
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ  
កម្ពុជារបជាធិបតេយ្យ 

 
មហាសននិបាតជាតិលលើកទី ៣ អនុមត័កាលពីថ្ថៃទី ១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ 

របកាសជាផលូវការលៅថ្ថៃទី ៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ 
សាំណូមពរជាមូលដ្ឋា ន និង ជាពិសិដារបស់របជាជន កមមករ កសិករ ពលករ លផេងៗលទៀត 

ល ើយនឹងយុទធជន និង កម្មម ភបិាល ថ្នកងទព័បដិវតតកមពុជា 
 

 លដ្ឋយលោលលៅតាម តួនាទីសាំខានរ់បស់របជាជន ពិលសសរបជាជន កមមករ កសិកររក កសិករកណ្តត លថ្នន ក់
លរកាម និង រសទាបព់លករលផេងលទៀត លៅជនបទ និង ទីរកុង ខដលម្មនចាំនួនជាង ៩៥ ភាគរយ ថ្នរបជាជាតិកមពុជា
ទាាំងមូល ខដលបានទទួលបនទុកសង្គ្រគ មរ ាំលដ្ឋោះជាតិ រ ាំលដ្ឋោះរបជាជនធៃនខ់សនធៃនជ់ាងលគបាំផុត លធវើពិលីកមមខសនធាំលធងជាងលគ
បាំផុត ទាាំងអាយុជីវតិ ទាាំងរទពយសមបតតិ ទាាំងមលនាសលចេតនា បាំលរ ើសមរភូមមិុែ គ្មម នរាករាន គ្មម នឈប់ឈរ ល ើយ
លោះបងកូ់នលៅ បតីសីរាបម់ុនឺរាបខ់សននាក ់លៅរបយុទធសមរភូមមិុែ គ្មម នរុញរាអវីទាាំងអស់ ។ 
  
 លដ្ឋយលោលលៅតាម ការពលីកមមដធ៏ាំលធង របស់កងទព័បដិវតតកមពុជា ទាាំងបីរបលភទ ខដលរបយុទធដអ៏ងអ់ាច
កាល ហាន ទាាំងយប់ទាាំងថ្ថៃ ទាាំងរបាាំទាាំងវសា រទាាំរទលាំបាកលវទនាសពវខបបោ៉ា ង ែវោះលសបៀង ែវោះថ្នន ាំសងកូវ ែវោះសលមលៀកបាំពាក់ 
ែវោះរគ្មបរ់ ាំលសវ ែវោះសពវែវោះរគប ់កនុងសង្គ្រគ មរ ាំលដ្ឋោះជាតិ រ ាំលដ្ឋោះរបជាជនដស៏លនាធ សលៅធ  ។ 
  
 លដ្ឋយលោលលៅតាម សាំណូមពររបស់របជាជនកមពុជាទាាំងមូល និង កងទព័បដិវតតកមពុជាទាាំងមូល ខដលចងប់ាន
របលទសកមពុជា ឯករាជយ ឯកភាព សនតិភាព អពារកិត មនិចូលបកេសមពន័ធណ្ត ម្មនអធិបលតយយ កនុងបូរណភាពខដនដីរបស់
ែលួន កនុងសងគមជាតិមយួ ម្មនសុភមងគល លសមើភាពគ្មន  យុតតិធម ៌និង របជាធិបលតយយពិតរបាកដ គ្មម នអនកម្មន គ្មម នអនករក គ្មម ន
វណណ ៈជិោះជាន់លគ គ្មម នវណណ ៈរតូវលគជិោះជាន ់ គឺជាសងគមមយួ ខដលរបជាជនទាាំងអស់ រស់លៅសុែដុមរមនា កនុងមហាាមគគី
ជាតិទាាំងមូល ល ើយរមួគ្មន របកបការររពលកមម បងករបលងកើនផលកាងរបលទសជាតិ និង ការពាររបលទសជាតិទាាំងអស់  គ្មន  
។ 
 
 លដ្ឋយលោលលៅតាម លសចកតីសលរមចចិតត របស់មហាសននិបាតជាតិ ពិលសស សមយ័របជុាំថ្ថៃ ២៥-២៦ និង ២៧ 
ខែលមា ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ខដលបានរបកាសជាឧឡារកិ ទទួលាគ ល់ និង លគ្មរពតាមសាំណូមពរខាងលលើលនោះ របស់របជាជន
ទាាំងមូល និង របស់កងទព័កមពុជាទាាំងមូល ថ្នរបលទសកមពុជា ខដលម្មនែលឹមារដូចតលៅៈ 
 

