូជា

ជីវិត្ឡដ្ើម្បីព្បឡទសជាត្ិ។  

មាព្ា ៧៥ .- 

រដ្ឋចត្់ខ្ច្ងឱយមានរបបសនតិសុខ្សងគម្ដ្ល់កម្មករ និងនិឡោជិត្។ 
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ជំព្ូកទី ៧៖ អំព្ីរដ្ឋសភា 
មាព្ា ៧៦ .-ថ្មី14 

រដ្ឋសភាមានសមាជិកត្ំណាងរាស្តសតោ ងត្ចិ្ ១២០ រូប។ 

ត្ំណាងរាស្តសត ព្ត្ូវឡព្ជើសាងំឡោយការឡបាះឡនោ ត្ជាសកល 

ឡោយឡសរើ ឡោយឡសម ើភាព្ ឡោយច្ំឡពាះ និងាម្វិធីឡព្ជើសឡរើសឡនោ ត្

ជាសមាង ត្់។ 

ត្ំណាងរាស្តសតអាច្ឈរឡឈាម ះឡបាះឡនោ ត្សាជាថ្មីបាន។ 

អោកខ្ដ្លមានសិទធិឈរឡឈាម ះជាឡបកខជនត្ំណាងរាស្តសត  រឺជាព្បជា

ព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ ខ្ដ្លមានសិទធិឡបាះឡនោ ត្ មានអាយុោ ងត្ិច្ ២៥

នោ ំ មានសញ្ញជ ត្ិជាខ្ខ្មរាំងព្ីកំឡណើត្។ 

ខ្បបបទ និងការព្បព្ព្ឹត្តឡៅថ្នការឡបាះឡនោ ត្ ព្ត្ូវកំណត្់កោុងច្ាប់

ឡបាះឡនោ ត្។  

 

 

 
14  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៨  នស/រកម្/១០១៤/០២២ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ២៣ ខ្ខ្ត្ុលា នោ ំ២០១៤ 

(ោក់ទងនឹង ការឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំងត្ំណាងរាស្តសត  អងគការឡរៀបចំ្ការឡបាះឡនោ ត្ ការ

ឡសើឡរើ និងវិឡសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ)។ 
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មាព្ា ៧៧ .- 

ត្ំណាងរាស្តសតកោុងរដ្ឋសភា ជាត្ំណាងព្បជាជាត្ិខ្ខ្មរោងំម្ូល ព្ុំ

ខ្ម្នព្គ្នន់ខ្ត្ជាត្ំណាងព្បជាព្លរដ្ឋកោុងម្ណឌ លរបស់ខ្លួនឡនាះឡទ។ 

អាណត្តិអាជាា បញ្ញជ ោងំឡាយ ព្ត្ូវទុកជាឡមាឃៈ។ 

មាព្ា ៧៨.- 

នីត្ិកាលរបស់រដ្ឋសភាមានកំណត្់ ៥នោ ំ ឡហើយព្ត្ូវអុត្កំណត្់ 

ឡៅឡព្លខ្ដ្លរដ្ឋសភាថ្មីច្លូកាន់ត្ំខ្ណង។ រដ្ឋសភាម្ិនអាច្ព្ត្ូវបាន

រំលាយ ម្ុនអុត្អាណត្តិបានឡ ើយ ឡវៀរខ្លងខ្ត្កោុងករណីខ្ដ្លរាជរោឋ ភិ-

បាលព្ត្ូវ បានទមាល ក់ព្ីរដ្ងកោុងរយៈឡព្ល ១២ខ្ខ្។ 

កោុងករណីឡនះ ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ត្ូវរំលាយរដ្ឋសភា ឡព្កាយព្ីព្ព្ះ-

អងគព្ទង់បានទទួលការឡសោ ើព្ីនាយករដ្ឋម្ស្តនតី និងបនាទ ប់ព្ីព្ទង់បានការ យល់

ព្ព្ម្ព្ីព្បធ្លនរដ្ឋសភា។ 

ការឡបាះឡនោ ត្ឡដ្ើម្បីឡព្ជើសឡរើសរដ្ឋសភាថ្មី នឹងព្បព្ព្ឹត្តឡៅកោុង រយៈ

ឡព្ល ៦០ ថ្ថ្ង ោ ងយរូ ចប់ាំងព្ីថ្ថ្ងរំលាយរដ្ឋសភាម្ក។ 

កោុងរយៈកាលឡនះ រាជរោឋ ភិបាលមានខ្ត្ភារកិច្ចដ្ឹកនំាការររ 

ព្បចំថ្ថ្ងខ្ត្ប ឡុណាណ ះ។ 
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កោុងឡព្លមានសស្តរគ ម្ ឬកោុងកាលៈឡទសៈព្ិឡសសដ្ថ្ទឡទៀត្ខ្ដ្ល 

ម្ិនអាច្ឡធវើការឡបាះឡនោ ត្ឡកើត្ រដ្ឋសភាអាច្ព្បកាសបនតនីត្ិកាលរបស់ខ្លួន 

ម្ួយដ្ងបានម្ួយនោ ំ ាម្សំឡណើរបស់ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្។ 

ការព្បកាសបនតនីត្ិកាលរបស់រដ្ឋសភា ព្ត្ូវសឡព្ម្ច្ឡោយម្ត្ិ

យល់ព្ព្ម្ ព្ីរភារបីោ ងត្ិច្ ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។  

មាព្ា ៧៩ .- 

អាណត្តិថ្នសមាជិករដ្ឋសភា មានវិសម្ិត្ភាព្ជាម្យួការបំឡព្ញ

ម្ុខ្ររសាធ្លរណៈជាសកម្ម និងជាម្យួម្ុខ្ររជាសមាជិក ថ្នសាថ ប័ន

ដ្ថ្ទឡទៀត្ ខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡនះ ឡវៀរខ្លងខ្ត្ឡៅបំឡព្ញ

ម្ុខ្ររកោុងរណៈរដ្ឋម្ស្តនតីថ្នរាជរោឋ ភិបាល។ 

កោុងករណីឡនះ សមាជិករដ្ឋសភារបូឡនាះមានឋានៈជាសមាជិក 

រដ្ឋសភាធម្មា ប ុខ្នតម្ិនព្ត្ូវមានម្ុខ្ត្ំខ្ណងអវីោងំអស់កោុងរណៈកមាម ធិ-

ការអច្ិថ្ស្តនតយ៍ និងកោុងរណៈកម្មការឡអសងៗថ្នរដ្ឋសភា។  

មាព្ា ៨០ .- 

ត្ំណាងរាស្តសតមានអភ័យឯកសិទធិសភា។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 

វាយឡ ើងវិញឡោយ៖ lawkh (law-kh.com)                  37 

ត្ំណាងរាស្តសត រូបណាក៏ឡោយ ម្ិនអាច្ព្ត្ូវបានឡចទព្បកាន់ ចប់

ខ្លួន ឃាត្់ខ្លួន ឬឃុំខ្លួន ឡោយឡហត្ុព្ីបានសំខ្ដ្ងឡោបល់ ឬបឡញ្ចញម្ត្ ិ

កោុងការបំឡព្ញម្ុខ្រររបសខ់្លួនឡសាះឡ ើយ។ 

ការឡចទព្បកាន់ ការចប់ខ្លួន ការឃាត្់ខ្លួន ឬការឃុំខ្លួនសមាជិក 

ណាម្ួយថ្នរដ្ឋសភានឹងអាច្ឡធវើឡៅឡកើត្ លុះព្ាខ្ត្មានការយល់ព្ព្ម្ព្ីរដ្ឋ

សភា ឬព្ីរណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍របស់រដ្ឋសភា កោុងច្ឡនាល ះសម្័យព្បជុ ំ

ថ្នរដ្ឋសភា ឡវៀរខ្លងខ្ត្កោងុករណីបទឡលមើសព្ព្ហមទណឌ ជាក់ខ្សតង។ កោុង

ករណីខាងឡព្កាយឡនះព្កសងួមានសម្ត្ថកិច្ច ព្ត្ូវឡធវើឡសច្កតីរាយការណ៍ 

ជូនរដ្ឋសភា ឬជូនរណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍របស់រដ្ឋសភាជាបនាទ ន់ឡដ្ើម្បី

សឡព្ម្ច្។ 

ឡសច្កតីសឡព្ម្ច្របស់រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍របស់រដ្ឋសភា 

ព្ត្ូវោក់ជនូសម្័យព្បជុំរដ្ឋសភាខាងម្ុខ្ ឡដ្ើម្បីអនុម្័ត្ាម្ម្ត្ិភារឡព្ច្ើន 

ព្ីរភារបី ថ្នសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។ 

កោុងករណីោងំអស់ខាងឡលើឡនះ ការឃុំខ្លួន ការឡចទព្បកាន់ 

ត្ំណាងរាស្តសតណាម្ួយព្ត្ូវផ្តែ ក ព្បសិនឡបើរដ្ឋសភាបានបឡញ្ចញម្ត្ិឱយផ្តែ ក 

ាម្ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនបីភារបួន ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ៨១ .- 

រដ្ឋសភាមានថ្វិកាសវយ័ត្ សព្មាប់ដ្ំឡណើរការ។ 

ត្ំណាងរាស្តសត ព្ត្ូវទទួលព្បាក់បំណាច្់។  

មាព្ា ៨២.-ថ្ម ី(ម្យួ)15 

រដ្ឋសភាឡបើកសម្័យព្បជុំដ្បំូង ហុកសិបថ្ថ្ងោ ងយរូឡព្កាយ ឡព្ល

ឡបាះឡនោ ត្ ាម្ការឡកាះព្បជុំរបស់ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្។ 

ម្ុនចប់ឡអតើម្ការរររបស់ខ្លួន រដ្ឋសភាព្ត្ូវព្បកាស សុព្លភាព្ 

ថ្នអាណត្តិរបស់សមាជិកនីម្យួៗ ព្ត្ូវឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសឡរើសោច្់ឡោយ

ខ្ ក ព្ីគ្នោ នូវព្បធ្លន អនុព្បធ្លនរដ្ឋសភា និងសមាជិកោងំអស់ថ្នរណៈ

កម្មការនានារបស់រដ្ឋសភា ឡោយម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ ថ្នច្ំនួន

សមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។ 

ព្បធ្លនរដ្ឋសភា ព្ត្ូវឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសឡរើសឡច្ញពី្សមាជិករដ្ឋ

សភា ខ្ដ្លមានសញ្ញជ ត្ិខ្ខ្មរម្ួយរត្់។ 

 
15  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៦  នស/រកម្/០៣០៦/០០ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ០៩ ខ្ខ្មី្នា នោ ំ២០០៦ (ការ

សព្ម្លួសឡំ ងឡបាះឡនោ ត្ ព្ ី ២/៣ ម្កជា ម្ត្ភិារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ នងិករូ៉ាុម្ព្បជុ)ំ។ 

បនាទ ប់ម្កវិឡសាធនកម្មឡលើកទី ៩  នស/រកម្/១១២១/០១៨ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ០៣ វិច្ាិកា នោ ំ

២០២១ (សំឡៅធ្លនានូវដំ្ឡណើរកាជាព្បព្កត្ីថ្នសាថ ប័នជាត្ិ)។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 

វាយឡ ើងវិញឡោយ៖ lawkh (law-kh.com)                  39 

រដ្ឋសភាព្ត្ូវអនុម្័ត្បទបញ្ញជ ថ្អទកោុង ឡោយម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ 

ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោំងម្លូ។ 

ត្ំណាងរាស្តសតោងំអសព់្ត្ូវឡធវើសចច ព្បណិធ្លនម្ុនច្ូលកាន់ ត្ំខ្ណង 

ដ្ូច្មានខ្លឹម្សារខ្ច្ងកោុងឧបសម្ព័នធទី៥ ថ្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។  

មាព្ា ៨៣ .- 

រដ្ឋសភាព្បជុំជាសាម្ញ្ញព្ីរដ្ងកោុងម្ួយនោ ំ។ 

សម្័យព្បជុំនីម្ួយៗ មានថ្ិរឡវលាោ ងត្ិច្បីខ្ខ្។ ឡបើមាន 

សំណូម្ព្រព្ីព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ឬឡសច្កតីឡសោ ើសុំព្ីនាយករដ្ឋម្ស្តនតី ឬព្ី

សមាជិករដ្ឋសភាច្ំនួនម្យួភារបីោ ងត្ិច្រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍រដ្ឋ

សភា ឡកាះព្បជំុរដ្ឋសភាជាវិសាម្ញ្ញ។ 

កោុងករណីឡនះ រឡបៀបវារៈជាក់លាក់ថ្នសម្័យព្បជំុជាវិសាម្ញ្ញ 

ព្ត្ូវអាយដ្ល់ព្បជារាស្តសតជាម្ួយនឹងថ្ថ្ងកំណត្់ព្បជុំ។  

មាព្ា ៨៤ .- 

ឡៅច្ឡនាល ះសម្័យព្បជុំរបសរ់ដ្ឋសភា រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍ 

របស់រដ្ឋសភា ទទួលភារកិច្ចចត្់ខ្ច្ងការររ។ 

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍របស់រដ្ឋសភារួម្មានៈ 

ព្បធ្លនរដ្ឋសភា អនុព្បធ្លនរដ្ឋសភានិងព្បធ្លនរណៈកម្មការោងំ

អស់របស់រដ្ឋសភា។ 

មាព្ា ៨៥ .- 

សម្័យព្បជុំរដ្ឋសភា ព្ត្ូវឡធវើឡៅរាជធ្លនីថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុ

ជា កោុងសាលព្បជុំរបស់រដ្ឋសភា ឡលើកខ្លងខ្ត្មានការសឡព្ម្ច្ឡអសងច្ះុ 

កោុងលិខ្ិត្ឡកាះព្បជុំឡោយកាលៈឡទសៈត្ព្ម្ូវ។ 

ឡព្ៅព្ីករណីខាងឡលើ និងឡព្ៅព្ីកខ្នលង និងព្ីកាលបរិឡច្ាទ ខ្ដ្ល

កំណត្់កោុងឡសច្កតីអឡញ្ជ ើញ ការព្បជុំណាក៏ឡោយរបស់រដ្ឋសភា ព្ត្ូវទុកជា

ខ្ុសច្ាប់ ឡហើយជាអសារសូនយឡព្ញលកខណៈ។  

មាព្ា ៨៦ .- 

កោុងកាលៈឡទសៈខ្ដ្លព្បឡទសជាត្ិសថ ិត្កោុងភាព្អាសនោ រដ្ឋសភា 

ព្បជុំរាល់ថ្ថ្ងជាប់ជាព្បចំ។ រដ្ឋសភាមានសិទធិសឡព្ម្ច្បញ្ចប់កាលៈឡទសៈ 

ព្ិឡសសខាងឡលើឡនះ កាលឡបើសភាព្ការណ៍អនុញ្ញញ ត្។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ឡបើរដ្ឋសភាម្ិនអាច្ព្បជុំបានឡទ ឡោយម្ូលឡហត្ុចំបាច្់ ជាអាទិ៍ 

