បទឧទ្ទេ សនាម
សតីពីខ្ឹម
ល សារសង្ខេបនៃរដ្ឋធមមៃុញ្ញ
នៃព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា ៃិខសមថរិចចរបស់ព្រុមព្បឹរាធមមៃុញ្ញ

I-ទសសៃទាៃទូង្ៅនៃរដ្ឋធមមៃុញ្ញ
១-រដ្ឋធមមៃុញ្ញជាអ្វី ?
រដឋធមមនុញ្ញំចើាប់េេល ឬ ំចើាប់កំពូលរបស់របេទសនីមួយៗ ។
គតិយុតតទំងអស់រតូវរសបតាមរដឋធមមនុញ្ញ េបើពុំេ

ចើាប់ និង លិខិតបទ៉ឋើន

ោះេទនឹងរតូវរបឿសថា អធមមនុញ្ញភាព ។

២-សញ្ញញណនៃរដ្ឋធមមៃុញ្ញគឺអ្វីខ្ះល ?
ក-រដឋធមមនុញ្ញំកិចចសនើាៃនឿរេ

្ើោះរតង់នឹងេនើ។ េសតចអង់េគលសចុោះកិចចសនើាំមួយអនកេសនើ

សកតិេនើ ( Les paires ) បេងើតបានំកតិឿសញ្ញើធំ ( La grande charte ) ពី គ .ស.
១២១៥ មាន ៦០ មារតា ។ េគោត់ទុកំរដឋធមមនុញ្ញេលើកដំបូងេលើពិភពេោក ។
ខ-រដឋធមមនុញ្ញំកិចចសនើាៃនសងម ( Contrat social ) មានន័យថា ំកិចចរពមេរពៀងរវាង
របំរាស្រសត និង របំរាស្រសតេដើមើបីបេងើតអំណាចនេោបាយ ។
គ-រដឋធមមនុញ្ញ គឺំលកនតិកៈៃនអំណាច ។ េតើមានអំណាចអវីខលោះ ? េ

ើយអំណាចនីមួយៗ មាន

សមតថកិចចោើងណា ? េតើមានឿរែបងែចកអំណាច៉ច់ពីេនើឬេទ ? មានតុលើយភាពអំណាច
ឬេទ?
ឃ-រដឋធមមនុញ្ញ គឺំលកណៈៃនទសើឝនវិំជើនេោបាយ ។ ឿរកំណត់ចកុវិស័យៃនសងម ។
ង-រដឋធមមនុញ្ញគឺំលកនតិកៈសរមាប់អនករគប់រគងេគ រដឋធមមនុញ្ញបានបេងើតអំណាច
កំណត់អំពីសមតថកិចច និង ោត់ែចងឿរទក់ទងរវាងអំណាច

ធារណៈទំងេ

ធារណៈ
ោះ ។

៣-រដ្ឋធមមៃុញ្ញដ្ំបូខនៃព្បង្ទសខ្លះ រនុខបសចឹមង្ោរ
- គ.ស ១២១៥ កតិឿរសញ្ញើធំ ឬ ធមមនុញ្ញធំ (La grande charte) មាន ៦០ មារតា ។ េសតច
អង់េគលសបានចុោះកិចចសនើាំមួយអនកេសមើសកតិេនើ ( Les paires ) ។
- គ.ស ១៣៥៦ េសតច Charles IV de Luxembourg របឿសឲើយរបី Bull d’ or គឺំរដឋធមមនុញ្ញ
ៃន Saint Empire ( ឬអាលលឺម៉ង់សម័យេ

ោះ ) ។

- គ.ស ១៧៧៦ រដឋធមមនុញ្ញៃន រដឋរេវៀសុីនីៈើ ( VIRGINA ) អាេមរិក មានកំណត់អំពីសិទធិ
េលើកដំបូង េ

ើយជោះឥទធិពលដល់បដិវតតបារាំង ១៧៨៩ ។

- គ.ស ១៧៨៧ រដឋធមមនុញ្ញស
Geoge Washington ំរបធា

រដឋអាេមរិក េរបើពីកេកើតមកបចចុបើបនន អាយុ ២៣៦ ៅនើំេ
ធិបតីទី១ ៃនស

ើយ ។

រដឋអាេមរិក ។

- ២៨ សីហា ១៧៨៩ េសចកតីែថលងឿរណ៍សតីពីសិទធិមនុសើឝ និង សិទធិពលរដឋ មាន ១៧ មារតា
េ៉យបដិវតតបារាំង េ

ើយេសចកតីែថលងឿរណ៍េនោះំមូល៉ឋើនៃនឿរេធវើរដឋធមមនុញ្ញបារាំង ។

- ០៣ កញ្ញើ ១៧៩១ រដឋធមមនុញ្ញទី១ របស់របេទសបារាំង ។

- គ.ស ១៨១២ រដឋធមមនុញ្ញរពោះរាំណាចរក េអសើាើញ ។
- គ.ស ១៨១៤ រដឋធមមនុញ្ញរពោះរាំណាចរក ន័រែវ៉ែស ។ ៅនើំ២០១៤ ន័រែវ៉ែស េធវើបុណើយខួប
គរមប់ ២០០ៅនើំ ។
- គ.ស ១៨៣១ រដឋធមមនុញ្ញរពោះរាំណាចរក ែបល

ើឝុិក ។

II-រដ្ឋធមមៃុញ្ញទាខ
ំ ឡាយនៃរមពុជា
១-រដឋធមមនុញ្ញរបេទសកមពុំរបឿសឲើយេរបើៃថៃទី ០៦ ែខ ឧសភា ៅនើំ១៩៤៧ មាន ១២ ជំពូក
១២២ មារតា មានអានុភាពអនុវតតរ
២-រដឋធមមនុញ្ញ

ូតដល់រដឋរបហារៃថៃទី ១៨ ែខ មី

ៅនើំ១៩៧០ ។

ធារណរដឋែខមររបឿសឲើយេរបើៃថៃទី ១០ ែខ ឧសភា ៅនើំ១៩៧២ មាន ១១ ជំពូក

១២១ មារតា ។
៣-រដឋធមមនុញ្ញកមពុំរបំធិបេតយើយរបឿសឲើយេរបើៃថៃទី ០៥ ែខ មករា ៅនើំ១៩៧៦ មាន ១៦ ជំពូក
២១ មារតា ។
៤-រដឋធមមនុញ្ញៃន