   
  
       



ជំពូក ១ 
 

អំពីរបបរដ្ឋ 
 

មារា ១  
 
  រដាកមពុជា ជារដាមយួឯករាជយ ឯកភាព សនតិភាព អពារកិត មនិចូលបកេសមពន័ធណ្ត អធិបលតយយ របជា 
 ធិបលតយយ កនុងបូរណភាពខដនដីរបស់ែលួន ។ 
  រដាកមពុជា ជារដារបស់របជាជន កមមករ កសិករ និង ពលករកមពុជាលផេងលទៀតទាាំងអស់ ។ 
  រដាកមពុជា ម្មនល ម្ ោះជាផលូវការថ្នៈ “កមពុជារបជាធិបលតយយ” ។ 
 

ជំពូក ២ 
 

អំពីរបបតេដ្ឋកិច្ច 
 

មារា ២ 
  មលធាបាយផលិតកមមសាំខាន់ៗ ជាទួលៅ ជាកមមសិទធិរបស់របជាជន និង ជាកមមសិទធិរបស់របជាជនសមូ-
  ភាព ។ រឯីរបស់របរលរបើរបាសរបចាំថ្ថៃ សថិតលៅជាកមមសិទធិផ្ទទ ល់របស់ឯកជន ។ 
 

ជំពូក ៣ 
 

អំពីរបបវបបធម្៌ 
 

មារា ៣ 
  វបបធមរ៌បស់របលទសកមពុជារបជាធិបលតយយ ម្មនលកខណៈជាតិ របជាជន និង ចលរមើនាា តសាាំ លដើមបី
 បលរមើភារកិចេ ការពាររបលទស និង កាងរបលទសកមពុជា លអាយបានរុងលរឿងសមបូរសបាយ ។ 
  វបបធមថ៌មីលនោះ របឆ្ាំងដ្ឋចខ់ាត និង វបបធមពុ៌ករលួយរបតិកិរោិ របស់វណណ ជិោះជានល់ផេងៗ និង របស់
 អាណ្តនិគមនិយម ចរកពតតិនិយមលៅកមពុជា ។ 
 
 



ជំពូក ៤ 
 

អំពីរបបដ្ឹកន ំនិង តធវើការងារ 
 

មារា ៤ 
  កមពុជារបជាធិបលតយយ អនុវតតរបបសមូ ភាពកនុងការដឹកនាាំ និង លធវើការររ ។ 
 

ជំពូក ៥ 
 

អំពីអំណាច្តធវើច្ាប់ 
 

មារា ៥  
  អាំណ្តចលធវើចាប ់ជាអាំណ្តចរបស់សភាតាំណ្តងរាង្គ្សត កមមករ កសិករ និង ពលករ កមពុជាលផេងលទៀតទាាំង
 អស់ ។ 
  សភាលនោះម្មនល ម្ ោះជាផលូវការថ្ន “សភាតាំណ្តងរបជាជនកមពុជា” ។ 
  សភាតាំណ្តងរបជាជនកមពុជា ម្មនសម្មជិកទាាំងអស់ ២៥០ នាក ់ តាំណ្តងលអាយរបជាជន កមមករ 
 កសិករ និង ពលរដាកមពុជាលផេងលទៀត ល ើយនិង តាំណ្តងលអាយកងទព័បដិវតតកមពុជា គឺៈ 
  _ តាំណ្តងកសិករ    ៈៈ  ១៥០ នាក់ 
  _ តាំណ្តងកមមករ និង ពលរដាលផេងលទៀត  ៈៈ    ៥០ នាក់ 
  _ តាំណ្តងកងទព័បដិវតត   ៈៈ    ៥០ នាក់ 
 
មារា ៦ 
  សម្មជិកសភា តាំណ្តងរបជាជនកមពុជា រតូវបានរបជាជនលរជើសតាាំងល ើង លដ្ឋយការលបាោះលឆ្ន តទូទាាំង
 របលទស លដ្ឋយផ្ទទ ល់ និង លដ្ឋយសម្មៃ ត ់កនុងរយៈកាល ៥ ឆ្ន ាំមតង ។  
 
មារា ៧ 
  សភាតាំណ្តងរបជាជន ម្មនភារកិចេសលរមចចាប់ និង កាំណត់ម្មគ៌្មនលោបាយលផេងៗកនុងរបលទស និង 
 លរៅរបលទស របស់កមពុជារបជាធិបលតយយ ។ 
 

 
 