ឡៅឡព្លខ្ដ្លកមាល ងំបរឡទសច្លូម្កកាន់កាប់ទឹកដ្ី ការព្បកាសភាព្

អាសនោ ព្ត្ូវបនតឡៅម្ុខ្ជាសវ ័យព្បវត្តិ។ 

ឡៅឡព្លខ្ដ្លព្បឡទសជាត្ឋិិត្កោុងភាព្អាសនោ រដ្ឋសភាម្ិនអាច្

ព្ត្ូវរំលាយបានឡ ើយ។  

មាព្ា ៨៧ .- 

ព្បធ្លនរដ្ឋសភាដ្ឹកនំាអងគព្បជំុរបស់រដ្ឋសភា ទទួលអាញ្ញត្តិច្ាប ់

និងឡសច្កតីសឡព្ម្ច្ច្ិត្តោងំឡាយ ខ្ដ្លរដ្ឋសភាបានអនុម្័ត្ រា៉ាប់រងការ

អនុវត្តបទបញ្ញជ ថ្អទកោុងរបស់រដ្ឋសភា និងចត្់ខ្ច្ងការោក់ទងអនតរជាត្ិ

ោងំឡាយរបស់រដ្ឋសភា។ 

កោុងករណីខ្ដ្លព្បធ្លនរដ្ឋសភាមានធុរៈម្ិនអាច្បំឡព្ញម្ុខ្ររ 

បានឡោយឡហត្ុម្កពី្មានជំងឺ ឬបំឡព្ញម្ុខ្ររជាព្បម្ខុ្រដ្ឋសត ីទី ឬជាព្ព្ះ

រាជានុសិទធិ ឬបំឡព្ញឡបសកកម្មឡៅបរឡទស អនុព្បធ្លនរដ្ឋសភាម្ួយរូប 

ព្ត្ូវទទួលភារកិច្ចចត្់ខ្ច្ងការររជំនួស។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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កោុងករណីខ្ដ្លព្បធ្លន ឬអនុព្បធ្លនរដ្ឋសភាលាខ្លងព្ីម្ុខ្

ត្ំខ្ណង ឬទទួលអនិច្ចកម្ម រដ្ឋសភាព្ត្ូវឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំងព្បធ្លន ឬអនុ

ព្បធ្លនថ្មី។  

មាព្ា ៨៨ .- ថ្ម ី(ព្រី)16 

ការព្បជុំរដ្ឋសភាព្ត្ូវឡធវើជាសាធ្លរណៈ។ 

រដ្ឋសភាអាច្ព្បជុំជាសមាង ត្់បាន ាម្ការសុំឡសោ ើព្ីព្បធ្លន ឬព្ី

សមាជិកច្ំនួនម្ួយភារដ្ប់ោ ងត្ិច្ ព្ីព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ឬព្ីនាយករដ្ឋម្ស្តនតី។ 

ការព្បជុំរដ្ឋសភានឹងយកជាការបានលុះព្ាខ្ត្មានៈ 

ក-កូរ៉ាុម្ឡលើសព្ីព្ីរភារបី ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភា

ោងំម្ូល សព្មាប់ការអនុម្័ត្ោងំឡាយណា ខ្ដ្លត្ព្ម្ូវឱយយក

ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនព្ីរភារបី ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។ 

 
16  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៥  នស/រកម្/ ០៦០៥/០១៨ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ១៩ ខ្ខ្ មិ្ថុ្នា នោ ំ២០០៥ 

(ោក់ទងនឹងករូ៉ាុម្ថ្នការព្បជុំរដ្ឋសភា)។ បនាទ ប់ម្ក វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៦  នស/រកម្/

០៣០៦/០០ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ០៩ ខ្ខ្មី្នា នោ ំ២០០៦ (សំឡៅធ្លនានូវ ដំ្ឡណើរការជាព្បព្កត្ីថ្ន

សាថ ប័នជាត្ិ)។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ខ្-ករូ៉ាុម្ឡលើសពី្ពាក់កណាត លថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភា

ោងំម្ូល សព្មាប់ការអនុម្័ត្ោងំឡាយណា ខ្ដ្លត្ព្ម្ូវឱយយក

ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។ 

មាព្ា ៨៩ .-ថ្មី17 

ាម្ការឡសោ ើសុំពី្សមាជិកច្ំនួនម្យួភារដ្ប់ោ ងត្ិច្ រដ្ឋសភា 

អាច្អឡញ្ជ ើញសមាជិករាជរោឋ ភិបាលម្ួយរូប ឬឡព្ច្ើនរូប អម្ឡោយឥសស-

រជនជាអោកជំនាញកោុងវិស័យណាម្ួយម្កបំភលរឺដ្ឋសភា អំព្ីបញ្ញា ខ្ដ្លមាន

សារៈសំខាន់ព្ិឡសស។  

 

 

 
17   វិឡសាធនកម្មឡលើកទី១០  នស/រកម្/០៨២២/០០៧ ចុ្ះថ្ថ្ងទី០៦ ខ្ខ្សីហា នោ ំ

២០២២។ ខ្លឹម្សារចស់៖ ាម្ការឡសោ ើសុំព្ីសមាជិកចំ្ននួមួ្យភារដ្ប់ោ ងត្ិច្ រដ្ឋ

សភាអាច្អឡញ្ជ ើញឥសសរជនដ៏្ឧត្ដម្ណាម្ួយម្កបំភលឺរដ្ឋសភា អំព្ីបញ្ញា ខ្ដ្លមានសារៈ

សំខាន់ព្ិឡសស។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ៩០ .- ថ្ម ី(ព្រី)18  

រដ្ឋសភាជាអងគការខ្ដ្លមានអំណាច្នីត្ិបបញ្ញត្តិ ឡហើយបំឡព្ញ

ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដ្ូច្បានកំណត្់កោុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្ាប់ជាធរមាន។ 

រដ្ឋសភាអនុម្័ត្ថ្វិកាជាត្ិ ខ្អនការរដ្ឋ ការឱយរដ្ឋខ្ចីព្បាក់ព្ីឡរ ការ

ឱយរដ្ឋឱយព្បាក់ឡរខ្ចី ការសនានានាខ្អោកហិរញ្ញវត្ថុ និងការបឡង្ើត្ ខ្កខ្ព្ប ឬ 

លុបឡចលព្នធោរ។ 

រដ្ឋសភាឱយឡសច្កតីយល់ព្ព្ម្ច្ំឡពាះរណនីរដ្ឋបាល។ រដ្ឋសភាអនុ-

ម្័ត្ច្ាប់សត ីព្ីការឡលើកខ្លងឡោសជាទូឡៅ។ 

រដ្ឋសភាអនុម្័ត្យល់ព្ព្ម្ ឬលុបឡចលសនធិសញ្ញញ  ឬអនុសញ្ញញ  

អនតរជាត្ិ។ 

រដ្ឋសភាអនុម្័ត្ច្ាប់សត ីព្ីការព្បកាសសស្តរគ ម្។ 

ការអនុម្័ត្ខាងឡលើឡនះ ព្បព្ព្ឹត្តឡៅឡោយម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ 

ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោំងម្លូ។ 

 
18   វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ បនាទ ប់ម្ក វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៦  

នស/រកម្/០៣០៦/០០ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ០៩ ខ្ខ្មី្នា នោ ំ២០០៦ (ការសព្ម្លួសឡំ ងឡបាះឡនោ ត្ 

ព្ ី២/៣ ម្កជា ម្ត្ភិារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ នងិករូ៉ាុម្ព្បជុ)ំ។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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រដ្ឋសភាឡបាះឡនោ ត្ទុកច្ិត្តដ្ល់រាជរោឋ ភិបាល ាម្ម្ត្ិភារឡព្ច្ើន

ោច្់ខាត្ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។ 

មាព្ា ៩១ .-ថ្មី19 

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភា សមាជិករដ្ឋសភា និងនាយករដ្ឋម្ស្តនតីមាន សិទធិ

អតួច្ឡអតើម្រំនិត្ឡធវើច្ាប់។ 

ត្ំណាងរាស្តសតមានសិទធិឡសោ ើឡធវើវិឡសាធនកម្មច្ាប់ ប ខុ្នតសំឡណើ ឡនះ

ម្ិនអាច្ទទួលយកបានឡទ ឡបើវិឡសាធនកម្មឡនាះសំឡៅបនថយព្បាក់ច្ំណូល

សាធ្លរណៈ ឬបខ្នថម្បនទុកឡលើព្បជាព្លរដ្ឋ។  

មាព្ា ៩២ .- 

ការអនុម្័ត្ោងំឡាយរបស់រដ្ឋសភា ខ្ដ្លអទុយនឹងឡគ្នលការណ៍ 

រកាការពារ ឯករាជយ អធិបឡត្យយ បរូណភាព្ទឹកដ្ី ថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្ក

កម្ពុជា ឡហើយខ្ដ្លនំាឱយប ះពាល់ដ្ល់ឯកភាព្នឡោបាយ ឬការព្រប់ព្រង 

រដ្ឋបាលរបស់ព្បឡទសជាត្ិនឹងព្ត្ូវចត្់ទុកជាអសារសូនយ។ ព្កុម្ព្បឹកា-

ធម្មនុញ្ញ ជាអងគការខ្ត្ម្ួយរត្់ខ្ដ្លមានសម្ត្ថកិច្ចសឡព្ម្ច្ព្ីឡមាឃភាព្

ឡនះ។  

 
19  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ៩៣ .-ថ្មី20 

ច្ាប់ខ្ដ្លរដ្ឋសភាបានអនុម្័ត្ និងព្ព្ឹទធសភាបានព្ិនិត្យច្ប់សព្វ

ព្រប់រួច្ឡហើយ ឡហើយព្ត្ូវបានព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ឡាយព្ព្ះហសតឡលខា 

ព្បកាសឱយឡព្បើ ព្ត្ូវច្ូលជាធរមាន ឡៅរាជធ្លនីភោំឡព្ញកោុងរយៈឡព្លដ្ប់

ថ្ថ្ងរត្់ ឡព្កាយព្ីថ្ថ្ងព្បកាសឱយឡព្បើ និងឡៅទូោងំព្បឡទសកោុងរយៈឡព្លថ្ម្ភ

ថ្ថ្ងរត្់ ឡព្កាយព្ីថ្ថ្ងព្បកាសឱយឡព្បើ។ ប ុខ្នតឡបើច្ាប់ឡនះបានខ្ច្ងថាជាការ

ព្បញាប់ ច្ាប់ឡនះព្ត្ូវច្លូជាធរមានភាល ម្ឡៅទូោងំព្បឡទសឡព្កាយថ្ថ្ង

ព្បកាសឱយ ឡព្បើ។ 

ច្ាប់ខ្ដ្លព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់បានឡាយព្ព្ះហសតឡលខា ព្បកាស

ឱយឡព្បើ ព្ត្ូវច្ុះកោុងរាជកិច្ច និងអសព្វអាយឡៅទូោងំព្បឡទសឱយោន់ាម្

ឡព្លកំណត្់ខាងឡលើ។  

មាព្ា ៩៤ .- 

រដ្ឋសភាបឡង្ើត្រណៈកម្មការឡអសងៗខ្ដ្លចំបាច្់។ ការឡរៀបច្ំ និង

ការព្បព្ព្ឹត្តឡៅថ្នរដ្ឋសភា នឹងមានកំណត្់កោុងបទបញ្ញជ ថ្អទកោុងថ្នរដ្ឋសភា។ 

 

 
20  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ៩៥ .- 

កោុងករណីមានសមាជិករដ្ឋសភាទទួលអនិច្ចកម្ម លាខ្លង ឬ ព្បាស

ចកសមាជិកភាព្ ខ្ដ្លឡកើត្មានឡ ើង៦ខ្ខ្ ោ ងត្ិច្ ម្ុនច្ប់នីត្ិកាល ព្ត្ូវ

ចត្់ការឡព្ជើសាំងជំនួសសមាជិកឡនាះាម្ល័កខខ្័ណឌ កំណត្់ កោុងបទ

បញ្ញជ ថ្អទកោុងរដ្ឋសភា និងកោុងច្ាប់ឡបាះឡនោ ត្។  

មាព្ា ៩៦ .- 

ត្ំណាងរាស្តសត  មានសិទធិោក់សំណួរដ្ល់រាជរោឋ ភិបាល។ សំណួរ

ឡនះព្តូ្វសរឡសរជាលាយលកខណ៍អកសរ ព្បរល់ជូនាម្រយៈព្បធ្លនរដ្ឋ-

សភា។ 

ច្ឡម្លើយអាច្ឡធវើឡ ើងឡោយរដ្ឋម្ស្តនតីម្ួយរូប ឬឡព្ច្ើនរូប អាព្ស័យ

ឡោយបញ្ញា ខ្ដ្លបានឡចទឡ ើងពាក់ព្័នធនឹងការទទួលខ្ុសព្ត្ូវរបស់រដ្ឋ

ម្ស្តនតី ម្ួយរូប ឬឡព្ច្ើនរូប។ ឡបើបញ្ញា ពាក់ព្័នធដ្ល់នឡោបាយទូឡៅរបស់រាជ

រោឋ ភិបាល នាយករដ្ឋម្ស្តនតីព្ត្ូវឡឆ្លើយផ្តទ ល់ខ្លួន។ 

ច្ឡម្លើយរបស់រដ្ឋម្ស្តនតី ឬរបស់នាយករដ្ឋម្ស្តនតី អាច្ឡធវើឡោយផ្តទ ល់

មាត្់ ឬសរឡសរជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ច្ឡម្លើយខាងឡលើឡនះ ព្ត្ូវឡធវើឡ ើងកោុងរយៈឡព្លព្បំាព្ីរថ្ថ្ងបនាទ ប់ ពី្