ធារណរដឋរបំមានិតកមពុំរបឿសឲើយេរបើៃថៃទី ២៧ ែខ មិថុ

ៅនើំ១៩៨១

មាន ១០ ជំពូក ៩៣ មារតា ។
៥-រដឋធមមនុញ្ញៃនរដឋកមពុំរបឿសឲើយេរបើៃថៃទី ២៧ ែខ មិថុ

ៅនើំ១៩៩១ មាន ១០ ជំពូក ៩៣

មារតា ។
៦-រដឋធមមនុញ្ញៃនរពោះរាំណាចរកកមពុំរបឿសឲើយេរបើៃថៃទី ២៤ ែខ កញ្ញើ ៅនើំ១៩៩៣ បានេធវើ
វិេ

ធនកមម ០៧ េលើក មាន ១៧ ជំពូក ១៦០ មារតា និង ចើាប់ធមមនុញ្ញបែនថមមួយ មាន

៧ មារតា របឿសឲើយេរបើៃថៃទី ១៣ ែខ កក៉ ៅនើំ២០៤ ។
III-អ្ំពីខ្ឹម
ល សាររដ្ឋធមមៃុញ្ញនៃព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជាឆ្ន១
ំ ៩៩៣
ជំពក
ូ ទី១ អំពីអធិបេតយើយ មាន ០៦ មារតា គឺពីមារតា ០១ ដល់ មារតា ០៦ ែដលែចងំអាទិ៍ថា
របេទសកមពុំំរពោះរាំណាចរកកមពុំែដលរពោះមហាកើឝរតរទង់របតិបតតិតាមរដឋធមមនុញ្ញ និងតាម
លទធិរបំធិបេតយើយេសរីព

ុបកើឝ ។

រពោះរាំណាចរកកមពុំំរដឋឯករាជើយ អធិបេតយើយ សនតិភាព អពើារកឹត អចិៃស្រនតយ៍មិនចូលបកើឝ
សមព័នធ និងំរដឋែដលមិនអាចបំែបកបាន ។
ជំពក
ូ ទី២ អំពីរពោះមហាកើឝរត មាន ២៤ មារតា គឺពីមារតា ០៧ ដល់ មារតា ៣០ ថមី ែដលែចងំ
អាទិ៍ថា រពោះមហាកើឝរតកមពុំរទង់រគងរាជសមើបតតិ ប៉ុែនតរទង់មិនឿន់អំណាចេ
រទង់ំរពោះរបមុខរដឋមួយជីវិត េ

ើយមិនអាចនរណារំេោភបំពានបានេ

ើយ ។ រពោះមហាកើឝរត

ើយ ។ របបរាំនិយមកមពុំ

ំរបបេរជើសតាំង ។ រពោះមហាកើឝរតរទង់ឥតមានរពោះរាជអំណាចោត់តាំងរពោះរជជទោទសរមាប់រគង
រាជសមើបតតិេ

ើយ ។ រពោះមហាកើឝរតថមីរតូវបានេរជើសេរីសេ៉យរកុមរបឹកើារាជសមើបតតិ ែដលមាន

សមាសភាពកំណត់មារតា ១៣ ថមី ៃនជំពូកេនោះ ែចងអំពីសមាសភាពៃនរកុមរបឹកើារាជសមើបតិត ។
របឿរែដលរពោះមហាកើឝរតរទង់រគងរាជសមើបតតិ ប៉ុែនតរទង់មិនឿន់អំណាចេ
ែរបបានំ៉ច់ៀត ។
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ើយ ... មិនអាចសុំែក

រពោះមហាកើឝរតរទង់ទក់ទងំមួយរពឹទធសភានិងរដឋសភាេ៉យរពោះរាជ
ែតងតាំង
ឡាយរពោះ

រ។ រពោះមហាកើឝរតរទង់

យករដឋមស្រនតីនិងគណៈរដឋមស្រនតី ។ តាមេសចកតីេសនើរបស់គណៈរដឋមស្រនតី

រពោះមហាកើឝរតរទង់

សតេលៀេលើរពោះរាជរកឹតើយែតងតាំង ផ្លើស់បតូរ ឬបញ្ចប់ភារកិចចមស្រនតីំន់ខពស់សុីវិល និង

េោធា ឯកអគរាជទូត េរបសិតវិ

មញ្ញនិងេពញសមតថភាព ។

តាមេសចកតីេសនើរបស់ឧតតមរកុមរបឹកើាៃនអងេៅរកម រពោះមហាកើឝរតរទង់ឡាយរពោះ

សតេលៀ

េលើរពោះរាជរកឹតើយែតងតាំង ផ្លើស់បតូរ ឬដកេៅរកម ។
រពះមហាកើសររររង់ឡាយរពះហស្តលលៀលលើរពះរាជរកមរបឿស្ឱើយលរបើរដ្ឋធមមនុញ្ញនិងចើាប់ដដ្ល
រដ្ឋស្ភាបានអនុម័រ និង រពឹរធស្ភាបានពិនិរើយចប់ស្ពវររប់រួចលហើយ និង ររង់ឡាយរពះហស្តលលៀលលើ
រពះរាជរកឹរើយតាមលស្ចកតីលស្នើស្ុុំពីរណៈរដ្ឋមន្រនតី ។
រពោះមហាកើឝរតរទង់ំេមបញ្ជើឿរកំពូលៃនកងេោធពលេខមរភូមិនទ។ អគេមបញ្ជើឿរកងេោធ
ពលេខមរភូមិនទ រតូវបានែតងតាំងេ

ើងេដើមើបីបញ្ជើកងេោធពលេខមរភូមិនទេនោះ

រពះមហាកើសររររង់

ររួលសារតាុំងឯកអរគរដ្ឋរូរ ឬលរបស្ិរវិសាមញ្ញ និងលពញស្មរថភាពននរបលរស្លរៅ ។ រពះមហាកើសររ
ររង់មានរពោះរាជស្ិរធិបនធូរបនថយលោស្និងលលើកដលងលោស្ ។

កនុងរយៈេពលរពោះមហាកើឝរតរទង់

អវតតមាន របធានរពឹទធសភាទទួលភារកិចចំរបមុខរដឋសតីទី ។
ជំពក
ូ ទី៣ អំពីសិទធិ និង ករណីយកិចចរបំពលរដឋែខមរ មាន ២០ មារតា គឺពីមារតា ៣១ ដល់
មារតា ៥០ ។ ជំពូកេនោះមានែចងំអាទិ៍ថា រពះរាជាណាចរកកមពុជាររួលសាគើល់ និង លេរពស្ិរម
ធិ នុស្ើស
ដ្ូចមានដចងកនុងធមមនុញ្ញននអងគឿរស្ហរបជាជារិ លស្ចកតីរបឿស្ជាស្កលស្តីពីស្ិរធិមនុស្ើស និង
ករិឿស្ញ្ញើ រពមោុំងអនុសញ្ញើទំងឡាយទក់ទងេៅនឹងសិទធិមនុសើឝ សិទធិ