ជំពូក ៦ 
 

អំពីអងគការអនុវេតច្ាប់ 
 

មារា ៨ 
  រដាភបិាល ជាអងគការម្មនភារកិចេអនុវតតចាប ់ និង ម្មគ៌្មនលោបាយទាាំងអស់ របស់សភាតាំណ្តង    
 របជាជនកមពុជា ។ 
  រដ្ឋា ភបិាល រតូវលរជើសតាាំងល ើង លដ្ឋយសភាតាំណ្តងរបជាជនកមពុជា ល ើយរតូវទទួលែុសរតូវទាាំងរសុង 
 ចាំលពាោះមុែសភាតាំណ្តងរបជាជនកមពុជា កនុងកិចេដាំលណើ រការទាាំងអស់របស់ែលួន ទាាំងកនុងរបលទសនិងលរៅរបលទស ។ 
 

ជំពូក ៧ 
 

អំពីេុលាការ 
 

មារា ៩  
  តុលាការ ជាតុលាការរបស់របជាជន តាំណ្តងយុតតិធមរ៌បស់របជាជន ការពារយុតតិធម៌របស់របជាជន 
 ការពារសិទធិលសរភីាព របជាធិបលតយយរបស់របជាជន ល ើយផតនាទ លទាសដល់រគបស់កមមភាព ខដលរបឆ្ាំងនឹងរដា 
 របស់របជាជន ឬ ខដលលលមើសនឹងចាបរ់ដា របស់របជាជន ។ 
   
  តុលាការរគប់ជានថ់្នន ក់ រតូវសភាតាំណ្តងរបជាជន លរជើសលរ ើស និង ខតងតាាំង ។ 
 
មារា ១០ 
  របលភទលលមើសចាប់រដារបស់របជាជន ម្មនដូចតលៅៈ 
   
  _ ចាំលពាោះរបលភទសកមមភាពរបឆ្ាំង និង បាំផលិចបាំផ្ទល ញ ខដលម្មនលកខណៈជាខែេសរវ ក ់ល ើយលរគ្មោះថ្នន ក់
 ដល់រដា របជាជន រតូវផតនាទ លទាសកាំរតិែពស់បាំផុត ។ 
   
  _ ចាំលពាោះរបលភទលលមើស លរៅពីរបលភទខាងលលើ រតូវអបរ ាំ កាងកនុងរកបែណ័ឌ អងគការរដា ឬ កនុងរកបែណ័ឌ  
 អងគការរបជាជន ។ 
 
 



ជំពូក ៨ 
 

អំពីគណៈរបធារដ្ឋ 
 

មារា ១១ 
  កមពុជារបជាថិបលតយយ ម្មនគណៈរបធានរដាមយួ លរជើសលរ ើស និង ខតងតាាំងល ើង លដ្ឋយសភាតាំណ្តង 
 រាង្គ្សតរបជាជនកមពុជា កនុងរយៈកាល ៥ ឆ្ន ាំមតង ។ 
  គណៈរបធានរដា ម្មនភារៈតាំណ្តងលអាយ រដាកមពុជារបជាធិបលតយយ លៅកនុងរបលទស និង លរៅរបលទស 
 កនុងរកបែណ័ឌ រដាធមមនុចញ  របស់កមពុជារបជាធិបលតយយ ល ើយនិងតាមចាប ់និង តាមម្មគ៌្មនលោបាយ របស់សភា
 តាំណ្តងរបជាជនកមពុជា ។ 
 
   គណៈរបធានរដា ម្មនសម្មសភាពដូចតលៅៈ 
    _ របធាន   ១ រូប 
    _ អនុរបធានទី ១   ១ រូប 
    _ អនុរបធានទី ២   ១ រូប 
 

ជំពូក ៩ 
 

អំពីេទិ្ធិ និង ករណីកិច្ច របេរ់បជាជនកម្ពុជាមាា ក់ ៗ 
 

មារា ១២  
  របជាជនកមពុជារគបរូ់ប ម្មនសិទធិជីវភាពលពញទាាំងខាងសម្មា រៈ ខាងាម រតី និង ខាងវបបធម ៌ ខដលរតូវ
 បានខកខរប លអាយរកីចលរមើនកានខ់តែពស់ល ើងជានិចេ ។ របជាជនកមពុជារគបរូ់ប សុទធខតរតូវបានធានា អោះអាងខាង
 ជីវភាពទាាំងអស់ ។ 
  _ កមមកររគបរូ់បជាម្មេ ស់លរាងចរក ។ 
  _ កសិកររគប់រូបជាម្មេ ស់ខរសចាំការ ។ 
  _ ពលករលផេងលទៀតម្មនសិទធិ ម្មនការររលធវើទាាំងអស់ ។ ភាពគ្មម នការររលធវើ មនិម្មនជាដ្ឋច់ខាត កនុង
  របបកមពុជារបជាធិបលតយយ ។ 
 