បានទទួលសំណួរ។ 

ច្ំឡពាះច្ឡម្លើយផ្តទ ល់មាត្់ ព្បធ្លនរដ្ឋសភាអាច្សឡព្ម្ច្ឡបើកឱយមាន 

ឬម្ិនឱយមានការជខ្ជកឡដ្ញឡោល។ ឡបើគ្នម នការឡបើកឱយជខ្ជកឡដ្ញឡោល

ឡទ ឡនាះច្ឡម្លើយរបស់រដ្ឋម្ស្តនតី ឬនាយករដ្ឋម្ស្តនតី នឹងបញ្ចប់សំណួរខ្ត្ម្តង។ 

ឡបើមានការឡបើកឱយជខ្ជកឡដ្ញឡោល មាច ស់សំណួរ វារមិនឯឡទៀត្ និងរដ្ឋម្ស្តនតី

ពាក់ព្័នធ ឬនាយករដ្ឋម្ស្តនតី អាច្ជខ្ជកបតូរឡោបល់កោុងរយៈឡព្ល ខ្ដ្លម្ិន

អាច្ឡលើសព្ីម្ួយឡព្លព្បជុំឡ ើយ។ 

រដ្ឋសភាកំណត្់ទុកឡព្លម្ួយថ្ថ្ងកោុងម្យួសបាត ហ៍ សព្មាប់ការឡឆ្លើយ

សំណួរ។ 

ឡោះបីោ ងណាក៏ឡោយ សម្័យព្បជុំសព្មាប់ឡឆ្លើយសំណួរខាង

ឡលើឡនះ ម្ិនអាច្ឡបើកលទធភាព្ឱយមានការឡបាះឡនោ ត្ព្បឡភទណាម្ួយបាន

ឡ ើយ ។  

មាព្ា ៩៧ .- 

រណៈកម្មការោងំឡាយរបស់រដ្ឋសភា អាច្អឡញ្ជ ើញរដ្ឋម្ស្តនតី ម្ក

បំភលអឺំពី្បញ្ញា អវីម្យួខ្ដ្លពាក់ព័្នធនឹងវិស័យទទលួខ្ុសព្ត្ូវរបស់ខ្លួន។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ៩៨ .-ថ្មី21 

រដ្ឋសភាអាច្ទមាល ក់សមាជិករណៈរដ្ឋម្ស្តនតី ឬទមាល ក់រាជរោឋ ភិបាល 

ព្ីត្ំខ្ណង ឡោយអនុម្័ត្ញត្តិបឡនាទ ស ាម្សំឡ ងឡនោ ត្ភារឡព្ច្ើនោច្់

ខាត្ ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។ 

ញត្តិបឡនាទ សរាជរោឋ ភិបាល ព្ត្ូវបានឡលើកឡ ើងជូនរដ្ឋសភា ឡោយ

ត្ំណាងរាស្តសតច្ំនួនសាម្សបិនាក់ ឡទើបរដ្ឋសភាអាច្ឡលើកយកម្កព្ិភាកា

បាន។ 

ជំព្ូកទី ៨ ថ្ែី៖អំព្ីព្ព្ឹទធសភា22 
មាព្ា ៩៩ .-ថ្ម ី

ព្ព្ឹទធសភាជាអងគការខ្ដ្លមានអំណាច្នីត្ិបបញ្ញត្តិ ឡហើយបំឡព្ញ

ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដ្ូច្បានកំណត្់កោុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្ាប់ជាធរមាន។ 

ព្ពឹ្ទធសភាមានច្ំនួនសមាជិកោ ងឡព្ច្ើន ឡសម ើនឹងពាក់កណាត ល ថ្ន

ច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។ 

 
21  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៦  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១៥។ 

22 បឡង្ើត្ាម្រយៈវិឡសាធកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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សមាជិកព្ពឹ្ទធសភាព្ត្ូវចត្់ាំងខ្លះ និងព្ត្ូវឡព្ជើសាំងឡោយ ការ

ឡបាះឡនោ ត្អសកលខ្លះ។ 

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភាអាច្ព្ត្ូវបានចត្់ាំង និងឡព្ជើសាំងសាជា ថ្មី

បាន។ អោកខ្ដ្លមានសិទធិឈរឡឈាម ះជាឡបកខជនព្ព្ឹទធសភា រឺជាព្បជា

ព្លរដ្ឋខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ ខ្ដ្លមានសិទធិឡបាះឡនោ ត្ មានអាយុោ ងត្ិច្ ៤០

នោ ំ មានសញ្ញជ ត្ិខ្ខ្មរាំងព្ីកំឡណើត្។ 

មាព្ា ១០០ .-ថ្ម ី

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភាច្ំនួន២រូប ព្ត្ូវបានចត្់ាំងឡោយព្ព្ះម្ហា-

កសព្ត្។ 

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភាច្ំនួន ២រូប ព្ត្ូវបានរដ្ឋសភាឡព្ជើសាំងាម្ 

ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនឡោយឡព្បៀប។ 

 រើឯសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាឯឡទៀត្ ព្ត្ូវបានឡព្ជើសាំងឡោយការ ឡបាះ

ឡនោ ត្អសកល។  

 

 

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១០១.- ថ្ម ី

ការឡរៀបច្ំខ្បបបទ និងការព្បព្ព្ឹត្តឡៅថ្នការចត្់ាំង និងការ

ឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំងសមាជិកព្ពឹ្ទធសភា ព្ព្ម្ោងំការកំណត្់ អំព្ីអោក

ឡបាះឡនោ ត្ អងគឡបាះឡនោ ត្ និងម្ណឌ លឡបាះឡនោ ត្ ព្ត្ូវខ្ច្ងកោុងច្ាប់ម្ួយ។  

មាព្ា ១០២.-ថ្ម ី(ម្យួ)23   

នីត្ិកាលរបស់ព្ព្ឹទធសភាមានកំណត្់ ៦នោ ំ ឡហើយព្ត្ូវអុត្កំណត្់ 

ឡៅឡព្លខ្ដ្លព្ព្ឹទធសភាថ្មី ច្ូលកាន់ត្ំខ្ណង។ 

កោុងឡព្លមានសស្តរគ ម្ ឬកោុងកាលៈឡទសៈព្ិឡសសដ្ថ្ទឡទៀត្ ខ្ដ្ល

ម្ិនអាច្ឡធវើការឡបាះឡនោ ត្ឡកើត្ ព្ព្ឹទធសភាអាច្ព្បកាសបនតនីត្ិកាល របស់

ខ្លួនម្យួដ្ងបានម្យួនោ ំ ាម្សំឡណើរបស់ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្។ 

ការព្បកាសបនតនីត្ិកាលរបស់ព្ព្ឹទធសភា ព្ត្ូវសឡព្ម្ច្ឡោយម្ត្ិ

យល់ព្ព្ម្ ព្ីរភារបីោ ងត្ិច្ ថ្នច្ំនួនសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាោងំម្លូ។ 

កោុងកាលៈឡទសៈដ្ូច្បានឡរៀបរាប់ខាងឡលើ ព្ព្ឹទធសភាព្បជុំ រាល់ថ្ថ្ង

ជាប់ជាព្បចំ។ ព្ព្ឹទធសភាមានសិទធិសឡព្ម្ច្បញ្ចប់កាលៈឡទសៈព្ិឡសសខាង

 
23  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី១០  នស/រកម្/០៨២២/០០៧ ចុ្ះថ្ថ្ងទី០៦ ខ្ខ្សីហា នោ ំ២០២២ 

(ការធ្លនានវូដ្ឡំណើរកាជាព្បព្កត្ថី្នសាថ បន័ជាត្)ិ។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ឡលើឡនះ កាលឡបើសភាព្ការណ៍អនុញ្ញញ ត្។ ប ុខ្នតការសឡព្ម្ច្បញ្ចប់កាលៈ-

ឡទសៈព្ិឡសសខ្ដ្លព្បឡទសជាត្ិសថ ិត្កោុងភាព្អាសនោ ព្ព្ឹទធសភាព្ត្ូវសឡព្ម្ច្

រួម្គ្នោ ជាម្ួយរដ្ឋសភា កោុងសមាជរដ្ឋសភា និងព្ព្ឹទធសភា ឡវៀរខ្លងខ្ត្ការអនុ-

វត្តមាព្ា ៨៦ ថ្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ 

ឡបើព្ព្ឹទធសភាម្ិនអាច្ព្បជុបំានឡទ ឡោយម្ូលឡហត្ុចំបាច្់ជាអាទិ៍ 

ឡៅឡព្លខ្ដ្លកមាល ងំបរឡទសច្លូម្កកាន់កាប់ទឹកដ្ី ការព្បកាសភាព្-

អាសនោ ព្ត្ូវបនតឡៅម្ុខ្ជាសវ ័យព្បវត្តិ។  

មាព្ា ១០៣ .- ថ្ម ី

អាណត្តិថ្នសមាជិកព្ពឹ្ទធសភា មានវិសម្ិត្ភាព្ជាម្យួការបំឡព្ញ

ម្ុខ្ររសាធ្លរណៈជាសកម្ម ជាម្ួយម្ុខ្ររជាត្ំណាងរាស្តសត  និងជាម្ួយ

ម្ុខ្ររជាសមាជិកសាថ ប័នដ្ថ្ទឡទៀត្ខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។  

មាព្ា ១០៤ .-ថ្ម ី

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភាមានអភ័យឯកសិទធិសភា។ 

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភារបូណាក៏ឡោយម្ិនអាច្ព្ត្ូវបានឡចទព្បកាន់ 

ចប់ខ្លួនឃាត្់ខ្លួន ឬឃុំខ្លួន ឡោយឡហត្ុព្ីបានសំខ្ដ្ងឡោបល់ ឬបឡញ្ចញ

ម្ត្ិកោុងការបំឡព្ញម្ុខ្រររបស់ខ្លួនឡសាះឡ ើយ។ ការឡចទព្បកាន់ ការ



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 

វាយឡ ើងវិញឡោយ៖ lawkh (law-kh.com)                  53 

ចប់ខ្លួន ការឃាត្់ខ្លួន ឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាម្យួថ្នព្ពឹ្ទធសភា នឹងអាច្

ឡធវើឡៅឡកើត្ លុះព្ាខ្ត្មានការយល់ព្ព្ម្ព្ីព្ព្ឹទធសភា ឬព្ីរណៈកមាម ធិការ

អច្ិ-ថ្ស្តនតយ៍របស់ព្ព្ឹទធសភា កោុងច្ឡនាល ះសម្័យព្បជុំថ្នព្ព្ទឹធសភា ឡវៀរខ្លង 

ខ្ត្កោុងករណីបទឡលមើសព្ព្ហមទណឌ ជាក់ខ្សតង។ កោុងករណីច្ុងឡព្កាយឡនះ 

ព្កសួងមានសម្ត្ថកិច្ច ព្ត្ូវឡធវើឡសច្កតីរាយការណ៍ជូនព្ព្ឹទធសភា ឬ

ជូនរណៈ កមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍របស់ព្ព្ឹទធសភាជាបនាទ ន់ ឡដ្ើម្បីសឡព្ម្ច្។ 

ឡសច្កតីសឡព្ម្ច្របស់រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍របស់ព្ព្ឹទធសភា ព្ត្ូវោក់

ជូនសម្័យព្បជុំព្ព្ឹទធសភាខាងម្ុខ្ ឡដ្ើម្បីអនុម្័ត្ាម្ម្ត្ិភារឡព្ច្ើន ព្ីរ

ភារបី ថ្នសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាោងំម្លូ។ 

កោុងករណីោងំអស់ខាងឡលើឡនះ ការឃុំខ្លួន ការឡចទព្បកាន់ 

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភាណាម្យួព្ត្ូវផ្តែ ក ព្បសិនឡបើព្ព្ឹទធសភាបានបឡញ្ចញម្ត្ិ 

ឱយផ្តែ កាម្ម្ត្ិភារឡព្ច្ើន បីភារបួន ថ្នសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាោងំម្លូ។  

មាព្ា ១០៥ .- ថ្ម ី

ព្ពឹ្ទធសភាមានថ្វិកាសវយ័ត្សព្មាប់ដ្ំឡណើរការ។ 

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភា ព្ត្ូវទទួលព្បាក់បំណាច្់។  

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១០៦ .- ថ្ម ី(ព្រី)24 

ព្ព្ឹទធសភាឡបើកសម្័យព្បជុំដ្បំូង ហុកសិបថ្ថ្ងោ ងយរូ ឡព្កាយ

ឡព្លឡបាះឡនោ ត្ ាម្ការឡកាះព្បជុំរបស់ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្។ 

ម្ុនចប់ឡអតើម្ការរររបស់ខ្លួន ព្ព្ឹទធសភាព្ត្ូវព្បកាស សុព្លភាព្ 

ថ្នអាណត្តិរបស់សមាជិកនីម្យួៗ និងព្ត្ូវឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសឡរើសោច្់

ឡោយ ខ្ កព្ីគ្នោ នូវ ព្បធ្លន អនុព្បធ្លន ព្ព្ឹទធសភា និងសមាជិកោងំអស់ថ្ន

រណៈ កម្មការនានារបស់ព្ព្ឹទធសភា ឡោយម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ថ្នច្ំនួន

សមាជិក ព្ព្ឹទធសភាោងំម្ូល។ 

ព្បធ្លនព្ពឹ្ទធសភា ព្ត្ូវឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសឡរើសឡច្ញពី្សមាជិក

ត្ព្ព្ឹទធសភា ខ្ដ្លមានសញ្ញជ ត្ិខ្ខ្មរខ្ត្ម្ួយរត្់។ 

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភាោងំអស់ ព្ត្ូវឡធវើសចច ព្បណិធ្លន ម្ុនច្ូលកាន់

ត្ំខ្ណង ដ្ូច្មានខ្លឹម្សារខ្ច្ងកោុងឧបសម្ព័នធទី ៧ ថ្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។  

 

 
24   វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៦  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១៥។ បនាទ ប់ម្ក  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៩  

នស/រកម្/១១២១/០១៨ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ០៣ វិច្ាិកា នោ ំ២០២១ (ការធ្លនានវូដ្ឡំណើរកាជា

ព្បព្កត្ថី្នសាថ បន័ជាត្)ិ។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១០៧ .- ថ្ម ី

ព្ព្ឹទធសភាព្បជុំជាសាម្ញ្ញព្ីរដ្ងកោុងម្ួយនោ ំ។ 

សម្័យព្បជុំនីម្ួយៗ មានថ្ិរឡវលាោ ងត្ិច្បីខ្ខ្។ ឡបើមាន 

សំណូម្ព្រព្ីព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ឬឡសច្កតីឡសោ ើសុំព្ីនាយករដ្ឋម្ស្តនតី ឬព្ី

សមាជិកព្ពឹ្ទធសភា ច្ំនួនម្ួយភារបីោ ងត្ិច្ ព្ព្ឹទធសភាឡកាះព្បជុំជា

 វិសាម្ញ្ញ។  

មាព្ា ១០៨ .-ថ្ម ី

ឡៅច្ឡនាល ះសម្័យព្បជុំរបសព់្ព្ឹទធសភា រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍ 

របស់ព្ព្ឹទធសភា ទទួលភារកិច្ចចត្់ខ្ច្ងការររ។ 

រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍របស់ព្ព្ឹទធសភារួម្មានៈ ព្បធ្លន

ព្ព្ឹទធសភា អនុព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា និងព្បធ្លនរណៈកម្មការោងំអស់របស់

ព្ព្ឹទធសភា។  

មាព្ា ១០៩ .-ថ្ម ី

សម្័យព្បជុំព្ព្ឹទធសភា ព្ត្ូវឡធវើឡៅរាជធ្លនីថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុ

ជា កោុងសាលព្បជុំរបស់ព្ព្ឹទធសភា ឡលើកខ្លងខ្ត្មានការសឡព្ម្ច្ឡអសង ច្ុះ

កោុងលិខ្ិត្ឡកាះព្បជុំឡោយកាលៈឡទសៈត្ព្ម្ូវ។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ឡព្ៅព្ីករណីខាងឡលើ និងឡព្ៅព្ីកខ្នលង និងកាលបរិឡច្ាទ ខ្ដ្ល

កំណត្់កោុងឡសច្កតីអឡញ្ជ ើញ ការព្បជុំណាក៏ឡោយរបស់ព្ព្ឹទធសភា ព្ត្ូវ

ទុកជាខ្ុសច្ាប់ ឡហើយអាសារសូនយឡព្ញលកខណៈ។ 

មាព្ា ១១០ .-ថ្ម ី

ព្បធ្លនព្ពឹ្ទធសភាដ្ឹកនំាអងគព្បជុំរបស់ព្ព្ឹទធសភា ទទួលអាញត្តិ

ច្ាប់ និងឡសច្កតីសឡព្ម្ច្ច្ិត្តោងំឡាយ ខ្ដ្លព្ព្ឹទធសភាបានអនុម្័ត្ 

រា៉ាប់រងការអនុវត្តបទបញ្ញជ ថ្អទកោុងរបស់ព្ព្ឹទធសភា និងចត្់ខ្ច្ងការោក់ទង

អនតរជាត្ិ ោងំឡាយរបស់ព្ព្ឹទធសភា។ 

កោុងករណីខ្ដ្លព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភាមានធុរៈម្ិនអាច្បំឡព្ញ ម្ុខ្ររ

បាន ឡោយឡហត្ុម្កពី្មានជំងឺ ឬបំឡព្ញម្ុខ្ររជា ព្បម្ុខ្រដ្ឋសត ីទី ឬ ជា

ព្ព្ះរាជានុសិទធិ ឬបំឡព្ញឡបសកកម្មឡៅបរឡទស អនុព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា 

ម្ួយរូប ព្ត្ូវទទួលភារកិច្ចចត្់ខ្ច្ងការររជំនួស។ 

កោុងករណីខ្ដ្លព្បធ្លន ឬអនុព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភាលាខ្លងព្ីម្ុខ្

ត្ំខ្ណង ឬទទួលអនិច្ចកម្ម ព្ព្ឹទធសភាព្ត្ូវឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំងព្បធ្លន ឬ 

អនុព្បធ្លនថ្មី។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១១១ .-ថ្ម ី(ព្រី)25 

ការព្បជុំព្ព្ឹទធសភា ព្ត្ូវឡធវើជាសាធ្លរណៈ។  

ព្ព្ឹទធសភាអាច្ព្បជុំជាសមាង ត្់បានាម្ការឡសោ ើសុំព្ីព្បធ្លន ឬព្ី

សមាជិកច្ំនួនម្ួយភារដ្ប់ោ ងត្ិច្ព្ីព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ពី្នាយករដ្ឋម្ស្តនតី ឬ

ព្ីព្បធ្លនរដ្ឋសភា។ 

ការព្បជុំព្ព្ឹទធសភានឹងយកជាការបាន លុះព្ាខ្ត្មានៈ  

ក-ករូ៉ាុម្ឡលើសពី្ពី្រភារបីថ្នសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាោងំម្លូ 

សព្មាប់ការអនុម្័ត្ោងំឡាយណា ខ្ដ្លត្ព្ម្ូវឱយយកម្ត្ិភារ

ឡព្ច្ើនព្ីរភារបី ថ្នច្ំនួនសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាោងំម្លូ ។ 

ខ្-ករូ៉ាុម្ឡលើសពី្ពាក់កណាត លថ្នច្ំនួនសមាជិកព្ពឹ្ទធសភា

ោងំម្ូល សព្មាប់ការអនុម្័ត្ោងំឡាយណា ខ្ដ្លត្ព្ម្ូវឱយយក

ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនឡោយ ឡព្បៀប ឬយកម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ថ្ន

ច្ំនួនសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាោំងម្លូ។ 

 
25  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៥  នស/រកម្/ ០៦០៥/០១៨ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ១៩ ខ្ខ្ មិ្ថុ្នា នោ ំ២០០៥ 

(ការខ្កខ្ព្បកូរ៉ាុម្ថ្នការព្បជុំរដ្ឋសភា)។ បនាទ ប់ម្ក  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៦  ឡម្ើលឡម្ើល

ឡលខ្ឡោងទី១៥។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ច្ំនួនសំឡ ង ខ្ដ្លត្ព្ម្ូវសព្មាប់រដ្ឋសភាអនុម្័ត្យល់ព្ព្ម្ 

ឡហើយខ្ដ្លបានកំណត្់កោុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្ត្ូវយកម្កឡព្បើសព្មាប់ព្ព្ឹទធសភា

អងខ្ដ្រ។ 

មាព្ា ១១២ .- ថ្ម ី

ព្ព្ឹទធសភាមានភារកិច្ចសព្ម្បសព្ម្ួលការរររវាងរដ្ឋសភា និងរោឋ -

ភិបាល។  

មាព្ា ១១៣ .-ថ្ម ី

ព្ព្ឹទធសភាព្ិនិត្យ ឡហើយឱយឡោបល់កោុងរយៈឡព្លម្ួយខ្ខ្ោ ងយូរ 

ឡលើឡសច្កតពី្ពាងច្ាប់ ឬឡសច្កតីឡសោ ើច្ាប់ ខ្ដ្លរដ្ឋសភាបានអនុម្័ត្យល់

ព្ព្ម្ឡលើកដ្ំបូងរចួ្ឡហើយ ព្ព្ម្ោងំឡលើបញ្ញា ោងំព្ួង ខ្ដ្លរដ្ឋសភាបាន

ោក់ឱយព្ិនិត្យ។ ឡបើជាការព្បញាប់ រយៈឡព្លឡនាះ ព្ត្ូវបនថយម្កឡៅ ព្ត្ឹម្

ខ្ត្ព្បំាថ្ថ្ង។ 

ឡបើព្ព្ឹទធសភាបានឱយឡោបល់យល់ព្ព្ម្ ឬព្ុំបានឱយឡោបល់ឡសាះ 

កោុងរយៈឡព្លខ្ដ្លមានកំណត្់ទុកឡហើយឡនាះឡទ ច្ាប់ខ្ដ្លរដ្ឋសភាបាន

អនុម្័ត្យល់ព្ព្ម្ឡហើយឡនាះ នឹងព្ត្ូវបានយកឡៅព្បកាសឱយឡព្បើ។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ឡបើព្ព្ឹទធសភាសុំឱយខ្កសព្ម្លួឡសច្កតីព្ពាងច្ាប់ ឬឡសច្កតីឡសោ ើ

ច្ាប់ឡនាះ រដ្ឋសភាព្ត្ូវយកម្កព្ិចរណាភាល ម្ជាឡលើកទីព្ីរ។ រដ្ឋសភាព្ត្ូវ

ព្ិនិត្យ និងសឡព្ម្ច្ខ្ត្ព្ត្ងប់ទបបញ្ញត្តិ ឬច្ំណចុ្ណាខ្ដ្លព្ព្ឹទធសភា សុំឱយ

ខ្កសព្ម្ួល ឡោយបដ្ិឡសធឡចលោងំម្លូ ឬទុកជាបានការខ្លះ។ 

ការបងវិលឡៅបងវិលម្ករវាងព្ព្ឹទធសភា និងរដ្ឋសភា ព្ត្ូវឡធវើខ្ត្

កោុងរយៈឡព្លម្ួយខ្ខ្។ រយៈឡព្លឡនះ ព្ត្ូវបនថយម្កព្ត្ឹម្ដ្ប់ថ្ថ្ង ឡបើព្ត្ូវ

ពិ្និត្យសឡព្ម្ច្ពី្ថ្វិកាជាត្ិ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឡហើយម្កព្ត្ឹម្ខ្ត្ព្ីរថ្ថ្ងឡបើជាការ 

ព្បញាប់។ 

ឡបើរដ្ឋសភាទុកឱយហួសរយៈឡព្លកំណត្់ ឬព្នារឡព្លខ្ដ្ល

កំណត្់ទុកសព្មាប់ព្ិនិត្យឡនាះ រយៈឡព្លជាឡគ្នលការណ៍សព្មាប់រដ្ឋសភា 

និងព្ព្ឹទធសភាព្ត្ូវបខ្នថម្ឱយឡសម ើគ្នោ ខ្ដ្រ។ 

ឡបើព្ពឹ្ទធសភាបដ្ិឡសធឡសច្កតីព្ពាងច្ាប់ ឬឡសច្កតីឡសោ ើច្ាប់ឡនាះ 

ជាអសារបង់ រដ្ឋសភាម្ិនអាច្នឹងយកម្កព្ិចរណាជាឡលើកទីព្ីរបាន ម្ុន

រយៈឡព្លម្ួយខ្ខ្ឡទ។ រយៈឡព្លឡនះ ព្ត្ូវបនថយម្កព្ត្ឹម្ដ្ប់ព្បំាថ្ថ្ង ឡបើ

ព្ិនិត្យ ពី្ថ្វិកាជាត្ិ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឡហើយម្កព្ត្ឹម្ខ្ត្បនួថ្ថ្ង ឡបើជាការព្ប-

ញាប់។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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កោុងការព្ិនិត្យឡសច្កតីព្ពាងច្ាប់ ឬឡសច្កតីឡសោ ើច្ាប់ជាឡលើកទី២

ឡនះ រដ្ឋសភាព្ត្ូវអនុម្័ត្ឡោយវិធីឡបាះឡនោ ត្ច្ំហ និងយកាម្ម្ត្ិភារ

ឡព្ច្ើនោច្់ខាត្។ 

ឡសច្កតីព្ពាងច្ាប់ ឬឡសច្កតីឡសោ ើច្ាប់ណាខ្ដ្លបានសឡព្ម្ច្ ដ្ចូ្

ខាងឡលើឡនះឡហើយឡនាះ នឹងព្ត្ូវបានយកឡៅព្បកាសឱយឡព្បើ។ 

មាព្ា ១១៤ .- ថ្មី (ម្យួ)26 

ព្ព្ឹទធសភាបឡង្ើត្រណៈកម្មការឡអសងៗ ខ្ដ្លចំបាច្់ ។ ការ ឡរៀបច្ ំ

និងការព្បព្ព្ឹត្តឡៅថ្នព្ព្ឹទធសភានឹងមានកំណត្់កោុងបទបញ្ញជ ថ្អទកោុង របស់

ព្ព្ឹទធសភា។ បទបញ្ញជ ថ្អទកោុងឡនះ ព្ត្ូវអនុម្័ត្យល់ព្ព្ម្ឡោយសំឡ ង ភារ-

ឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ថ្នច្ំនួនសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាោងំម្លូ។  

មាព្ា ១១៥ .-ថ្ម ី

កោុងករណីមានសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាទទលួអនិច្ចកម្ម លាខ្លង ឬ

ព្បាសចកសមាជិកភាព្ ខ្ដ្លឡកើត្មានឡ ើងព្បំាម្ួយខ្ខ្ ោ ងត្ិច្ម្ុនច្ប់

នីត្ិកាល ព្ត្ូវចត្់ាំង ឬឡព្ជើសាំងជំនួសសមាជិកឡនាះ ាម្ល័កខខ្័ណឌ

 
26  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៦  ឡម្ើលឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១៥។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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កំណត្់កោុងបទបញ្ញជ ថ្អទកោុងថ្នព្ព្ឹទធសភា និងកោុងច្ាប់សត ីព្ីការចត្់ាំង 

និងការឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាងំសមាជិកព្ពឹ្ទធសភា។ 

ជំព្ូកទ ី៩ ថ្ែី៖ អំព្ីសមាជរដ្ឋសភា និងព្ព្ឹទធសភា27 
មាព្ា ១១៦ .-ថ្ម ី 

កោុងករណីចំបាច្់ រដ្ឋសភា និងព្ព្ឹទធសភាអាច្ព្បជុំរួម្គ្នោ ជាសមាជ 

ឡដ្ើម្បីឡោះព្សាយបញ្ញា សខំាន់ៗ របស់ព្បឡទសជាត្ិ។  

មាព្ា ១១៧ .- ថ្ម ី

បញ្ញា សំខាន់ៗ របស់ព្បឡទសជាត្ិ ដ្ូច្មានខ្ច្ងកោុងមាព្ា១១៦ ថ្មី 

ខាងឡលើ ព្ព្ម្ោងំការឡរៀបច្ំ និងការព្បព្ព្ឹត្តឡៅថ្នសមាជ នឹងព្ត្ូវកំណត្់ 

កោុងច្ាប់ម្ួយ។ 

ជំព្ូកទី ១០ ថ្ែី៖ អំព្ីរាជរដ្ឋឋ ភិបាល28 
មាព្ា ១១៨ .- ថ្ម ី(មាព្ា ៩៩ ចស)់  

រណៈរដ្ឋម្ស្តនតីជារាជរោឋ ភិបាលថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា។ 

 
27 បឡង្ើត្ាម្រយៈ វិឡសាធកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 

28  វិឡសាធកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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រណៈរដ្ឋម្ស្តនតី ព្ត្ូវបានដ្ឹកនំាឡោយនាយករដ្ឋម្ស្តនតីម្យួរបូ អម្

ឡោយឧបនាយករដ្ឋម្ស្តនតី ព្ព្ម្ោងំមានឡទសរដ្ឋម្ស្តនតី រដ្ឋម្ស្តនតី និងរដ្ឋ

ឡលខាធិការ ជាសមាជិក។ 

មាព្ា ១១៩ .- ថ្ម ី(ព្រី) (មាព្ា ១០០ ចស)់29  

ាម្ឡសច្កដីឡសោ ើពី្រណបកសខ្ដ្លមានអាសនៈឡព្ច្ើនជាងឡរកោុង

រដ្ឋសភា ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ចត្់ាំងវរជនម្ួយរូបជានាយករដ្ឋម្ស្តនតី ឱយ

បឡង្ើត្រាជរោឋ ភិបាល។ ឡសច្កដីឡសោ ើព្ីរណបកសខ្ដ្លមានអាសនៈឡព្ច្ើន

ជាងឡរកោុងរដ្ឋសភាឡនះ ព្ត្ូវច្ម្លងជូនព្បធ្លនរដ្ឋសភា។ វរជនខ្ដ្លនឹង

ព្ត្ូវទទួលបានការចត្់ាំងជានាយករដ្ឋម្ស្តនតីឡនះ ព្ត្វូខ្ត្ជាត្ំណាងរាស្តសត

ខ្ដ្លមានសញ្ញជ ត្ិខ្ខ្មរខ្ត្ម្យួរត្់ និងខ្ដ្លព្ត្ូវបានឡព្ជើសឡរើសឡច្ញព្ី

រណបកសខ្ដ្លមានអាសនៈឡព្ច្ើនជាងឡរកោុងរដ្ឋសភា។ វរជន ខ្ដ្លព្ត្ូវ

បានចត្់ាំងឡនះនំាសហការើខ្ដ្លជាត្ំណាងរាស្តសត  ឬជាសមាជិករណបកស

ត្ំណាងឡៅកោុងរដ្ឋសភា ខ្ដ្លអគូអគងឱយកាន់ត្ំខ្ណងឡអសងៗកោុង រាជរោឋ -

 
29  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៤  នស/រកម្/០៧០៤/០០១ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ១៣ ខ្ខ្កក្ោ នោ ំ២០០៤ 