រី និង សិទធិកុមារ ។

របំពលរដឋែខមរមានភាពេសមើេនើចំេពាោះមុខចើាប់ ។
របំពលរដឋែខមរទំងពីរេភទ មានសិទធិេបាោះេៅនើត និងអាចឈរេះ្ើោះឱើយេគេបាោះេៅនើត ។
របំពលរដឋែខមរទំងពីរេភទ មានសិទធិចូលរួមោើងសកមមកនុងជីវភាពនេោបាយ េសដឋកិចច
សងមកិចច និងវបើបធម៌របស់របេទសំតិ ។ េទសរបហារជីវិតរតូវបានលុបបំបាត់េោល រីឯឿរេោទ
របឿន់ ឿរោប់ខលួន ឿរែត់ខលួន ឬឿរឃុំខលួនជនណាមួយនឹងអាចេធវើេៅេកើត លុោះរតាែតអនុវតតរតឹមរតូវ
តាមបទបើបញ្ញតតិចើាប់ ។
របំពលរដឋែខមរមានសិទធិបេងើតសមាគម ស

ជីព និងគណបកើឝនេោបាយ សិទធិេនោះរតូវកំណត់

កនុងចើាប់ ។
ឿរេរីសេអើងរបៅំងនិឹងស្រសតីេភទរតូវបំបាត់េោល ។ បុរសនិងស្រសតីមានសិទធិេសមើេនើកនុងរគប់វិស័យ
ទំងអស់ ំពិេសសកនុងអាពា
រដឋធា

៍ពិពា

៍ និង ររួសារ ។

រកើាឿរពារសិទធិរបស់កុមារ ែដលមានែចងកនុងអនុសញ្ញើសតីពីកុមារ

មានែចងកនុងជំពូកេនោះ

។ ទនទឹមនឹងសិទធិែដល

របំពលរដឋែខមរមានករណីយកិចចេេរពរដឋធមមនុញ្ញនិងេេរពចើាប់ រពមទំង

មានករណីយកិចចរួមចំែណកក

ងរបេទសំតិ និង ឿរពារមាតុភូមិ រពមទំងេេរពេេលឿរណ៍

អធិបេតយើយំតិ និង លទធិរបំធិបេតយើយេសរីព

ុបកើឝ ។
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ជំពក
ូ ទី៤ អំពីរបបនេោបាយ មាន ០៥ មារតា គឺពីមារតា ៥១ ថមី ដល់ មារតា ៥៥ ែដលែចងំ
អាទិ៍ថា រពោះរាំណាចរកកមពុំអនុវតតនេោបាយរបំធិបេតយើយេសរីព

ុបកើឝ ។ អំណាចទំងអស់ំ

របស់របំពលរដឋ ។ របំពលរដឋេរបើអំណាចរបស់ខលួនតាមរយៈរដឋសភា រពឹទធសភា រាជរ៉ឋើភិបាល
និង

ោជរមោះកតី ។ អំណាចែបងែចក៉ច់ពីេនើរវាងអំណាចនីតិបើបញ្ញតតិ អំណាចនីតិរបតិបតតិ និង

អំណាចតុោឿរ ។
រពោះរាំណាចរកកមពុំរបឿន់ៀជើប់ំនិចចនូវនេោបាយអពើារកឹតអចិៃស្រនតយ៍ និងមិនចូលបកើឝ
សម័ពនធ ។
ជំពក
ូ ទី៥

អំពីេសដឋកិចច មាន ០៩ មារតា គឺពីមារតា ៥៦ ដល់ មារតា ៦៤ ែដលែចងថា

រពោះរាំណាចរកកមពុំអនុវតតរបព័នធេសដឋកិចចទីផើារ ។ ពលរដឋមានសិទធិលក់ដូរផលិតផលរបស់ខលួន
េ៉យេសរី ។
រដឋជំរុញឿរអភិវឌើឍេសដឋកិចចរគប់វិស័យ ំពិេសសវិស័យកសិកមម សិបើបកមម ឧសើា

កមម ោប់ពី

តំបន់៉ច់រសោលេ៉យយកចិតតទុក៉ក់េៅេលើនេោបាយទឹក េភលើង ផលូវ និងមេធើាបាយដឹកជញ្ជូន ...
។
រដឋយកចិតតទុក៉ក់ជួយេ៉ោះរ

យមេធើាបាយផលិត ឿរពារៃថលផលិតផលជូនកសិករ សិបើបករ

និងជួយរកទីផើារលក់ផលិតផល ។
រដឋយកចិតតទុក៉ក់រគប់រគងទីផើារ ជួយឱើយជីវភាពរស់េៅរបស់របំពលរដឋមានករមិតសមរមើយ។
ជំពក
ូ ទី៦ អំពីអប់រំ វបើបធម៌ និង សងមកិចច មាន ១១ មារតា គឺពីមារតា ៦៥ ដល់ មារតា ៧៥
ែដលែចងំអាទិ៍ថា រដឋរតូវឿរពារ និង េលើកសទួយសិទធិរបស់របំពលរដឋ កនុងឿរទទួលឿរអប់រំ របកប
េ៉យគុណភាពេៅរគប់ករមិត និង រតូវោត់វិធានឿររគប់ែបបោើងំជំហានៗ េដើមើបីឱើយឿរអប់រំេនោះ
បានេៅដល់របំពលរដឋរគប់រូប ។ រដឋមានឿតពវកិចចែថរកើា និង ពរងីកវបើបធម៌ំតិ រពមទំងែថរកើា
និងឿរពាររបា

ទបុរាណ វតថុសិលើបៈបុរាណ និង ែកលំអរមណីយ៉ឋើនរបវតតិ

សុខភាពរបស់របំរាស្រសតរតូវបានធា

ស្រសតេ

ើងវិញ ។

របំរាស្រសតរកីរករតូវបានទទួលពិនិតើយេរាគេ៉យឥតបង់

ៃថលេៅតាមមនទីរេពទើយ គិោន៉ឋើន និងមនទីរសមភព

ធារណៈ ។

ជំពក
ូ ទី៧ អំពីរដឋសភា មាន ២៣ មារតា គឺពីមារតា ៧៦ ដល់ មារតា ៩៨ ថមី ែដលែចងថា
រដឋសភាមានសមាជិកំតំណាងរាស្រសតោើងតិច ១២០រូប តាមឿរេរជើសតាំងេ៉យឿរេបាោះេៅនើតំ
សកល េ៉យេសរី េ៉យេសមើភាព េ៉យចំេពាោះ និង តាមវិធីេរជើសេរីសេៅនើតំសមាងើត់ ។ នីតិឿល
របស់រដឋសភាមានកំណត់ ៥ៅនើំ េ