មារា ១៣  
  រតូវម្មនសមភាពលពញទី រវាងរបជាជនកមពុជាទាាំងអស់ កនុងសងគមកមពុជាមយួលសមើភាព យុតតិធម៌ របជាធិប
 លតយយ សុែដុមរមនា ម្មនសុភមងគល កនុងមហាាមគគីជាតិទាាំងមូល លដើមបកីារពាររបលទស និង កាងរបលទស
 ទាាំងអស់គ្មន  ។ បុរស និង នារ ីលសមើភាពគ្មន លពញទី លលើរគប់វស័ិយទាាំងអស់ ។ មនិអនុញ្ញញ តិលអាយម្មនរបពនធលរចើន 
 និង បតីលរចើនល ើយ ។  



មារា ១៤  
  របជាជនកមពុជារគបរូ់ប ម្មនករណីយកិចេការពាររបលទស និង កាងរបលទសទាាំងអស់គ្មន  តាម     
 សមតថភាព និង លទធភាពរបស់ែលួន ។ 
 

ជំពូក ១០ 
 

អំពីរដ្ឋធានី 
 

មារា ១៥  
  រដាធានីរបស់កមពុជារបជាធិបលតយយ គឺ ភនាំលពញ ។ 
 

ជំពូក ១១ 
 

អំពីទ្ង់ជាេិ 
 

មារា ១៦ 
  ទងជ់ាតិកមពុជា ម្មនរូបភាព និង ែលឹមារដូចតលៅៈ 
    
   ថ្ផទរក ម ម្មនរូបរបាាទកាំពូលបី ពណ៌លលឿងលៅចាំកណ្តត ល ។ 
    
   ថ្ផទរក ម ជានិមតិតរូបថ្នចលនាបដិវតត ការរបយុទធលម្មោះមុត អងអ់ាចកាល ហាន កនុងការរ ាំលដ្ឋោះ
  ជាតិការពារជាតិ និង កាងជាតិកមពុជា របស់របជាជនកមពុជា ។  
    
   របាាទពណ៌លលឿង ជានិមតិតរូប ថ្នរបថ្ពណីជាតិ និង របជាជនកមពុជា ខដលជាអនកការពារ 
  របលទស ជាអនកាថ បនារបលទស លអាយបានថកុ ាំលថកើងរុងលរឿង ។ 
 

ជំពូក ១២ 
 

អំពីេញ្ញញ ជាេិ 
 

មារា ១៧ 
  សញ្ញញ ជាតិ គឺ ម្មនរបពន័ធភលខឺរស និង របឡាយទឹក ជានិមតិតរូប ថ្នកសិកមមលជឿនលលឿន ម្មនលរាងចរកជា
 និមតិតរូប ថ្នឧសា កមម ម្មនករមងកួររសូវ ជាខសនងរកបីពទ័ធពីលរៅ ល ើយម្មនអកេរ កមពុជារបជាធិបលតយយ លៅពី
 លរកាម ។ 



ជំពូក ១៣ 
 

អំពីតលលងជាេិ 
 

មារា ១៨  
  លភលងជាតិ ថ្នកមពុជារបជាធិបលតយយ គឺ “១៧ លមា មហាលជាគជយ័” ។ 
 

 
ជំពូក ១៤ 

 
អំពីកងទ្័ពបដ្ិវេតកម្ពុជា 

 
មារា ១៩ 
  កងទព័បដិវតតកមពុជា ទាាំងបីរបលភទ រសួច តាំបន់ ឈលប ជាកងទ័ពរបស់របជាជន ខដលយុទធជន យុទធនារ ី
 កម្មម ភបិាល ជាកូនលៅរបស់របជាជន កមមករ កសិករ ពលករកមពុជាលផេងលទៀត ការពាររដាអាំណ្តចរបស់របជាជន
 កមពុជា ការពារកមពុជា ឯករាជយ សនតិភាព អពារកិត មនិចូលបកេសមពន័ធណ្ត អធិបលតយយ របជាធិបលតយយ កនុង
 បូរណភាពខដនដី ល ើយទនទឹមនឹងលនោះ រមួចាំខណកកាងរបលទស លអាយថកុ ាំរុងលរឿង លលើកសទួយជីវភាពរបជាជន 
 លអាយរកីចលរមើន និង សមបូរសបាយជាលាំដ្ឋប ់។ 
 