(សឡំៅធ្លនានវូដ្ំឡណើរការជាព្បព្កត្ថី្នសាថ បន័ជាត្)ិ;  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៩  ឡម្ើល

ឡលខ្ឡោងទី២៤; និងវិឡសាធនកម្មឡលើកទី១០  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី២៣។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ភិបាលឡៅសុំឡសច្កតីទុកច្ិត្តព្ីរដ្ឋសភា។ ការឡបាះឡនោ ត្អដល់ឡសច្កដីទុកច្ិត្ត

ឡនះ ព្ត្ូវឡធវើឡលើបញ្ជ ីសមាសភាព្ថ្នរណៈរដ្ឋម្ស្តនតីោងំម្ូល។30 កាលឡបើរដ្ឋ

សភាបានឡបាះឡនោ ត្ទុកច្ិត្តឡហើយឡនាះ ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ឡច្ញព្ព្ះរាជ-

ព្កឹត្យខ្ត្ងាំង រណៈរដ្ឋម្ស្តនតីោងំម្ូល។ 

ម្ុនច្ូលកាន់ត្ំខ្ណង រណៈរដ្ឋម្ស្តនតី ព្ត្ូវឡធវើសចច ព្បណធិ្លន ដ្ូច្

មានខ្លឹម្សារខ្ច្ងកោុងឧបសម្ព័នធទី ៦។ 

ឡៅឡព្លអុត្នីត្ិកាលនីម្ួយៗរបស់រដ្ឋសភា រាជរោឋ ភបិាលខ្ដ្ល

ព្ត្ូវឡច្ញពី្ដ្ំខ្ណង មានខ្ត្ភារកិច្ចដ្ឹកនំាការររព្បចំថ្ថ្ងខ្ត្ប ុឡណាណ ះ រហតូ្

ដ្ល់មានរាជរោឋ ភិបាលថ្មីច្ូលកាន់ដ្ំខ្ណង។31 

 

 

 
30 ខ្លឹម្សារចស់៖ ាម្ឡសច្កតីឡសោ ើព្ីព្បធ្លន ឡោយមានម្ត្ិឯកភាព្ព្ី អនុព្បធ្លនោងំព្ីរ

ថ្នរដ្ឋសភា ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ចត្់ាំងវរជនម្យួរូប កោុងចំ្ឡណាម្ ត្ំណាងរាស្តសត ថ្ន

រណបកសខ្ដ្លឈោះឡនោ ត្ ឱយបឡង្ើត្រាជរោឋ ភិបាល។ វរជន ខ្ដ្លព្ត្ូវបានចត្់ាំងឡនះ

នំាសហការើខ្ដ្លជាត្ំណាងរាស្តសត  ឬជាសមាជិក រណបកសត្ំណាងឡៅកោុងរដ្ឋសភា ខ្ដ្ល

អគូអគងឱយកាន់ត្ំខ្ណងឡអសងៗកោុង រាជរោឋ ភិបាលឡៅសុំឡសច្កតីទុកចិ្ត្តព្ីរដ្ឋសភា។ 

31 ខ្លឹម្សារកថាខ្ណឌ ឡនះ បខ្នថម្ថ្មីឡៅវិឡសាធនកម្មឡលើកទី១០។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១២០ .-ថ្ម ី(មាព្ា ១០១ ចស)់ 

ម្ុខ្ររថ្នសមាជិករាជរោឋ ភិបាល មានវិសម្ិត្ភាព្ នឹងសកម្មភាព្

ខាងវិជាជ ជីវៈ ខ្អោកពាណិជជកម្ម ឬឧសាហកម្ម ឡហើយនិងការកាន់ត្ំខ្ណង

ណាម្ួយកោុងម្ុខ្ររសាធ្លរណៈ។  

មាព្ា ១២១ .-ថ្ម ី(មាព្ា ១០២ ចស)់ 

សមាជិកោងំឡាយថ្នរាជរោឋ ភិបាលទទលួខ្ុសព្ត្ូវរមួ្គ្នោ  ច្ំឡពាះ

រដ្ឋសភា អំព្ីនឡោបាយទូឡៅរបស់រាជរោឋ ភិបាល។ 

សមាជិកម្យួរបូៗ ថ្នរាជរោឋ ភិបាលទទលួខ្សុព្ត្ូវឡរៀងខ្លួន ច្ំឡពាះ

នាយករដ្ឋម្ស្តនតី និងច្ំឡពាះរដ្ឋសភា អំពី្ការខ្ដ្លខ្លួនបានព្បព្ពឹ្ត្ត។  

មាព្ា ១២ .-ថ្ម ី(មាព្ា ១០៣ ចស)់ 

សមាជិកោងំឡាយថ្នរាជរោឋ ភិបាលម្ិនអាច្យកសំអាងថ្ន 

ឡសច្កដីបរគ ប់ ឡោយលាយលកខណ៍អកសរ ឬឡោយវាចអំព្ីនរណាម្ួយ 

ឡដ្ើម្បីឡោះសាឱយរចួ្ខ្លួនពី្ការទទលួខ្ុសព្ត្ូវរបសខ់្លួនបានឡ ើយ។  

មាព្ា ១២៣ .-ថ្ម ី(មាព្ា ១០៤ ចស)់ 

រណៈរដ្ឋម្ស្តនតី ព្ត្ូវព្បជំុរាល់សបាត ហ៍ ជាព្បជុំធំ ឬជាព្បជុំព្ិនិត្យ 

ព្សាវព្ជាវ។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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អងគព្បជុំធំ ព្ត្ូវដ្ឹកនំាឡោយនាយករដ្ឋម្ស្តនតី។ នាយករដ្ឋម្ស្តនតី អាច្

ព្បរល់ភារកិច្ចជូនឧបនាយករដ្ឋម្ស្តនតីដ្ឹកនំាអងគព្បជំុ ព្និិត្យព្សាវព្ជាវ។ 

កំណត្់ឡហត្ុថ្នអងគព្បជុំោងំអស់របស់រណៈរដ្ឋម្ស្តនតី ព្ត្វូឡអាើថាវ យ

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទងព់្ជាប។ 

មាព្ា ១២៤ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១០៥ ចស)់ 

នាយករដ្ឋម្ស្តនតីអាច្រខំ្លកអំណាច្របស់ខ្លួនឱយឡៅឧបនាយក រដ្ឋ

ម្ស្តនតី ឬសមាជិកណាម្យួថ្នរាជរោឋ ភិបាលបាន។  

មាព្ា ១២៥ .- ថ្ម ី(ម្យួ) (មាព្ា ១០៦ ចស)់32  

កោុងករណីខ្ដ្លនាយករដ្ឋម្ស្តនតីអវត្តមានម្ួយកាលម្ួយព្គ្ន នាយក

រដ្ឋម្ស្តនតីព្ត្ូវចត្់ាំងឧបនាយករដ្ឋម្ស្តនតីម្ួយរូប ឱយឡធវើជានាយករដ្ឋម្ស្តនតីសដ ី-

ទីឡដ្ើម្បីទទលួភារកិច្ចដ្ឹកនំារណៈរដ្ឋម្ស្តនតីជំនួសជាបឡណាដ ះអាសនោ។  

ឡបើត្ំខ្ណងនាយករដ្ឋម្ស្តនតីឡៅទំឡនរជាសាថ ព្រឡោយឡហត្ុជាអាទិ៍

ម្កព្ីការទទួលអនិច្ចកម្ម ឬការលាខ្លងព្ីម្ុខ្ត្ំខ្ណង រណៈរដ្ឋម្ស្តនតីថ្មី

 
32  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី១០  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី២៣។ ខ្លឹម្សារចស់៖ ឡបើត្ំខ្ណងនាយក

រដ្ឋម្ស្តនតីឡៅទំឡនរជាសាថ ព្រឡនាះ ព្ត្ូវខ្ត្ងាំងរណៈរដ្ឋម្ស្តនតីមួ្យជាថ្មី កោុងល័កខខ្័ណឌ ខ្ដ្ល

មានខ្ច្ងកោុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡនះ។ ឡបើការទំឡនរឡនះ ជាការទំឡនរម្ួយកាលមួ្យព្គ្នឡទ ព្ត្ូវ

ចត្់ាំងនាយករដ្ឋម្ស្តនតីសត ីទីជាបឡណាត ះអាសនោ។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ម្ួយព្ត្ូវខ្ត្ងាំងជាបនាទ ន់ កោុងលកខខ្ណឌ ខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ឡនះ។ ព្បធ្លនរដ្ឋសភាព្ត្ូវឡកាះព្បជុំរដ្ឋសភាជាបនាទ ន់ និងព្ត្ូវឡធវើច្ំណាត្់

ការចំបាច្់ដ្ថ្ទឡទៀត្ឡោយរួសរាន់ កោុងរយៈឡវលា៧ ថ្ថ្ងោ ងយរូ បនាទ ប់ព្ី

បានទទួលសំឡណើព្ីរណបកសខ្ដ្លមានអាសនៈឡព្ច្ើនជាងឡរកោុងរដ្ឋសភា។ 

កោុងករណីត្ំខ្ណងនាយករដ្ឋម្ស្តនតីឡៅទំឡនរជាសាថ ព្រឡោយឡហត្ុ

ម្កព្ីការទទួលអនិច្ចកម្ម រណៈរដ្ឋម្ស្តនតីខ្ដ្លព្ត្ូវឡច្ញព្ីត្ំខ្ណង ឡព្កាម្

ការដ្ឹកនំារបស់ឧបនាយករដ្ឋម្ស្តនតីខ្ដ្លទទលួបានការចត្់ាំងជានាយក

រដ្ឋម្ស្តនតីសដ ីទី មានខ្ត្ភារកិច្ចដ្ឹកនំាការររព្បចំថ្ថ្ងខ្ត្ប ុឡណាណ ះ រហតូ្ដ្ល់

មានរណៈរដ្ឋម្ស្តនតីថ្មីច្ូលកាន់ត្ំខ្ណង។  

ការលាខ្លងព្ីម្ុខ្ត្ំខ្ណងរបស់នាយករដ្ឋម្ស្តនតី ព្ត្ូវឡធវើឡ ើងាម្

លិខ្ិត្លាខ្លងព្ីម្ុខ្ត្ំខ្ណងខ្ដ្លព្ត្ូវឡអាើថាវ យព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ និងច្ម្លង

ជូនព្បធ្លនរដ្ឋសភា។ កោុងករណីឡនះ រណៈរដ្ឋម្ស្តនតីខ្ដ្លព្ត្ូវឡច្ញព្ី

ត្ំខ្ណង ព្ត្ូវបនតដ្ឹកនំាការរររបស់រាជរោឋ ភិបាល រហូត្ដ្ល់រណៈរដ្ឋម្

ស្តនតីថ្មីច្ូលកាន់ត្ំខ្ណង។  

 

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១២៦ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១០៧ ចស)់ 

សមាជិកម្យួរបូៗ ថ្នរាជរោឋ ភិបាល ព្ត្ូវទទួលទណឌ កម្ម ព្ីបទ

ឧព្កិដ្ឋ ឬបទម្ជឈិម្ ខ្ដ្លខ្លួនបានព្បព្ពឹ្ត្តកោុងការបំឡព្ញការរររបស់ខ្លួន។ 

កោុងករណីឡនះ និងកោុងករណីឡធវើខ្ុសជាទម្ងន់កោុងការបំឡព្ញ

ការរររបស់ខ្លួន រដ្ឋសភាអាច្សឡព្ម្ច្បតឹងឡៅត្ុលាការមានសម្ត្ថកិច្ច។ 

រដ្ឋសភាសឡព្ម្ច្កោុងឡរឿងឡនះ ឡោយវិធីឡបាះឡនោ ត្ជាសមាង ត្់ាម្

ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ថ្នសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្ូល។  

មាព្ា ១២៧ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១០៨ ចស)់ 

ការឡរៀបច្ំនិងការព្បព្ព្ឹត្តឡៅថ្នរណៈរដ្ឋម្ស្តនតី នឹងព្ត្ូវកំណត្់កោុង

ច្ាប់ម្ួយ។ 

ជំព្ូកទី ១១ ថ្ែី៖អំព្ីអំណាច្េុលាការ33 
មាព្ា ១២៨ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១០៩ ចស)់ 

អំណាច្ត្ុលាការជាអំណាច្ឯករាជយ។ 

អំណាច្ត្ុលាការ ធ្លនារកាអនារត្ និងការពារសិទធិ ឡសរើភាព្ 

របស់ព្បជាព្លរដ្ឋ។ 

 
33  វិឡសាធកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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អំណាច្ត្ុលាការព្របដ្ណត ប់ឡៅឡលើឡរឿងកតីោងំអស់ រួម្ោងំឡរឿង

កតីរដ្ឋបាលអង។ 

អំណាច្ឡនះ ព្ត្ូវព្បរល់ឱយត្ុលាការកំព្ូល និងសាលាជព្ម្ះកតី

ព្រប់ខ្អោក និងព្រប់ជាន់ថាោ ក់។  

មាព្ា ១២៩ .-ថ្ម ី(មាព្ា ១១០ ចស)់ 

ការជព្ម្ះកដីអដល់យុត្តិធម្៌ ព្ត្ូវឡធវើកោុងនាម្ព្បជារាស្តសតខ្ខ្មរ ាម្នីត្ិ

 វិធ ីនិងច្ាប់ជាធរមាន។  

មានខ្ត្ឡៅព្កម្ឡទខ្ដ្លមានសិទធិជព្ម្ះកតី។ ឡៅព្កម្ព្ត្ូវបំឡព្ញ

ភារកិច្ចឡនះ ឡោយឡគ្នរព្ច្ាប់ោ ងម្ុឺងមា ត្់ និងឱយអស់ព្ីដ្ួងច្ិត្ត និងស

ម្បជញ្ញៈរបសខ់្លួន។  

មាព្ា ១៣០ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១១១ ចស)់ 

គ្នម នអងគការណាម្ួយថ្នអំណាច្នីត្ិបបញ្ញត្តិ ឬនីត្ិព្បត្ិបត្តិអាច្ 

ទទួលអំណាច្ត្ុលាការអវីបានឡ ើយ។ 

មាព្ា ១៣១ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១១២ ចស)់ 

មានខ្ត្អងគការអយយការឡទ ខ្ដ្លមានសិទធិឡធវើបណត ឹងអាជាា ។  

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១៣២ .-ថ្ម ី(មាព្ា ១១៣ ចស)់ 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ជាអោកធ្លនាឯករាជយថ្នអំណាច្ត្ុលាការ។ 

ឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកាថ្នអងគឡៅព្កម្ជួយព្ព្ះម្ហាកសព្ត្កោុងកិច្ចការឡនះ។  

មាព្ា ១៣៣ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១១៤ ចស)់ 

ឡៅព្កម្ម្ិនអាច្ព្ត្វូឡរដ្កព្មី្ុខ្ររបានឡទ។ ប ុខ្នតឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកា

ថ្នអងគឡៅព្កម្ សឡព្ម្ច្ោក់វិន័យឡលើឡៅព្កម្ខ្ដ្លបានព្បព្ពឹ្ត្តខ្ុស។  

មាព្ា ១៣៤ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១១៥ ចស)់ 

ឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកាថ្នអងគឡៅព្កម្ នឹងព្ត្ូវបឡង្ើត្ឡោយច្ាប់ឡរៀបច្ំ

អងគការម្ួយ ខ្ដ្លនឹងកំណត្់សមាសភាព្និងម្ុខ្ររ។ 

ឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកាថ្នអងគឡៅព្កម្សថ ិត្ឡព្កាម្ព្ព្ះរាជាធិបត្ីភាព្ ថ្ន

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្។ ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ព្ព្ះអងគព្ទង់អាច្ចត្់ាំងព្ព្ះរាជ

ត្ំណាងមាោ ក់របស់ព្ព្ះអងគឱយឡធវើជាអធិបត្ីថ្នឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកា ថ្នអងគឡៅ-

ព្កម្ឡនះ។ 

ឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកាថ្នអងគឡៅព្កម្ ឡលើកឡសច្កតីឡសោ ើថាវ យព្ព្ះម្ហា-

កសព្ត្ អំព្ីការខ្ត្ងាំងឡៅព្កម្ និងព្ព្ះរាជអាជាា អម្សាលាជព្ម្ះកតី

ោំងអស់។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកាថ្នអងគឡៅព្កម្ កោុងម្ុខ្ការោក់វិន័យ ច្ំឡពាះ

ឡៅព្កម្ និងព្ព្ះរាជអាជាា ព្ត្ូវព្បជុំឡព្កាម្អធិបត្ីភាព្ថ្នព្បធ្លនត្ុលាការ

កំព្ូល ឬអរគព្ព្ះរាជអាជាា អម្ត្ុលាការកំព្ូល អាព្ស័យឡោយករណី

ោក់ទងនឹងឡៅព្កម្ ឬព្ព្ះរាជអាជាា ។  

មាព្ា ១៣៥ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១១៦ ចស)់ 

លកខនតិកៈថ្នឡៅព្កម្ និងព្ព្ះរាជអាជាា  និងការឡរៀបច្ំអងគការ

ត្ុលាការ នឹងព្ត្ូវកំណត្់កោុងច្ាប់ឡោយខ្ កព្ីគ្នោ ។ 

ជំព្ូកទី ១២ ថ្ែី៖ អំព្ីព្កុមព្បឹកាធមែនុញ្ញ 34 
មាព្ា ១៣៦ .-ថ្ម ី

ព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញមានសម្ត្ថកិច្ចធ្លនាការពារ ការឡគ្នរព្រដ្ឋធម្ម-

នុញ្ញ បកព្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្ាប់ខ្ដ្លរដ្ឋសភាបានអនុម្័ត្ និង

ព្ព្ឹទធសភាបានព្ិនិត្យច្ប់សព្វព្រប់ឡហើយ។ 

ព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញមានសិទធិពិ្និត្យនិងសឡព្ម្ច្អំពី្ករណីវិវាទកម្ម 

ោក់ទងនឹងការឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំងត្ំណាងរាស្តសត  និងការឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើស

ាំងសមាជិកព្ពឹ្ទធសភា។  

 
34  វិឡសាធកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១៣៧ .-ថ្ម ី(ម្យួ) (មាព្ា ១១៨ ចស)់ 35 

ព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ មានសមាជិកព្បំាបនួរបូ ខ្ដ្លទទួលអាណត្តិ

ព្បំាបួននោ ំ។ សមាជិកព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញចំ្នួនម្ួយភារបី ព្ត្ូវផ្តល ស់ថ្មី

កោុងរយៈឡព្លបីនោ ំម្តង បនីោ ំម្តង។ សមាជិកបីរបូ ព្ត្ូវខ្ត្ងាំងឡោយព្ព្ះ

ម្ហាកសព្ត្ បីរូបព្ត្ូវឡព្ជើសាំងឡោយរដ្ឋសភា ឡហើយបីរូបឡទៀត្ ព្ត្ូវ

ខ្ត្ងាំងឡោយឧត្តម្ព្កុម្ព្បឹកាថ្នអងគឡៅព្កម្។ 

ព្បធ្លនព្ត្ូវបានឡព្ជើសាំងឡោយសមាជិកព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ ពី្

កោុងច្ំឡណាម្សមាជិកព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញខ្ដ្លមានសញ្ញជ ត្ិខ្ខ្មរពី្កំឡណើត្ 

និងមានសញ្ញជ ត្ិខ្ខ្មរខ្ត្ម្ួយរត្់36 ។ ព្បធ្លនមានសំឡ ងឧត្តមានុភាព្ កោងុ

ករណីខ្បកសំឡ ងជាព្ីរឡសម ើគ្នោ ។  

មាព្ា ១៣៨ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១១៩ ចស)់ 

សមាជិកព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ ព្ត្ូវឡព្ជើសឡរើសកោុងច្ំឡណាម្ឥសសរជន 

ខ្ដ្លមានសញ្ញញ បព្ត្ចប់ព្ីឧត្តម្សិកាឡៅខាងច្ាប់ ខាងរដ្ឋបាល ខាង

ការទូត្ ឬខាងឡសដ្ឋកិច្ច ឡហើយមានព្ិឡសាធន៍ឡព្ច្ើនកោុងការររ។  

 
35  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៩  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី ២៤។ 

36 ខ្លឹម្សារចស់៖ ព្បធ្លនព្ត្ូវបានឡព្ជើសាំងឡោយសមាជិកព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១៣៩ .-ថ្ម ី

ម្ុខ្ររសមាជិកព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ មានវិសម្ិត្ភាព្ នឹងម្ុខ្ររ 

សមាជិកព្ព្ឹទធសភា សមាជិករដ្ឋសភា សមាជិករាជរោឋ ភិបាល ឡៅព្កម្កោុង

ត្ំខ្ណង ការកាន់ត្ំខ្ណងណាម្ួយកោុងម្ុខ្ររសាធ្លរណៈ ព្បធ្លន ឬអនុ-

ព្បធ្លន រណបកសនឡោបាយ ព្បធ្លន ឬអនុព្បធ្លនសហជីព្។  

មាព្ា ១៤០ .-ថ្ម ី

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ នាយករដ្ឋម្ស្តនតី ព្បធ្លនរដ្ឋសភា ត្ំណាងរាស្តសត  

ច្ំនួនម្ួយភារដ្ប់ ព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា ឬសមាជិកព្ពឹ្ទធសភា ច្ំនួនម្ួយភារ

បួន អាច្បញ្ជូនច្ាប់ខ្ដ្លរដ្ឋសភាបានអនុម្័ត្ឡៅឱយព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ ពិ្

និត្យ ម្ុននឹងច្ាប់ឡនាះ ព្ត្ូវព្បកាសឱយឡព្បើ។ 

បទបញ្ញជ ថ្អទកោុងរដ្ឋសភា បទបញ្ញជ ថ្អទកោុងព្ព្ឹទធសភា និងច្ាប់

ឡរៀបច្ំអងគការោងំឡាយ ព្ត្ូវខ្ត្បញ្ជូនឡៅព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ ព្ិនិត្យម្ុន

នឹងព្បកាសឱយឡព្បើ។ ព្កមុ្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ ព្ត្ូវសឡព្ម្ច្កោុងរយៈឡព្ល

សាម្សិប (៣០) ថ្ថ្ង ោ ងយូរថាឡត្ើច្ាប់ បទបញ្ញជ ថ្អទកោុងរដ្ឋសភា និងបទ

បញ្ញជ ថ្អទកោុងព្ព្ឹទធសភាខាងឡលើ ព្សប ឬ ម្ិនព្សបនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។  

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១៤១ .-ថ្ម ី

ឡព្កាយព្ីច្ាប់ណាម្ួយព្ត្ូវបានព្បកាសឱយឡព្បើ ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ 

ព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា ព្បធ្លនរដ្ឋសភា នាយករដ្ឋម្ស្តនតី សមាជិកព្ពឹ្ទធសភា

ច្ំនួនម្ួយភារបួន ត្ំណាងរាស្តសតច្ំនួនម្ួយភារដ្ប់ ឬត្ុលាការ អាច្សុំ

ឱយព្កុម្ ព្បឹកាធម្មនុញ្ញព្ិនិត្យអំព្ីធម្មនុញ្ញភាព្ ថ្នច្ាប់ឡនាះ។ 

ព្បជារាស្តសតមានសិទធិបតឹងអំពី្ធម្មនុញ្ញភាព្ ថ្នច្ាប់បានាម្រយៈ

ត្ំណាងរាស្តសត  ឬព្បធ្លនរដ្ឋសភា ឬសមាជិកព្ពឹ្ទធសភា ឬព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា 

ដ្ូច្មានខ្ច្ងកោុងវាកយខ្័ណឌ ខាងឡលើ។  

មាព្ា ១៤២ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១២៣ ចស)់ 

បទបបញ្ញត្តិកោុងមាព្ាណាខ្ដ្លព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញព្បកាសថា ម្ិន

ព្សបនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ម្ិនអាច្យកឡៅព្បកាសឱយឡព្បើ ឬយកឡៅអនុវត្តបាន

ឡ ើយ។ 

ឡសច្កតីសឡព្ម្ច្របសព់្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ ជាឡសច្កតីសឡព្ម្ច្បិទ

អលូវត្វា៉ា។ 

 

 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១៤៣ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១២៤ ចស)់ 

ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ពិ្ឡព្គ្នះម្ត្ិព្កុម្ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ ច្ំឡពាះឡសច្កតី

ឡសោ ើោងំ ឡាយ ខ្ដ្លសុំឡធវើវិឡសាធនកម្មឡលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ 

មាព្ា ១៤៤.- ថ្មី (មាព្ា ១២៥ ចស)់ 

ច្ាប់ឡរៀបច្ំអងគការម្ួយ នឹងកំណត្់ការឡរៀបច្ំ និងការព្បព្ពឹ្ត្តឡៅថ្នព្កមុ្

ព្បឹកាធម្មនុញ្ញ។ 

ជំព្ូកទី ១៣ ថ្ែី៖ អំព្ីការព្រប់ព្រងរដ្ឋបាល37 
មាព្ា ១៤៥ .- ថ្មី (ម្យួ)38 

ទឹកដ្ីថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជាខ្ច្កជា រាជធ្លនី ឡខ្ត្ត ព្កុង ព្សុក 

ខ្ណឌ  ឃុំ សរ្ត្់។  

 

 

 
37  វិឡសាធកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 

38   វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៧ នស/រកម្/០២០៨/០០៨ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ១៥ ខ្ខ្កុម្ភៈ នោ ំ២០០៨ 

(ការខ្កខ្ព្បរច្នាសម្ព័នធរដ្ឋបាលទឹកដី្ម្កជា រាជធ្លនី ឡខ្ត្ត ព្កុង ព្សុក ខ្ណឌ  ឃំុ សរ្ត្់)។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១៤៦ .- ថ្ម ី(ម្ួយ)39 

រាជធ្លនី ឡខ្ត្ត ព្កុង ព្សុក ខ្ណឌ  ឃុំ សរ្ត្់ ព្ត្ូវព្រប់ព្រងាម្ល័កខ

ខ្័ណឌ ខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងច្ាប់ឡរៀបច្ំអងគការ។ 

ជំព្ូកទី ១៤ ថ្ែី៖ អំព្ីសមាជជាេិ40 
មាព្ា ១៤៧ .- ថ្ម ី(មាព្ា ១២៨ ចស)់ 

សមាជជាត្ិឡបើកឱយព្បជារាស្តសត ព្ជាបឡោយផ្តទ ល់ អំព្ីកិច្ចការឡអសងៗ 

ខ្ដ្លជាព្បឡោជន៍ជាត្ិ និងឡលើកបញ្ញា  និងសំណូម្ព្រជូនរដ្ឋអំណាច្ 

ឡោះព្សាយ។ 

ព្បជារាស្តសត ខ្ខ្មរោងំព្ីរឡភទ មានសិទធិឡៅច្ូលរួម្កោុងសមាជជាត្ិ។ 

មាព្ា ១៤៨ .-ថ្ម ី(មាព្ា ១២៩ ចស)់ 

សមាជជាត្ិព្បជុំម្ួយដ្ងកោុងម្ួយនោ ំ ឡៅឡដ្ើម្ខ្ខ្ធោូ ាម្ការឡកាះ

អឡញ្ជ ើញរបស់នាយករដ្ឋម្ស្តនត។ី 

សមាជជាត្ិព្បព្ព្ឹត្តឡៅឡព្កាម្ព្ព្ះរាជាធបិត្ីភាព្ថ្នព្ព្ះម្ហាកសព្ត្។  

 

 
39  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៧  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី៣៨។ 

40  វិឡសាធកម្មឡលើកទី២  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី១។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ១៤៩ .- ថ្ម ី

សមាជជាត្ិ អនុម្័ត្សំណូម្ព្រជូនព្ព្ឹទធសភា ជូនរដ្ឋសភា និងជូន

រដ្ឋអំណាច្ព្ិចរណា។ 

ការឡរៀបច្ំនិងការព្បព្ពឹ្ត្តឡៅថ្នសមាជជាត្ិ នឹងព្តូ្វកំណត្់កោុង

ច្ាប់ម្ួយ។ 

ជំព្ូកទ ី១៥ ថ្ែី(ព្ីរ)៖ អំព្ីអងគការតរៀបច្ំការតបាះតនោ េ41 
មាព្ា ១៥០ .-ថ្ម ី(ព្រី) 

រណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្ រឺជាអងគការ ខ្ដ្លមាន

សម្ត្ថកិច្ចឡរៀបច្ំចត្់ខ្ច្ង និងព្រប់ព្រងការឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំងសមាជិក

ព្ព្ឹទធសភា និងការឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំងត្ំណាងរាស្តសត  ព្ព្ម្ោងំការឡបាះ