ើយរតូវផុតកំណត់េៅេពលែដលរដឋសភាថមីចូលឿន់តំែណង ។

តំណាងរាស្រសតកនុងរដឋសភាំតំណាងរបំំតិែខមរទំងមូល ពុំែមនរេន់ែតំតំណាងរបំពលរដឋកនុង
មណឌលរបស់ខលួនេ

ោះេទ ។

តំណាងរាស្រសតមានអភ័យឯកសិទធិសភា មានន័យថា តំណាងរាស្រសតរូបណាក៏េ៉យមិនអាចរតូវ
បានេោទរបឿន់ ោប់ខលួន ែត់ខលួន ឬឃុំខលួនេ៉យេ
បំេពញមុខៃររបស់ខលួនេ

ោះេ

តុពីបានសំែដងេោបល់ ឬបេញ្ចញមតិកនុងឿរ

ើយ ។ ឿរេោទរបឿន់ ឿរោប់ខលួន ឿរែត់ខលួន ឬឿរឃុំខលួនសមាជិក

ណាមួយៃនរដឋសភានឹងអាចេធវើេៅេកើត លុោះរតាែតមានឿរយល់រពមពីរដឋសភា ។
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រដឋសភាំអងឿរែដលមានអំណាចនីតិបើបញ្ញតតិ ។ តំណាងរាស្រសតមានសិទធិេសនើផតួចេផតើមគំនិតេធវើ
ចើាប់ ។ តំណាងរាស្រសតមានសិទធិេសនើេធវើវិេ

ធនកមមចើាប់ ។ តំណាងរាស្រសតមានសិទធិ៉ក់សំណួរដល់រាជ -

រ៉ឋើភិបាល ។ ចេមលើយរបស់រដឋមស្រនតី ឬរបស់
លកណ៍អកើឝរ ។ ចេមលើយៀងេលើេនោះរតូវេធវើេ

យករដឋមស្រនតី អាចេធវើេ៉យផ្តើល់មាត់ ឬសរេសរំោយ ើងកនុងរយៈេពលរបាំពីរៃថៃ ប

តើប់ពីបានទទួលសំណួរ ។

រដឋសភាអាចទមាលើក់សមាជិកគណៈរដឋមស្រនតី ឬទមាលើក់រាជរ៉ឋើភិបាលពីតំែណងេ៉យអនុម័តញតតិ
បេ

តើសតាមសំេ

ងេៅនើតភាគេរចើន៉ច់ៀតៃនចំនួនសមាជិករដឋសភាទំងមូល ។ កនុងករណីេនោះសូម

េធវើឿរកត់សមាគើល់ថា េបើសិនរដឋសភាទមាលើក់រ៉ឋើភិបាល ២ ដង កនុងរយៈេពល ១២ ែខ
អាចេសនើរពោះមហាកើឝរតរំោយរដឋសភា ។ រពោះមហាកើឝរតរតូវរំោយរដឋសភា ប

យករដឋមស្រនតី

តើប់ពីរទង់បានបានឿរ

យល់រពមពីរបធានរដឋសភា ( មារតា ៧៨ ៃនរដឋធមមនុញ្ញ ) ។
ចើាប់ែដលរដឋសភាបានអនុម័ត និង រពឹទធសភាបានពិនិតើយចប់សពវរគប់រួចេ
រពោះមហាកើឝរតរទង់ឡាយរពោះ

ើយ រតូវបាន

សតេលៀរបឿសឱើយេរបើ រតូវចូលំធរមានេៅរាជធានីភនំេពញកនុង

រយៈេពលដប់ៃថៃគត់ េរឿយពីៃថៃរបឿសឱើយេរបើ និង េៅទូទំងរបេទសកនុងរយៈេពលៃមភៃថៃគត់ េរឿយពី
ៃថៃរបឿសឱើយេរបើ ។ សូមេធវើឿរកត់សមាគើល់ថា ឿរអនុម័តទំងឡាយរបស់រដឋសភា ែដលផទុយនឹងេេល
ឿរណ៍រកើាឿរពារឯករាជើយ អធិបេតយើយ បូរណភាពទឹកដីៃនរពោះរាំណាចរកកមពុំ េ

ើយែដល

ប៉ោះពាល់ដល់ឯកភាពនេោបាយ ឬឿររគប់រគងរដឋបាលរបស់របេទសំតិនឹងរតូវទុកំអ

ំឱើយ

រសូនើយ ។

រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញំអងឿរែតមួយគត់ែដលមានសមតថកិចចសេរមចពីេមាឃភាពេនោះ ( មារតា ៩២ ៃន
រដឋធមមនុញ្ញ ) ។
ជំពក
ូ ទី៨ អំពីរពឹទធសភា មាន ១៧ មារតា គឺពីមារតា ៩៩ ថមី ដល់ មារតា ១១៥ ថមី ែដលែចងថា
រពឹទធសភាំអងឿរែដលមានអំណាចនីតិបញ្ញតតិ ។ រពឹទធសភាមានចំនួនសមាជិកោើងេរចើន េសមើនឹង
ពាក់កណាតើលៃនចំនួនសមាជិករដឋសភាទំងមូល ។ សមាជិករពឹទធសភាចំនួន ២រូប រតូវបានោត់តាំង
េ៉យរពោះមហាកើឝរត ។ សមាជិករពឹទធសភាចំនួន ២រូប រតូវបានរដឋសភាេរជើសតាំងតាមមតិភាគេរចើន
េ៉យេរបៀប ។ រីឯសមាជិករពឹទធសភាឯេទៀតរតូវបានេរជើសតាំងេ៉យឿរេបាោះេៅនើតអសកល ។
នីតិឿលរបស់រពឹទធសភាមានកំណត់ ៦ ៅនើំ េ

ើយរតូវផុតកំណត់េៅេពលែដលរពឹទធសភាថមីចូល

ឿន់តំែណង ។ រពឹទធសភាមានភារកិចចសរមបសរមួលឿរៃររវាងរដឋសភានិងរ៉ឋើភិបាល ។ រពឹទធសភា
ពិនិតើយ េ

ើយឱើយេោបល់កនុងរយៈេពលមួយែខោើងយូរ េលើេសចកតីរពាងចើាប់ ឬេសចកតីេសនើចើាប់ ែដល

រដឋសភាបានអនុម័តយល់រពមេលើកដំបូងរួចេ

ើយ រពមទំងេលើបញ្ឝើទំងពួងែដលរដឋសភាបាន៉ក់ឱើយ

ពិនិតើយ ។
ជំពក
ូ ទី៩ ថមី អំពីសមាជរដឋសភា និង រពឹទធសភា មាន ០២ មារតា គឺពីមារតា ១១៦ ថមី ដល់ មារតា
១១៧ ថមី ែដលែចងថា កនុងករណីោំបាច់ រដឋសភា និង រពឹទធសភាអាចរបជុំរួមេនើំសមាជេដើមើបី
េ៉ោះរ

