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អារម្ភកថា 
        
  

 ដោយដ ើញថាជាទូដៅ    បងបអូនជនជាតិដ ើមភាគតិចដៅតបំន់ឦសាននន ប្បដទស
កមពុជា ពុំសូវដចះភាសាខែ្មរ និងពំុទាន់បានយល់ ឹងពី សិទ្ធិពលរដ្ឋ អោយបានទូលទូំលាយ
ដៅដ ើយ ។  អងគការសហការអនដជាតិកមពុជាបានផ្ដួចដផ្ដើមដរៀបដរៀងជាដសៀវដៅមួយ គឺ
ដសៀវដៅ យល់ ឹងពីសិទធិមនុសស   កនុងដោលបណំងអប់រផំ្សពវផ្ាយ ល់ប្បជាពលរ ឋ កនុង
សហគមន៍ជនជាតិដ ើមភាគតិចបានយល់ ឹងបខែនែមដទៀតសីតពីសិទធិដនះ   ដ ើមប ីជួយដោយ
ប្បជាពលរ ឋជនជាតិដ ើមភាគតិចកាន់ខែតសាគ ល់ និងដចះ 
ដប្បើប្បាស់សិទធិរបស់្លួនបានប្តឹមប្តូវ ដហើយមានទនំាក់ទនំងលអកនុងការរស់ដៅ សមជា 
ប្បជាពលរ ឋននប្បដទសប្បជាធិបដតយយមួយ ។ 
 ការដរៀបដរៀងដសៀវដៅ យល់ ឹងពីសិទធិមនុសស  ដនះ គឺអងគការសហការអនដរជាតិកមពុ
ជា បាន កប្សង់្លឹមសារពីចាប់រ ឋធមមនុញ្ញននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ដហើយប្តូវបានបក
ខែប្ប ពីភាសាខែ្មរ  ដៅភាសាប្គឹង  ដប្ៅ និងទពួំន ។ 
 ការដរៀបដរៀង និងដបាះពុមពជាដលើក បូំងដនះប្ោន់ខែតជាការសាកលបងសិនដទ ។ 
 ូដចនះ ប្កុមការងារដយើង្ញុ  ំសូមមិតដអនកោន ដមត្ដដ ជួយ រះិគន់ខែកលអំ ឬផ្ដល់ជាអនុសាសន៍
 ល់ដយើង្ញុផំ្ង  ដយើង្ញុ  ំរកីរាយរង់ចាសំាវ គមន៍ និងទទួលមតិពីប្គប់មជឈោឋ ន ។ 
 
                   សូមអរគុណ ។ 



 

 

សមាសភាព អ្នកររៀបររៀង នងិ កកសរំលួ 

គណៈកម្មការកកសម្មួ្លភាសាទពំនួ 
អោក អ ៀង សាអ ឿន  អងគការសហការអនដជាតិកម្ពុជា 
អោក ឡាន ទិ្ត  គណៈកម្មការភាសាទំ្ពូន 
អោក ស្រសន កាា    គណៈកម្មការភាសាទំ្ពូន 
អោក  វ៉ាង អ ើញ  គណៈកម្មការភាសាទំ្ពូន 

អ្នកបកកម្ែភាសាទពំនួ 
អោក   មួ្ង ភារមី្        អងគការសហការអនដជាតិកម្ពុជា           
អោក  ទី្  សីុម្       អងគការសហការអនដជាតិកម្ពុជា 



 

 