ឡនោ ត្ឡអសងឡទៀត្ ាម្ការកំណត្់ថ្នច្ាប់។ 

រណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្ ព្ត្ូវអនុវត្តសម្ត្ថកិច្ច

របស់ខ្លួន ព្បកបឡោយឯករាជយ និងអព្ាព្កឹត្ ឡដ្ើម្បីធ្លនាឲ្យការឡបាះ

ឡនោ ត្ព្បព្ព្ឹត្តឡៅឡោយឡសរើ ព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ និងយុត្តិធម្៌ ព្សបាម្ឡគ្នលការណ៍

ថ្នលទធិព្បជាធិបឡត្យយ ឡសរើព្ហុបកស។ 

 
41  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៨  នស/រកម្/១០១៤/០២២ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ២៣ ខ្ខ្ត្ុលា នោ ំ២០១៤។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ម្ុខ្ររជាសមាជិករណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបចំ្ការឡបាះឡនោ ត្ 

មានវិសមិ្ត្ភាព្ជាម្ួយការបំឡព្ញម្ុខ្តំ្ខ្ណងកោុងម្ុខ្ររសាធ្លរណៈ 

និងជាម្យួម្ុខ្ររជាសមាជិកថ្នសាថ ប័នដ្ថ្ទឡទៀត្ ខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុង រដ្ឋ

ធម្មនុញ្ញឡនះ។ សមាជិករណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្ម្ិនអាច្

ឡធវើជាសមាជិកថ្នរណបកសនឡោបាយ ឬឡធវើជាអោកដឹ្កនំាថ្នអងគការ ម្ិន

ខ្ម្នរោឋ ភិបាល សមារម្ សហជីព្ ឬព្កុម្ហ ុនពាណិជជកម្មណាម្ួយបាន

ឡ ើយ។ 

រណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្ មានថ្វិកាសវយ័ត្ 

សព្មាប់ដ្ំឡណើរការ។ 

មាព្ា ១៥១ .- ថ្មី (ព្រី) 

រណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្ មានសមាស ភាព្

ព្បំាបួនរូបខ្ដ្លទទួលអាណត្តិព្បំានោ ំ។ សមាសភាព្បួនរូបព្ត្ូវឡព្ជើសឡរើស

ឡោយរណបកសដ្ឹកនំារាជរោឋ ភិបាលបួនរូប ព្ត្ូវឡព្ជើសឡរើសឡោយរណ-

បកសមានអាសនៈកោុងរដ្ឋសភាខ្ដ្លម្ិនច្ូលរួម្កោុងរាជរោឋ ភិបាល និងម្ួយ

រូប ព្ត្ូវឡព្ជើសឡរើសឡោយមានការព្ព្ម្ឡព្ព្ៀងគ្នោ រវាងរណបកសោំងអស់

ខ្ដ្លមានអាសនៈកោុងរដ្ឋសភា។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍រដ្ឋសភា ព្ត្ូវដ្ំឡណើរការឡរៀបច្ំឲ្យមាន

ការឡព្ជើសឡរើសឡោយឡបើកច្ហំ និងត្មាល ភាព្ នូវសមាសភាព្រណៈកមាម ធិ-

ការជាត្ិឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្។ រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍រដ្ឋសភា ឡរៀបច្ំ 

បញ្ជ ីសមាសភាព្រណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្ោក់ជូនរដ្ឋសភា 

ឡដ្ើម្បីឡបាះឡនោ ត្ទុកច្ិត្តាម្ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្់ខាត្ ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋ-

សភា ោងំម្ូល។ 

សមាសភាព្រណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្ព្ត្ូវ ខ្ត្ង-

ាំងឡោយព្ព្ះរាជព្កឹត្យ។ 

កោុងករណីសមាជិកណាម្យួថ្នរណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំ ការ

ឡបាះឡនោ ត្ បាត្់បង់សមាជិកភាព្របស់ខ្លួន រណៈកមាម ធិការអច្ិថ្ស្តនតយ៍រដ្ឋ-

សភាព្ត្ូវចត្់ នីត្ិវិធីឡព្ជើសឡរើស សមាសភាព្ថ្មីជំនួស កោុងរយៈឡព្លោ ង 

យូរ ១៥ ថ្ថ្ងរិត្ពី្ថ្ថ្ងបាត្់បង់សមាជិកភាព្។ នីត្ិវិធីលម្ែិត្ថ្នការឡព្ជើស-

ឡរើស សមាសភាព្ថ្មីជំនួស ព្ត្ូវកំណត្់ឡោយខ្ កកោុងច្ាប់។ 

កោុងករណីខ្ដ្លខ្កខានម្ិនបានឡរៀបច្ំសមាសភាព្រណៈកមាម ធិ-

ការជាត្ិឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្ សមាសភាព្រណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំការ



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ឡបាះឡនោ ត្ខ្ដ្លមានព្សាប់ ព្ត្ូវអនុវត្តការរររបស់ខ្លួនបនតឡទៀត្ និងមាន

សម្ត្ថកិច្ចឡដ្ើម្បីចត្់ខ្ច្ងឡរៀបច្ំការឡបាះឡនោ ត្ាម្ច្ាប។់ 

ការឡរៀបច្ំនិងការព្បព្ព្ឹត្តឡៅថ្នរណៈកមាម ធិការជាត្ិឡរៀបច្ំការ

ឡបាះឡនោ ត្ នឹងព្ត្ូវកំណត្់កោុងច្ាប់ម្ួយ។ 

ជំពួកទី ១៦ ថ្មី (ពីរ)៖ អំពអីានុភាព ការឡសើឡរើ និងវិឡសាធនកម្មរដ្ឋ

ធម្មនុញ្ញ42 

មាព្ា ១៥២.-ថ្ម ី(ព្រី មាព្ា ១៥០ ថ្ម)ី 

រដ្ឋធម្មនុញ្ញឡនះជាច្ាប់កំព្ូល ថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា។ 

ច្ាប់ និងឡសច្កតីសឡព្ម្ច្ោងំឡាយថ្នសាថ ប័ននានារបស់រដ្ឋ ព្ត្ូវ

ព្សបនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាោច្់ខាត្។  

មាព្ា ១៥៣. ថ្ម ី(ព្រី មាព្ា ១៥១ ថ្ម)ី 

ការឡអតើម្រំនិត្ឡសើឡរើ ឬការឡអតើម្រំនិត្ឡធវើវិឡសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជា

សិទធិរបសព់្ព្ះម្ហាកសព្ត្ របស់នាយករដ្ឋម្ស្តនតី និងរបស់ព្បធ្លនរដ្ឋសភា 

ាម្ឡសច្កតឡីសោ ើរបស់ត្ំណាងរាស្តសតម្ួយភារបួន ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភា

ោងំម្ូល។ 

 
42  វិឡសាធកម្មឡលើកទី៨  ឡម្ើលឡលខ្ឡោងទី៤១។ 
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ការឡសើឡរើ ឬវិឡសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្ត្ូវឡធវើឡ ើងឡោយច្ាប់ធម្ម-

នុញ្ញម្ួយ ខ្ដ្លអនុម្័ត្ឡោយរដ្ឋសភា ាម្ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនព្ីរភារបី ថ្នច្ំនួន

សមាជិករដ្ឋសភាោងំម្ូល។  

មាព្ា ១៥៤ .- ថ្មី (ព្រី មាព្ា ១៥២ ថ្ម)ី 

ការឡសើឡរើ ឬវិឡសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្ត្ូវហាម្ឃាត្់ម្ិនឲ្យឡធវើឡៅ

ឡព្លព្បឡទសជាត្ិឋិត្កោុងភាព្អាសនោ ដ្ូច្មានខ្ច្ងកោុងមាព្ា ៨៦។ 

មាព្ា ១៥៥ .-ថ្ម ី(ព្រី មាព្ា ១៥៣ ថ្ម)ី 

ការឡសើឡរើ ឬវិឡសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ិនអាច្ឡធវើបានឡ ើយ កាល

ឡបើប ះពាល់ដ្លព់្បព្័នធព្បជាធិបឡត្យយ ឡសរើព្ហុបកស និងរបបរាជានិយម្

អាព្ស័យឡោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ 

ជំព្ួកទី ១៧ ថ្ែី៖ អំព្ីអនតរបបញ្ញេតិ 
មាព្ា ១៥៦ .- ថ្ម ី(ព្រី មាព្ា ១៥៤ ថ្ម)ី 

រដ្ឋធម្មនុញ្ញឡនះ ឡព្កាយព្ីបានទទួលការអនុម្័ត្ ព្ត្ូវបានព្បកាស

ឲ្យច្ូលជាធរមានភាល ម្ ឡោយព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ថ្នព្ព្ះរាជាណាច្ព្កកម្ពុជា។  
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មាព្ា ១៥៧ .- ថ្ម ី(ព្រី មាព្ា ១៥៥ ថ្ម)ី 

ឡព្កាយឡព្លរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡនះច្ូលជាធរមាន សភាធម្មនុញ្ញ ព្ត្ូវ

កាល យឡៅជារដ្ឋសភា។ 

បទបញ្ញជ ថ្អទកោុងរបស់រដ្ឋសភាព្ត្ូវច្ូលជាធរមាន ឡព្កាយទទួល

បានការអនុម្័ត្ព្ីរដ្ឋសភា។ 

កោុងករណីខ្ដ្លរដ្ឋសភាម្ិនោន់ចប់ដ្ំឡណើរការបាន ព្បធ្លន អនុ-

ព្បធ្លនទីម្ួយ និង អនុព្បធ្លនទីព្ីរ ថ្នសភាធម្មនុញ្ញ នឹងច្ូលរួម្បំឡព្ញ 

ភារកិច្ចកោុងព្កុម្ព្បឹការាជសម្បត្តិ ឡបើសភាព្ការណ៍កោុងព្បឡទសោម្ោរ។ 

មាព្ា ១៥៨ .- ថ្ម(ីព្រី មាព្ា ១៥៦ ថ្ម)ី 

ឡព្កាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡនះច្ូលជាធរមាន ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ឡព្ជើសាំង

ាម្ល័កខខ្័ណឌ ខ្ដ្លមានខ្ច្ងកោុងមាព្ា ១៣ ថ្មី និង ១៤។  

មាព្ា ១៥៩ .-ថ្ម ី(ព្រី មាព្ា ១៥៧ ថ្ម)ី 

នីត្ិកាលទី ១ ថ្នព្ព្ឹទធសភាមានកំណត្់ ៥ នោ ំ ឡហើយព្ត្ូវអុត្ កំណត្់

ឡៅឡព្លព្ព្ឹទធសភា ថ្មីច្ូលកាន់ត្ំខ្ណង។ 

សព្មាប់នីត្ិកាលទី ១ ថ្នព្ព្ឹទធសភា :  

− សមាជិកព្ពឹ្ទធសភាមានច្ំនួនសរុបហុកសិបម្យួរបូ។ 
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− ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទងខ់្ត្ងាងំសមាជិកព្ពឹ្ទធសភាពី្ររបូ ព្ព្ម្ោងំ

ព្បធ្លន អនុព្បធ្លនទី ១ អនុព្បធ្លនទី ២ ថ្នព្ព្ឹទធសភា។ 

− សមាជិកដ្ថ្ទឡទៀត្ថ្នព្ពឹ្ទធសភា ព្ត្ូវបានខ្ត្ងាំងឡោយ ព្ព្ះ

ម្ហាកសព្ត្ ាម្សំឡណើរបស់ព្បធ្លនព្ព្ឹទធសភា និងព្បធ្លនរដ្ឋ

សភាកោុងច្ំឡណាម្សមាជិក ថ្នរណបកសខ្ដ្លមានអាសនៈ ឡៅ

កោុងរដ្ឋសភា។ 

− កិច្ចព្បជុំជាសមាជរដ្ឋសភានិងព្ព្ឹទធសភា ព្ត្ូវដ្ឹកនំាឡោយ សហ

ព្បធ្លន។  

មាព្ា ១៦០ .-ថ្ម ី(ព្រី មាព្ា ១៥៨ ថ្ម)ី 

ច្ាប់ និងលិខ្ិត្បទោឋ នោងំអស់ឡៅកម្ពុជា ខ្ដ្លធ្លនាការពារបាន

នូវព្ទព្យសម្បត្តិរដ្ឋ សិទធិឡសរើភាព្ និងព្ទព្យសម្បត្តិព្ត្ឹម្ព្ត្ូវាម្ច្ាប់

របស់បុរគល និងខ្ដ្លសម្ព្សបនឹងព្បឡោជន៍ជាត្ិ ព្ត្ូវមានអានុភាព្អនុ

វត្តបនតឡៅម្ុខ្ឡទៀត្ រហូត្ដ្ល់មានអត្ថបទថ្មីម្កខ្កខ្ព្ប ឬលុបឡចល 

ឡលើក ខ្លងខ្ត្បទបបញ្ញត្តណិា ខ្ដ្លអទុយនឹងសាម រត្ីថ្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡនះ។ 

        រដ្ឋធម្មនញុ្ញឡនះ ព្ត្វូបានសភាធម្មនញុ្ញអនមុ្ត័្ ឡៅភោឡំព្ញថ្ថ្ងទ ី

២១ ខ្ខ្ កញ្ញញ  នោ ំ ១៩៩៣ នាសម្យ័ព្បជុឡំលើកទ ី២។ 
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ច្ាប់ធមែនុញ្ញបខ្នែម នស/រកម/០៧០៤/០០១ 
ច្ាបធ់ម្មនញុ្ញបខ្នថម្ នស/រកម្/០៧០៤/០០១ ច្ះុថ្ថ្ងទ ី១៣ ខ្ខ្

កក្ោ នោ ំ២០០៤ សឡំៅ ធ្លនានវូដ្ឡំណើរការជាព្បព្កត្ថី្នសាថ បន័ជាត្ិ 

មាព្ា ១ .- 

ច្ាប់ធម្មនុញ្ញឡនះ មានឡគ្នលឡៅធ្លនាកោុងព្រប់កាលៈឡទសៈនូវ

ដ្ំឡណើរការលែព្បឡសើរថ្នសាថ ប័នជាត្ិ ឡោយឡគ្នរព្ឡៅាម្ឡគ្នលការណ៍ជា

ម្ូលោឋ ន ថ្នលទធិព្បជាធបិឡត្យយឡសរើព្ហុបកស សម្ព្សបាម្ត្ំរូវការថ្ន

ភាព្ចំបាច្់។ 

មាព្ា ២ .- 

ឡៅឡដ្ើម្នីត្ិកាលថ្មីនីម្ួយៗរដ្ឋសភា ឡព្កាម្អធិបត្ីភាព្ព្ព្ឹទធសមា-

ជិករដ្ឋសភា ម្ុននឹងឡអដើម្ការរររបស់ខ្លួន និងឡព្កាយឡព្លសឡព្ម្ច្ អំព្ី

សុព្លភាព្ថ្នអាណត្តិរបសស់មាជិកមាោ ក់ៗ អាច្ចប់ឡអតើម្អនុម្័ត្អត្ថបទ

ខ្ដ្លមាន ចរិកជារដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬច្ាប់ ឡដ្ើម្បីអនុវត្តបាននូវឡគ្នលឡៅដ្ូច្