យបញ្ឝើសំៀន់ៗរបស់របេទសំតិ ។

សូមបញ្ជើក់ថា រដឋសភាេទើបែតបានអនុម័តចើាប់េរៀបចំអងឿរសមាជរដឋសភា និង រពឹទធសភា េៅ
ៃថៃទី ២៨ ែខ ធនូ ៅនើំ២០១០ ។ ចើាប់សតីពីឿរេរៀបចំ និង ឿររបរពឹតតេៅៃនសមាជរដឋសភា និង រពឹទធសភា
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េនោះរតូវបានរបឿសឱើយេរបើតាមរពោះរាជរកម ចុោះៃថៃ រី ១៩ ែខ កុមភៈ ៅនើំ២០១១ េរឿយពីរកុមរបឹកើា
ធមមនុញ្ញបានពិនិតើយធមមនុញ្ញភាពៃនចើាប់េនោះ កនុងេសចកតីសេរមចចុោះៃថៃទី ០១ ែខ កុមភៈ ៅនើំ២០១១ ។
ជំពក
ូ ទី១០ ថមី អំពីរាជរ៉ឋើភិបាល មាន ១០ មារតា គឺពីមារតា ១១៨ ថមី ដល់ មារតា ១២៧ ថមី
ែដលែចងថា គណៈរដឋមស្រនតីំរាជរ៉ឋើភិបាលៃនរពោះរាំណាចរកកមពុំ ។ គណៈរដឋមស្រនតី រតូវដឹក
េ៉យ

យករដឋមស្រនតីមួយរូប អមេ៉យឧប

ំ

យករដឋមស្រនតី រពមទំងមានេទសរដឋមស្រនតី រដឋមស្រនតី និង

រដឋេលៀធិឿរំសមាជិក ។ សមាជិកទំងឡាយៃនរាជរ៉ឋើភិបាលទទួលខុសរតូវរួមេនើចំេពាោះរដឋសភា
អំពីនេោបាយទូេៅរបស់រាជរ៉ឋើភិបាល ។ សមាជិកមួយរូបៗៃនរាជរ៉ឋើភិបាលទទួលខុសរតូវេរៀងខលួន
ចំេពាោះ

យករដឋមស្រនតីនិងចំេពាោះរដឋសភាអំពីឿរែដលខលួនបានរបរពឹតត ។

ជំពក
ូ ទី១១ អំពីអំណាចតុោឿរ មាន ០៨ មារតា គឺពីមារតា ១២៨

ថ្មី ដល់ មារតា ១៣៥ ថមី

ែដលែចងថា អំណាចតុោឿរំអំណាចឯករាជើយ រគបដណតប់េៅេលើេរឿងកតីទំងអស់ រួមទំងេរឿងកតី
រដឋបាលផង។ អំណាចេនោះរតូវរបគល់ឱើយតុោឿរកំពូល និង

ោជរមោះកតីរគប់ែផនកនិងរគប់ំន់ថានើក់។

មានែតេៅរកមេទែដលមានសិទធិជរមោះកតី ។ េ្ើនអងឿរណាមួយៃនអំណាចនីតិបើបញ្ញតតិ ឬ នីតិ
របតិបតតិអាចទទួលអំណាចតុោឿរអវីបានេ

ើយ ។ មានែតអងឿរអយើយឿរេទ ែដលមានសិទធិេធវើ

បណតឹងអាំញើ ។
រពោះមហាកើឝរត រទង់ំអនកធា

ឯករាជើយៃនអំណាចតុោឿរ ។ ឧតតមរកុមរបឹកើាៃនអងេៅរកម

ជួយរពោះមហាកើឝរតកនុងកិចចឿរេនោះ ។ ឧតតមរកុមរបឹកើាៃនអងេៅរកមេលើកេសចកតីេសនើថាវើយរពោះមហាកើឝរតអំពីឿរែតងតាំងេៅរកម និង រពោះរាជអាំញើ ។ ឧតតមរកុមរបឹកើាៃនអងេៅរកម៉ក់វិន័យចំេពាោះ
េៅរកម និង រពោះរាជអាំញើ ។
ជំពក
ូ ទី១២ ថមី អំពីរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ មាន ០៩ មារតា គឺពីមារតា ១៣៦ ថមី ដល់ មារតា ១៤៤ ថមី
េនោះនឹងរតូវបករ

យកនុងចុំណុចរី IV ៃនបទឧេទទស

មសតីពីសមតថកិចចរបស់រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ។

ជំពក
ូ ទី១៣ ថមី អំពីឿររគប់រគងរដឋបាល មាន ០២ មារតា គឺពីមារតា ១៤៥ ថមី និង មារតា ១៤៦ ថមី
ែដលែចងថា រឹកដ្ីននរពះរាជាណាចរកកមពុជាដចកជា រាជធានី លេរត រកុង រស្ុក េណឌ ឃុុំ ស្ង្កើរ់ ។
ជំពក
ូ ទី១៤ ថមី អំពីសមាជំតិ មាន ០៣ មារតា គឺពីមារតា ១៤៧ ថមី ដល់ មារតា ១៤៩ ថមី
ែដលែចងថា ស្មាជជារិលបើកឱើយរបជារាន្រស្តរជាបលោយផ្ទើល់អុំពីកិចចឿរលផើសងៗដដ្លជារបលោជន៍ជារិ
និងលលើកបញ្ហើនិងស្ុំណូមពរជូនរដ្ឋអុំណាចលោះរសាយ ។
ជំពក
ូ ទី១៥ ថមី (ពីរ) អំពីអងឿរេរៀបចំឿរេបាោះេៅនើត គឺមាន ០២ មារតា គឺមារតា ១៥០ ថមី (ពីរ)
និងមារតា ១៥១ ថមី (ពីរ) ែដលែចងថា រណៈកមាមើធិឿរជារិលរៀបចុំឿរលបាះល្នើរ រឺជាអងគឿរដដ្លមាន
ស្មរថកិចចលរៀបចុំចារ់ដចង និង ររប់ររងឿរលបាះល្នើរលរជើស្តាុំងស្មាជិករពឹរធស្ភា និងឿរលបាះល្នើរ
លរជើស្តាុំងរុំណាងរាន្រស្ត រពមោុំងឿរលបាះល្នើរលផើសងលរៀរ តាមឿរកុំណរ់ននចើាប់ ។ រណៈកមាមើធិឿរ
ជារិលរៀបចុំឿរលបាះល្នើរមានស្មាស្ភាព ៩ រូប និង មានអាណរត៥
ិ ្នើុំ លរជើស្តាុំងលោយរដ្ឋស្ភា ។
ជំពក
ូ ទី១៦ ថមី (ពីរ) អំពីអានុភាព ឿរេសើេរី និងវិេ