 
ជំពូក ១៥  

 
អំពីេទិ្ធខាងជំតនឿ និង សាេន 

 
មារា ២០ 
  របជាជនកមពុជារគបរូ់ប ម្មនសិទធលជឿជាំលនឿ ឬ ាសនាណ្តក៏បាន ល ើយក៏ម្មនសិទធិមនិលជឿជាំលនឿអវី ឬ 
 មនិលជឿាសនាណ្តក៏បាន ។ 
  មនិអនុញ្ញញ តលអាយាសនារបតិកិរោិ ខដលបាំផលិចបាំផ្ទល ញកមពុជារបជាធិបលតយយ និង របជាជនកមពុជា 
 ជាដ្ឋចខ់ាត ។ 
 

 



ជំពូក ១៦ 
 

អំពីនតោបាយ្តរៅរបតទ្េ 
 

មារា ២១ 
  កមពុជារបជាធិបលតយយ ម្មនសនទុោះដល៏ម្មោះមុត ចងម់្មនចាំណងមតិតភាព ោ៉ា ងជិតសនិតជាមយួរបលទសទាាំង
 អស់ខដលម្មនរពុាំខដនជាមយួែលួន ល ើយនិង ជាមយួរបលទសជិតឆ្ៃ យទាាំងអស់លលើាកលលលាក តាមលគ្មល
 ការណ៍លគ្មរពអធិបលតយយភាព និង បូរណភាពខដនដីលៅវញិលៅមកជាដ្ឋចខ់ាត ។ 
   
  កមពុជារបជាធិបលតយយ របកាន់ខាា បនូ់វនលោបាយ ឯករាជយ សនតិភាព អពារកិត មនិចូលបកេសមពន័ធណ្ត 
 មនិអនុញ្ញញ តលអាយបរលទសណ្ត តាាំងមូលដ្ឋា នសិកលៅកនុងរបលទសកមពុជាជាដ្ឋចខ់ាត តស ូដ្ឋច់ខាតនឹងការលរជៀត
 លរជករគប់ខបបោ៉ា ង ពីខាងលរៅ មកកនុងកិចេការថ្ផទកនុងរបលទសកមពុជា តស ូដ្ឋចខ់ាតនឹងអាំលពើវទិធងេនា ល្ នពាន
 រគបខ់បបោ៉ា ង ពីខាងលរៅមកលលើរបលទសកមពុជា លទាោះជាវទិធសេនា ឬ ល្ នពានខាងលោធាកតី ខាងនលោបាយកតី 
 ខាងវបបធមក៌តី ខាងលសដាកិចេកតី ខាងសងគមកិចេកតី ខាងទូត ឬ តាមរូបភាពយកនាមជាមនុសេធម៌កតី ។ 
 
  កមពុជារបជាធិបលតយយ មនិលរជៀតលរជកដ្ឋច់ខាត កិចេការថ្ផទកនុងរបលទសទាាំងអស់ ។ កមពុជារបជាធិប     
 លតយយលគ្មរពដ្ឋច់ខាត ការលកខការណ៍ ខដលរបលទសនិមយួៗ ម្មនអធិបលតយយភាព និង សិទធិអាំណ្តចចតខ់ចង 
 និង សលរមចកិចេការរបលទសែលួន លដ្ឋយែលួនឯងលពញទី គ្មម នការលរជៀតលរជកពីខាងលរៅ ។ 
 
  កមពុជារបជាធិបលតយយ សថិតលៅកនុងមហារគួារ របលទសមនិចូលបកេសមពន័ធណ្តជាដ្ឋចខ់ាត ។ 
 
  កមពុជារបជាធិបលតយយ ែិតែាំបលងកើនាមគគីភាព ជាមយួរបជាជន តតិយលលាកលៅអាសីុ អាង្គ្ វីក  
 អាលមរកិឡាទីន ល ើយនិង របជាជនខដលលសនហាសនតិភាព និង យុតតិធម៌ កនុងាកលលលាកទាាំងមូល ជួយ ឧបតថមា 
 គ្មន លៅវញិលៅមកោ៉ា ងសកមម កនុងការតស ូនឹងចរកពតតិនិយម អាណ្តនិគមនិយមចស់ថមី លដើមបឯីករាជយភាព សនតិ
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