មានខ្ច្ង កោុងមាព្ា ១។ 

អត្ថបទោងំឡនះ ឡព្កាយព្ីបានព្ត្ូវទទួលការឡបាះឡនោ ត្អនុម្័ត្

ឡោយរដ្ឋសភារួច្ឡហើយ ព្ត្វូខ្ត្បានទទួលជាបនាទ ន់នូវច្ំណាត្់ការ ឡោយ



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 

វាយឡ ើងវិញឡោយ៖ lawkh (law-kh.com)                  84 

រួសរាន់ព្ីសំណាក់ព្ពឹ្ទធសមាជិករដ្ឋសភា ាម្នីត្ិវិធីកំណត្់សព្មាប់អត្ថបទ

ោងំឡនាះ រហូត្ដ្ល់ឡព្លខ្ដ្លព្ត្ូវបានព្បកាសឱយច្ូលជាធរមាន។ 

មាព្ា ៣ .-ថ្ម ី(ម្ួយ)43 

កោុងករណីខ្ដ្លឡឃើញថា នីត្ិវិធីថ្នមាព្ា៨២ថ្មី (ម្ួយ) និង១១៩ 

ថ្មី  (ព្ីរ)ថ្ន រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិ្នអាច្សឡព្ម្ច្បាន រដ្ឋសភា ាម្សំឡណើរបស់

រណបកស ខ្ដ្លមានអាសនៈឡព្ច្ើនជាងឡរឡៅកោុងរដ្ឋសភា អាច្ដ្ំឡណើរការ 

ការឡបាះឡនោ ត្ជាកញ្ចប់ ឡដ្ើម្បីឡព្ជើសាំងព្បធ្លន អនុព្បធ្លនរដ្ឋសភា ក៏

ដ្ូច្ជាព្បធ្លន និងអនពុ្បធ្លនរណៈកម្មការកោុងឡព្លជាម្ួយគ្នោ នឹងការអតល់

ឡសច្កតីទកុច្ិត្ត ច្ំឡពាះរាជរោឋ ភិបាល។  

 
43  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៩  នស/រកម្/១១២១/០១៨ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ០៣ វិច្ាិកា នោ ំ២០២១ នងិ

បនាទ ប់ម្ក វិឡសាធនកម្មឡលើកទី១០  នស/រកម្/០៨២២/០០៧ ចុ្ះថ្ថ្ងទី០៦ ខ្ខ្សីហា នោ ំ

២០២២។ ខ្លឹម្សារឡនះ ជាបច្ចុបបនោភាព្ចុ្ងឡព្កាយ។ ខ្លឹម្សារចស់៖ កោុងករណីខ្ដ្ល

ឡឃើញថា នីត្ិវិធីថ្នមាព្ា៨២ និង១១៩ ថ្មី ថ្ន រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិ្នអាច្សឡព្ម្ច្បាន រដ្ឋសភា 

ាម្សំឡណើរបស់រណបកស ខ្ដ្លមានអាសនៈឡព្ច្ើនជាងឡរឡៅកោុងរដ្ឋសភា អាច្ដំ្ឡណើរ

ការ ការឡបាះឡនោ ត្ ជាកញ្ចប់ ឡដ្ើម្បីឡព្ជើសាំងព្បធ្លន អនុព្បធ្លន រដ្ឋសភា ក៏ដ្ូច្ជា

ព្បធ្លន និងអនុព្បធ្លនរណៈកម្មការ កោុងឡព្លជាមួ្យគ្នោ នឹងការអតល់ឡសច្កតីទុកចិ្ត្ត 

ចំ្ឡពាះរាជរោឋ ភិបាល។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ៤ .-ថ្ម ី(ម្យួ)44 

ការឡរៀបច្ំបញ្ជ ីរាយនាម្ឡបកខជន ឡដ្ើម្បីឡបាះឡនោ ត្ឡព្ជើសាំង និងអតល់

ឡសច្កតីទុកច្ិត្ត ព្ត្ូវអនុវត្តដ្ូច្ត្ឡៅ៖ 

− បញ្ជ ីរាយនាម្ឡបកខជនព្បធ្លន អនុព្បធ្លនថ្នរដ្ឋសភា ក៏ដ្ូច្ជា 

ព្បធ្លន និងអនុព្បធ្លនរណៈកម្មការជំនាញោងំអស់ថ្នរដ្ឋសភា 

ព្ត្ូវឡរៀបច្ំ និងឡសោ ើឡោយរណបកសនឡោបាយ ខ្ដ្លមានអាសនៈ

ឡព្ច្ើនជាងឡរកោុងរដ្ឋសភា ឡហើយព្ត្ូវឡអាើជូនព្ព្ឹទធសមាជិករដ្ឋសភា45

។ ព្បធ្លនរដ្ឋសភា ព្ត្ូវឡព្ជើសឡរើសឡច្ញពី្សមាជិករដ្ឋសភា ខ្ដ្ល

មានសញ្ញជ ត្ិខ្ខ្មរខ្ត្ម្ួយរត្់។46 

− ាម្ឡសច្កតីឡសោ ើព្ីរណបកសនឡោបាយ ខ្ដ្លមានច្ំនួនអាសនៈ 

ឡព្ច្ើនជាងឡរឡៅកោុងរដ្ឋសភា ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់ចត្់ាំងវរជន

 
44  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៩  នស/រកម្/១១២១/០១៨ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ០៣ វិច្ាិកា នោ ំ២០២១ នងិ

បនាទ ប់ម្ក វិឡសាធនកម្មឡលើកទី១០  នស/រកម្/០៨២២/០០៧ ចុ្ះថ្ថ្ងទី០៦ ខ្ខ្សីហា នោ ំ

២០២២។ ខ្លឹម្សារឡនះ ជាបច្ចុបបនោភាព្ចុ្ងឡព្កាយ។ 

45  ខ្លឹម្សារចស់៖ “...និងឡសោ ើឡោយរណបកសនឡោបាយ ខ្ដ្លព្ព្ម្ឡព្ព្ៀងគ្នោ  ឡដ្ើម្បី

បឡង្ើត្រាជរោឋ ភិបាលច្ព្មុ្ះ ឡហើយព្ត្ូវឡអាើជនូព្ព្ឹទធសមាជិករដ្ឋសភា។” 

46 វាកយខ្ណឌ ឡនះ បខ្នថម្ថ្មី។  



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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ម្ួយរូបជានាយករដ្ឋម្ស្តនតី ឱយបឡង្ើត្រាជរោឋ ភិបាល។47 វរជនខ្ដ្ល

ខ្ដ្លនឹងព្ត្ូវទទួលបានការចត្់ាំងជានាយករដ្ឋម្ស្តនតីឡនះ ព្ត្ូវខ្ត្

ជាត្ំណាងរាស្តសត ខ្ដ្លមានសញ្ញជ ត្ិខ្ខ្មរខ្ត្ម្ួយរត្់ និងខ្ដ្លព្ត្ូវ

បានឡព្ជើសឡរើសឡច្ញព្ីរណបកសនឡោបាយ ខ្ដ្លមានអាសនៈ

ឡព្ច្ើនជាងឡរកោងរដ្ឋសភា។ 48 វរជនខ្ដ្លព្ត្ូវបានចត្់ាំងឡនះ 

ព្ត្ូវឡរៀបច្ំអគូអគងត្ំខ្ណងឡអសងៗកោុងរាជរោឋ ភិបាល រួច្ឡអាើបញ្ជ ីរាយ

នាម្សមាជិកោំងអស់ ថ្នរាជរោឋ ភិបាល ជូនព្ពឹ្ទធសមាជិករដ្ឋ-

សភា។ 

− ព្ពឹ្ទធសមាជិករដ្ឋសភា ព្ត្ូវឡរៀបច្ំជាបនាទ ន់ និងឡោយឥត្បងែង់នូវ

បញ្ជ ីរាយនាម្ជាកញ្ចប់ម្ួយខ្ដ្លរួម្មានសមាសភាព្ព្បធ្លន និង

អនុព្បធ្លនថ្នរដ្ឋសភា ក៏ដ្ូច្ជាព្បធ្លន និងអនុព្បធ្លនរណៈកម្ម-

ការជំនាញោងំអស់ថ្នរដ្ឋសភា ព្ព្ម្ោងំនាយករដ្ឋម្ស្តនតីខ្ដ្លព្ត្ូវ

 
47  ខ្លឹម្សារចស់៖ “ាម្ឡសច្កតីឡសោ ើព្ីរណបកសនឡោបាយ ខ្ដ្លមានចំ្នួនអាសនៈ 

ឡព្ច្ើនជាងឡរឡៅកោុងរដ្ឋសភា ាម្រយៈព្ព្ទឹធសមាជកិរដ្ឋសភា ព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ ព្ទង់ចត្់

ាំងវរជនម្យួរូបកោុងច្ឡំណាម្ត្ណំាងរាស្តសត  ថ្នរណបកសនឡោបាយ ខ្ដ្លឈោះឡនោ ត្ឱយ

បឡង្ើត្រាជរោឋ ភបិាល។” 

48 វាកយខ្ណឌ ឡនះ បខ្នថម្ថ្មី។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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បានចត្់ាំងឡោយព្ព្ះម្ហាកសព្ត្ និងសមាជិកោំងអស់ថ្ន

រាជរោឋ ភិបាល ឡដ្ើម្បីោក់ជនូរដ្ឋសភាឡបាះឡនោ ត្។ ព្ព្ឹទធសមាជិក

រដ្ឋសភាព្ត្ូវដ្ឹកនំាព្បជំុរដ្ឋសភា ឡដ្ើម្បីឡបាះឡនោ ត្អនុម្័ត្បញ្ជ ីឡនះ

ជាបនាទ ន់។49  

− ព្ពឹ្ទធសមាជិករដ្ឋសភាព្ត្ូវបានឡព្ជើសឡរើសឡោយកំណត្់យកសមា

ជិករដ្ឋសភា ខ្ដ្លមានអាយុឡព្ច្ើនជាងឡរ កោុងច្ំឡណាម្សមាជិក

រដ្ឋសភាោងំអស់។ កោុងករណីខ្ដ្លព្ពឹ្ទធសមាជិករដ្ឋសភារបូឡនះ 

ម្ិនអាច្អនុវត្តម្ុខ្រររបស់ខ្លួនបាន ម្ុខ្ត្ំខ្ណងព្ពឹ្ទធសមាជិករដ្ឋ

សភាព្ត្ូវព្បរល់ឡៅសមាជិករដ្ឋសភាដ្ថ្ទឡទៀត្ខ្ដ្លមានអាយុ

ឡព្ច្ើនកោុងលំោប់បនតបនាទ ប់។50 

 

 

 
49  ខ្លឹម្សារចស់៖ “ព្ព្ឹទធសមាជិករដ្ឋសភាព្ត្ូវឡរៀបចំ្បញ្ជ ីរាយនាម្ជាកញ្ចប់មួ្យនវូ 

ឡបកខជន ព្បធ្លន អនុព្បធ្លនថ្នរដ្ឋសភា ក៏ដូ្ច្ជាព្បធ្លន និងអនុព្បធ្លនរណៈកម្មការ

ជំនាញោងំអស់ថ្នរដ្ឋសភា ព្ព្ម្ោងំឡបកខជននាយករដ្ឋម្ស្តនតី និងសមាជិកោងំអស់ថ្ន

រាជរោឋ ភិបាល ឡដ្ើម្បីោក់ជូនរដ្ឋសភាឡបាះឡនោ ត្។” 

50 ខ្លឹម្សារបខ្នថម្ថ្មី។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ៥ .- 

ឡៅកោុងដ្ំឡណើរការថ្នការឡបាះឡនោ ត្ជាកញ្ចប់ ម្ិនអាច្ជខ្ជកព្ិភាកា 

អវីបានឡ ើយ ឡហើយក៏ម្ិនអាច្មានការព្នយល់ អំព្ីការឡបាះឡនោ ត្ឡនះ 

ឡព្កាយ ការព្បកាសលទធអលថ្នការឡបាះឡនោ ត្ជាកញ្ចប់ឡនះខ្ដ្រ។ 

សមាជិករដ្ឋសភា ព្ត្ូវឡធវើការឡបាះឡនោ ត្ឡោយបញ្ញជ ក់ថាព្ព្ម្ ឬម្ិន

ព្ព្ម្ ច្ំឡពាះបញ្ជរីាយនាម្ជាកញ្ចប់ម្ួយ ខ្ដ្លព្ពឹ្ទធសមាជិក រដ្ឋសភាបាន

ោក់ជនូ។ ការឡបាះឡនោ ត្ឡនះ ព្ត្ូវឡធវើឡ ើងឡោយវិធីឡលើកថ្ដ្។  

មាព្ា ៦ .- ថ្មី ថ្នច្ាបធ់ម្មនញុ្ញបខ្នថម្51 

ការឡបាះឡនោ ត្ជាកញ្ចប់ខាងឡលើឡនះ ព្ត្ូវយកាម្ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្់ 

ខាត្ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាោងំម្លូ។ 

កោុងករណីការឡបាះឡនោ ត្ជុំទីម្ួយម្ិនបានសឡព្ម្ច្ នីត្ិវិធីដ្ខ្ដ្លឡនះ 

នឹងព្ត្ូវអនុវត្តច្ំឡពាះការឡបាះឡនោ ត្ជុំឡព្កាយៗ ឡទៀត្។ 

 

  

 
51  វិឡសាធនកម្មឡលើកទី៦   នស/រកម្/០៣០៦/០០ ចុ្ះថ្ថ្ងទី ០៩ ខ្ខ្មី្នា នោ ំ២០០៦ (ការ

សព្ម្លួសឡំ ងឡបាះឡនោ ត្ ព្ ី២/៣ ម្កជា ម្ត្ិភារឡព្ច្ើនោច្ខ់ាត្ នងិករូ៉ាុម្ព្បជុ)ំ។ 



រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ១៩៩៣ (អត្ថបទវាយឡ ើងវិញ និងបញ្ចូលខ្លឹម្សារវិឡសាធនកម្ម) 
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មាព្ា ៧ .- 

ច្ាប់ធម្មនុញ្ញបខ្នថម្ឡនះ ព្ត្វូបានព្បកាសជាការព្បញាប់ និងយកម្ក

អនុវត្ត ចប់ាំងពី្ឡដ្ើម្នីត្ិកាលបច្ចុបបនោឡនះឡៅ។ 

ថ្ថ្ងទ ី១៣ ខ្ខ្ កក្ោ នោ ំ ២០០៤ 

 

 