ធនកមមរដឋធមមនុញ្ញ មាន ០៤ មារតា គឺពី

មារតា ១៥២ ថមី ( ពីរ មារតា ១៥០ ថមី ) ដល់ មារតា ១៥៥ ថមី ( ពីរ មារតា ១៥៣ ថមី ) ែដលែចងថា
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រដ្ឋធមមនុញ្ញលនះជាចើាប់កុំពូលននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ។

ចើាប់ និង លស្ចកតីស្លរមចោុំងឡាយនន

សាថើប័ននានារបស្់រដ្ឋ ររូវរស្បនឹងរដ្ឋធមមនុញ្ញជាោច់ៀរ ។
ឿរលផតើមរុំនិរលស្ើលរើ ឬឿរលផតើមរុំនិរលធវើវិលសាធនកមមរដ្ឋធមមនុញ្ញជាស្ិរធិរបស្់រពះមហាកើសររ របស្់
នាយករដ្ឋមន្រនតី និង របស្់របធានរដ្ឋស្ភាតាមលស្ចកតីលស្នើរបស្់រុំណាងរាន្រស្តមួយភារបួន ននចុំនួន
ស្មាជិករដ្ឋស្ភាោុំងមូល។ ឿរលស្ើលរើឬវិលសាធនកមមរដ្ឋធមមនុញ្ញមិនអាចលធវើបានល

ើយ ឿលលបើ ប៉ះពាល់

ដ្ល់របព័នធរបជាធិបលរយើយ លស្រើពហុបកើស និង របបរាជានិយមអារស្័យលោយរដ្ឋធមមនុញ្ញ ។
ជំពក
ូ ទី១៧ ថមី អំពីអនតរបើបញ្ញតតិ មាន ០៥ មារតា គឺពីមារតា ១៥៦ ថមី ( ពីរ មារតា ១៥៤ ថមី ) ដល់
មារតា ១៦០ ថមី ( ពីរ មារតា ១៥៨ ថមី ) ែដលែចងថា រដ្ឋធមមនុញ្ញលនះ លរឿយពីបានររួលឿរអនុម័រ
ររូវបានរបឿស្ឱើយចូលជាធរមានភាលើម លោយរពះមហាកើសររននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ។ លរឿយលពល
រដ្ឋធមមនុញ្ញលនះចូលជាធរមាន ស្ភាធមមនុញ្ញររូវឿលើយលៅជារដ្ឋស្ភា ។

លរឿយរដ្ឋធមមនុញ្ញលនះចូលជា

ធរមាន រពះមហាកើសររលរជើស្តាុំងតាមល័កខ័ណឌដដ្លមានដចងកនុងមារតា ១៣ ថ្មី និង ១៤ ។
IV-សមត្ថរិចចរបស់ព្រុមព្បឹរាធមមៃុញ្ញ
រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញំ
រដឋធមមនុញ្ញ បករ
សពវរគប់េ

ណើប័នឯករាជើយ និង អពើារកឹត ែដលមានសមតថកិចចធា

ឿរពារឿរេេរព

យរដឋធមមនុញ្ញ និង ចើាប់ ែដលរដឋសភាបានអនុម័ត និង រពឹទធសភាបានពិនិតើយចប់

ើយ កនុងរកបខ័ណឌៃនឿររតួតពិនិតើយធមមនុញ្ញភាពៃនចើាប់ ។ រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញមានសិទធិ

ពិនិតើយនិងសេរមចអំពីករណីវិវាទកមមទក់ទងនឹងឿរេបាោះេៅនើតេរជើសតាំងតំណាងរាស្រសត និង

ឿរេបាោះ-

េៅនើតេរជើសតាំងសមាជិករពឹទធសភា ( មារតា ១៣៦ ថមី ៃនរដឋធមមនុញ្ញ មារតា ២ និង មារតា ១៥ ថមី ៃន
ចើាប់សតីពីឿរេរៀបចំ និង ឿររបរពឹតតេៅៃនរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ) ។
១-ការពិៃិត្យធមមៃុញ្ញភាពនៃចាប់
រ-ការពិៃិត្យធមមៃុញ្ញភាពនៃចាប់
ចើាប់េរៀបចំអងឿរទំងអស់ េរឿយពីរដឋសភាបានអនុម័ត និង រពឹទធសភាបានពិនិតើយចប់សពវរគប់
េ

ើយ រតូវែតបញ្ជូនេៅឱើយរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញពិនិតើយ មុននឹងរតូវបានរបឿសឱើយេរបើ ( មារតា ១៦ ថមី ៃន

ចើាប់សតីពីឿរេរៀបចំ និង ឿររបរពឹតតេៅៃនរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ )។
បទបញ្ជើៃផទកនុងរពឹទធសភា និង បទបញ្ជើៃផទកនុងរដឋសភា ក៏រតូវ៉ក់ជូនរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញពិនិតើយ
មុននឹងរតូវរបឿសឱើយេរបើ ( មារតា ១៦ ថមី ៃនចើាប់សតីពីឿរេរៀបចំ និង ឿររបរពឹតតេៅៃនរកុមរបឹកើា

-

ធមមនុញ្ញ ) ។
រពះមហាកើសររ របធានរពឹរធស្ភា

របធានរដ្ឋស្ភា

នាយករដ្ឋមន្រនតី

ស្មាជិករពឹរធស្ភាចុំនួន

មួយភារបួន ឬ សមាជិករដឋសភា ចុំនួនមួយភារដ្ប់ អាចបញ្ជូនចើាប់ដដ្លរដ្ឋស្ភាបានអនុម័រ និង
រពឹទធសភាបានពិនិតើយ លៅឱើយរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញពិនិរើយ មុននឹងរបឿស្ឱើយលរបើ ( មារតា ១៧ ថមី ៃនចើាប់
សតីពីឿរេរៀបចំ និង ឿររបរពឹតតេៅៃនរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ) ។
ខ្-ការពិៃិត្យធមមៃុញ្ញភាពនៃចាប់ង្ព្កាយង្ពលដដ្លចាប់ព្បកាសឱ្យង្ព្បើង្

ើយ

លរឿយពីចើាប់ណាមួយររូវបានរបឿស្ឱើយលរបើ រពះមហាកើសររ របធានរពឹរធស្ភា របធានរដ្ឋស្ភា

7

នាយករដ្ឋមន្រនតី ស្មាជិករពឹរធស្ភាចុំនួនមួយភារបួន សមាជិករដឋសភាចុំនួនមួយភារដ្ប់ ឬរុលាឿរ
អាចស្ុុំឱើយរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញពិនិរើយអុំពីធមមនុញ្ញភាពននចើាប់លនាះ ( មារតា ១៨ ថមី ៃនចើាប់សតីពីឿរ
េរៀបចំ និង ឿររបរពឹតតេៅៃនរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ) ។
របជារាន្រស្តមានស្ិរធិបតឹងអុំពអ
ី ធមមនុញ្ញភាពននចើាប់ លៅតាមរយៈរពះមហាកើសររ
របធានរដ្ឋស្ភា ឬ

រុំណាងរាន្រស្តចុំនួនមួយភារដ្ប់

នាយករដ្ឋមន្រនតី

របធានរពឹរធស្ភា ឬ ស្មាជិករពឹរធស្ភាចុំនួន

មួយភារបួន ( មារតា ១៨ ថមី ៃនចើាប់សតីពីឿរេរៀបចំ និង ឿររបរពឹតតេៅៃនរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ) ។
បុគលែដលពាក់ព័នធកនុងេរឿងកតីណាមួយ េ

ើយេរឿងកតីេ

ោះេ

ើងដល់តុោឿរ បុគលេ

អំពីអធមមនុញ្ញភាពនូវបទបើបញ្ញតតិណាមួយៃនចើាប់ ឬ េសចកតីសេរមចរបស់

ណើប័ន

រពោះរាជរកឹតើយ អនុរកឹតើយ របឿស ) ជូនតុោឿរបាន ។ េបើយល់េឃើញថា ឿរេលើកេ

ោះអាចេសនើ
( ដូចំ
ើងេនោះមាន

មូល៉ឋើនរតឹមរតូវ តុោឿរនឹងបញ្ជូនពាកើយបណតឹងេនោះេៅតុោឿរកំពូល ។ តុោឿរកំពូលបញ្ជូន
បណតឹងេនោះេៅឲើយរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញពិនិតើយ េបើយល់េឃើញថាបណតឹងតវាើេនោះសមេ

តុផល ( មារតា

១៩ ថមី ៃនចើាប់សតីពីឿរេរៀបចំ និង ឿររបរពឹតតេៅៃនរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ) ។
២-ការបរព្សាយរដ្ឋធមមៃុញ្ញ ៃិខ ចាប់
មារតា ១៣៦ ថមី ៃនរដឋធមមនុញ្ញែចងថា រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញមានសមតថកិចចធា
រដឋធមមនុញ្ញ បករ

ឿរពារឿរេេរព

យរដឋធមមនុញ្ញ និង ចើាប់ែដលរដឋសភាបានអនុម័រ និងរពឹរធស្ភាបានពិនិរើយចប់ស្ពវ

ររប់លហើយ ។
រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញបករ
របធានរដឋសភា

យរដឋធមមនុញ្ញនិងចើាប់ តាមសំេណើពីរពោះមហាកើឝរត របធានរពឹទធសភា

យករដឋមស្រនតី ស្មាជិករពឹរធស្ភាចុំនួនមួយភារបួន ឬរុំណាងរាន្រស្តចុំនួនមួយភារដ្ប់

ៃនរដឋសភា ។
របំរាស្រសតក៏មានសិទធិសុំឲើយរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញបករ

យចើាប់ែដរ តាមរយៈ

រពះមហាកើសររ

នាយករដ្ឋមន្រនតី របធានរដ្ឋស្ភា រុំណាងរាន្រស្តចុំនួនមួយភារដ្ប់ ឬ របធានរពឹរធស្ភា ស្មាជិករពឹរធស្ភា
ចុំនួនមួយភារបួន ( មារតា ១៨ ថមី ៃនចើាប់សតីពីឿរេរៀបចំនិងឿររបរពឹតតេៅៃនរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ) ។
៣

-ការង្

ះព្សាយវិវាទនៃការង្ ះង្ឆ្នត្

រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញមានសមតថកិចចសេរមចចំេពាោះបណតឹងទក់ទងនឹងឿរេបាោះេៅនើតេរជើសតាំង
តំណាងរាស្រសត និង ឿរេបាោះេៅនើតេរជើសតាំងសមាជិករពឹទធសភា ( មារតា ២៥ ថមី ៃនចើាប់សតីពីឿរេរៀបចំ
និងឿររបរពឹតតេៅៃនរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ) ។
រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញពិនិតើយនិងសេរមចេលើបណតឹងរបស់គណបកើឝនេោបាយែដលរកសួងមហាៃផទ
បានបដិេសធមិនរពមចុោះបញ្ជីគណបកើឝនេោបាយ ។
រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញពិនិតើយនិងសេរមចេលើបណតឹងតវាើរបស់បុគល ឬ គណបកើឝែដលមិនសុខចិតត
នឹងេសចកតីសេរមចរបស់គណៈកមា្ើធិឿរំតិេរៀបចំឿរេបាោះេៅនើត ទំ

ក់ទំនងនឹងបញ្ជីរាយ

ម

េបកជន ឿរចុោះេះ្ើោះេបាោះេៅនើត ឿរបាត់េះ្ើោះ ឿរជំទស់ និង ឿរចុោះេះ្ើោះ ឬ ឿររកើាទុកេះ្ើោះកនុង
បញ្ជីេបាោះេៅនើត រពមទំងឿរេែស

េបាោះេៅនើត ។
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ចំេពាោះលទធផលៃនឿរេបាោះេៅនើត រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញពិនិតើយនិងសេរមចេលើបណតឹងរបស់បុគល ឬ
គណបកើឝនេោបាយែដលមិនសុខចិតតនឹងលទធផលៃនឿរេបាោះេៅនើត ឬ បណតឹងែដលមិនសុខចិតតនឹង
េសចកតីសេរមចរបស់គណៈកមា្ើធិឿរំតិេរៀបចំឿរេបាោះេៅនើតែដលសេរមចបដិេសធឿរតវាើអំពី
លទធផលៃនឿរេបាោះេៅនើត ។
បណតឹងតវាើអំពីលទធផលៃនឿរេបាោះេៅនើតរតូវេធវើេ
របឿសលទធផលបេណាតើោះអាសនន ឬ ប

ើងរយៈេពល ៧២ េមាើងោើងយូរ ប

តើប់ពីឿរ

តើប់ពីឿរទទួលឿរជូនដំណឹងៃនេសចកតីសេរមចបដិេសធរបស់

គណៈកមា្ើធិឿរំតិេរៀបចំឿរេបាោះេៅនើត ។
កនុងសមតថកិចចេ៉ោះរ

យវិវាទកនុងឿរេបាោះេៅនើតេនោះ រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញមានតួ

េ៉យេរបើនីតិវិធីឲើយភាគីផតល់ភសតុតាង េ៉យ
សួរេដញេ៉លចំេពាោះមុខកនុងសវ

ឿរំ

ឍើប់ចេមលើយ

កើឝី េ៉យេធវើឿររ

ទីដូចំតុោឿរ

វរំវ េសុើបអេងត និង

ធារណៈ មុននឹងសេរមចេសចកតី ។

កនុងឿរេបាោះេៅនើតេរជើសតាំងតំណាងរាស្រសតនីតិឿលទី៥ ៃថៃទី ២៨ ែខ កក៉ ៅនើំ២០១៣ កនលងមក
េនោះ រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញបានទទួលបណតឹងតវាើនឹងេសចកតីជូនដំណឹង និង េសចកតីសេរមចរបស់គណៈ

-

កមា្ើធិឿរំតិេរៀបចំឿរេបាោះេៅនើត ( គ.ជ.ប ) ពីតំណាងគណបកើឝសេស្រៃគើោះំតិ និង គណបកើឝ
របំជនកមពុំ សរុប ៤២ ពាកើយបណតឹងតវាើ ែបងែចកំតាមដំណាក់ឿលៃនឿរេបាោះេៅនើត មានដូច
ៀងេរឿម ៖
ក-ដំណាក់ឿលពិនិតើយបញ្ជីេះ្ើោះ និង ចុោះេះ្ើោះេបាោះេៅនើត មាន ០៣ បណតឹងតវាើ និងបានេចញ
េសចកតីសេរមចចំនួន ០៣ សេរមចេ៉យសវ
ខ-ដំណាក់ឿលេែស

ឿរំ

ធារណៈ ។

េបាោះេៅនើត មាន ១២ បណតឹងតវាើ ។ រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញបានេចញ

េសចកតីសេរមច ០១ និង េសចកតីជូនដំណឹង ១១ សេរមចកនុងកិចចរបជុំេពញអង ។
គ-ដំណាក់ឿលៃថៃេបាោះេៅនើត គឺៃថៃទី ២៨ ែខ កក៉ ៅនើំ២០១៣ មាន ១២ បណតឹងតវាើ ។ រកុម

-

របឹកើាធមមនុញ្ញបានេចញេសចកតីជូនដំណឹង ១២ សេរមចកនុងកិចចរបជុំេពញអង ។
ឃ-ដំណាក់ឿលេរឿយពីគណៈកមា្ើធិឿរំតិេរៀបចំឿរេបាោះេៅនើតរបឿសលទធផលបេណាតើោះអាសននៃនឿរេបាោះេៅនើតមាន ១៥ បណតឹងតវាើនឹងលទធផលបេណាតើោះអាសននៃនឿរេបាោះេៅនើត ។
រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញបានេចញេសចកតីសេរមចចំនួន ១៥ កនុងេ

ោះមាន ១១ េសចកតីសេរមច គឺ

សេរមចកនុងកិចចរបជុំេពញអង និង ០៤ េសចកតីសេរមច គឺសេរមចេ៉យេបើកសវ

ឿរំ

ធារណៈ ។ ០៤ េសចកតីសេរមចៀងេរឿយេនោះ គឺករណីតវាើេៅមណឌលេខតតរកេចោះ េខតត
េសៀមរាប េខតតបាត់ដំបង និង េខតតកណាតើល េ

ើយរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញបានសេរមចឲើយគណៈ -

កមា្ើធិឿរំតិេរៀបចំឿរេបាោះេៅនើតេបើកកញ្ចប់សុវតថិភាព

{ ក } មួយចំនួនផង េដើមើបីរតួត

ពិនិតើយ ។
រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញបានពិនិតើយ និង សេរមចេលើបណតឹងតវាើទំង ៤២ េ៉យែផែកេលើមូល៉ឋើន
គតិយុតតទំងរសុង រកើាបាននូវអ

គតិ ឬ ភាពមិនលំេអៀង និង សេរមចេ៉យសំេ

ករណីទំងអស់ និង េ៉យមនសិឿរ

នឹង

ទំ
ន ងអស់េនើ ។
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ងឯកចឆនទរគប់

៤-ព្រុមព្បឹរាធមមៃុញ្ញមាៃសមត្ថ រិចចពីរង្សសខង្ទៀត្ដដ្លមាៃដចខរនុខរដ្ឋធមមៃុញ្ញ
- រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញមានសមតថកិចចថាវើយមតិដល់រពោះមហាកើឝរត េៅេពលែដលរពោះមហាកើឝរត
រទង់ពិេរេោះមតិរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ចំេពាោះេសចកតីេសនើទំងឡាយែដលសុំេធវើវិេ

ធនកមមេលើរដឋធមមនុញ្ញ

( មារតា ១៤៣ ថមី ៃនរដឋធមមនុញ្ញ ) ។
- រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញមានសមតថកិចចសេរមចេលើេមាឃភាពៃនឿរអនុម័តទំងឡាយរបស់រដឋសភា
ែដលផទុយនឹងេេលឿរណ៍រកើាឿរពារឯករាជើយ អធិបេតយើយ បូរណភាពទឹកដីៃនរពោះរាំណាចរកកមពុំ
ែដល

ំឲើយប៉ោះពាល់ដល់ឯកភាពនេោបាយ ឬ ឿររគប់រគងរដឋបាលរបស់របេទសំតិ ( មារតា ៩២

ៃនរដឋធមមនុញ្ញ ) ។
ំទីបញ្ចប់សូមគូសបញ្ជើក់ថា េសចកតីសេរមចរបស់រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញ ំេសចកតីសេរមចបិទផលូវ
តវាើ មានអានុភាពអនុវតតេៅេលើអំណាចទំងអស់ែដលមានែចងកនុងរដឋធមមនុញ្ញ ។ បទបើបញ្ញតត ិណាមួយ
ៃនចើាប់ែដលរកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញសេរមចថា មិនរសបនឹងរដឋធមមនុញ្ញ មិនអាចយកេៅរបឿសឲើយេរបើ ឬ
យកេៅអនុវតតបានេ

ើយ ។

េសចកតីសេរមចរបស់រកុមរបឹកើាធមមនុញ្ញរតូវេផញើថាវើយរពោះមហាកើឝរត ជូនរបធានរពឹទធសភា របធាន
រដឋសភា

យករដឋមស្រនតី និង របធានតុោឿរកំពូល និងចុោះផើាយកនុងរាជកិចច ។

ខញុំសូមបញ្ចប់បទឧេទទស

មរបស់ខញុំរតឹមេនោះ

សូមែថលងអំណរគុណដល់ឿរយកចិតតទុក៉ក់
សូមអរគុណ !
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ឍើប់។