មាតកិារ / កាន ពនត់ ើម  

ទលខ

ទរៀង 

ទមោ ះសិទ្ធ ិ ទំ្ពរ័ 

១ ស៊ិត អ្វៃ ទោប     ១ 

២ ប៉ា ណូស ទ្ិឌ ូទ្ី សិ៊ត ទ្ី ឡាខា សាទ ៊ើ គួប  ២ 

៣ ស៊ិត បាងោន់ ជែ វន់ ទ្ី ោន ទោប ទោរ ឡឹង  ួត វ៊ងោន រាត ័លូ ប៉ា ណូស ទ្ី វំណាច ៣ 

៤ ស៊ិត វន់ ពូ បាងោន់ ប្ទ្ង ោប៉ប់ ៤ 

៥ ស៊ិត ទ្ី សាណា សា ទលោ ះ ក៊ ំ       ៥ 

៦  ស៊ិត ពួ ឡាទោ ោណ៊ង ោន ពោុ វីគ                  ៦ 

៧  សិ៊ត ទ ៀនលំ លូ វន់តគ់ ប៉ា ទោ           ៧ 

៨   ស៊ិត ទសឿ ប្បាះ័័យ៉ា ង ោ  ព៊ត បិ៊ច  លូ   រ៊៉ងំអ្  រ៊៉ងំខា      ៨ 

៩ សិ៊ត ប៉ា ញ់សង់ លូ ប៊៉ងំទកើត ខាប់ខ ួ    ៩ 

១០ សិ៊ត ទរ៊ ើស ណាងំ ោនង៉ា ន ប្បាគ ័លូ ទ្ី   ោនង៉ា ន ប្បាគ ័        ១០ 

១១ ស៊ិត ប៉ាឡាច់ ប៉ា នរឹ លូ តង័ ទសា  ប៉ា នរឹ  ១១ 

១២ សិ៊ត ប្បាគ ័ោរ អ្វៃ  លូ ោក ឡំា ប៉ា គ់ ទណាះ ប៉ា គ់ អា             ១២ 

១៣ ស៊ិត ោណ៊ង ោន បាងោន់ លូ យរ ទតះ ទតះោ  ទលើោណាគ ័ទកើត ជវែ ទៅ             ១៣ 

១៤ សិ៊ត  ា៊ត ប្បាគ ័ោនង៉ា ន កសាង សាងំខ៊ ំ  ១៤ 

១៥ ស៊ិត  ា៊ត ណូយា ូប៉យ ១៥ 

១៦  ោប៉ប់  រាត់ថាគ់ធមំ៉ា ន៊ញ  ទ ៀប្ោទ្ី ៣១-៥០ . ទ ៀប្ោ ទ្ី ៦៥-៧៥  ១៦-

២៣ 



 

 

១-  សិ៊  អ្វៃ តកាប     

   
    សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត នអវ ដកាប  សាណុក សាវ ក អូ ទី បាា ណូ
ស ច ំឡា ំប្បាគ័ បាប ពុត ដពៀក សាមាា ត សាមាង ដលើ ឡាដកា បុាងំន  អុះ ។ 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៣២ អេក ហ្លា  ទី្ ១៦  

១ 



 

 

២-  ប៉ា ណូស ទឌូិ ទ ីសិ៊  ទ ីឡាខា សាតម៊ើ គួប តសាប          
    

         
 

      សុនសាត សួន ខែបែត ទិឌូ ទី សិុត ប្បាគ័ ដណាះ ប្បាគ័ ោ ត្ដម ពុត  បិុច 
ឡាក់កា សុនសាត អន់ដទៀគៗ ដ ល អូ ទី កាន កាគ់កាន់ វ៉ា ន់កាណា ផូ្ង័ 
កាចង់ បាា ណូស អែក បាា ណូស ឡាយ៉ា ម័ អុះ ។ 
 
 
  
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៣១ អេក ហ្លា  ទី្ ១៦  

២ 



 

 

 

  សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត ផ្ង បាងកាន់ ឡាដកា បាា គ់ តុលាកា  
ផាខែនវ ទី បាា ណូស ច ំដលាប រាាស រួម រាាស សាន់ទួ ប្បាគ័ អន់ រាា យួស មាូះ 
មាា ត់ លូ ឡាដកា អន់ខែឌ ។ កាឡំាងំ ប្សុក ដតះ ទី សិុត ប្បាគ័ កាន តសែូ  បិុន 
ប្កុ ំ(ប្កាគ់ ត្ដងំកង់ )ដលើ បាា ណូស បាា ត្ដង បាា សុន  ឹត អន់ឌូ គួប ដសាប  ។ 
 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៣៩ អេក ហ្លា  ទី្ ១៨ ៣៩ 

៣-សិ៊ត បង៉កាន ់ជែ អន ់ទ ីកាន លោប លោរ ឡឹង មតួ អង៊កាន រត៉ ័ 
លូ ប៉៉ណូស ទ ីអណំាច 

 

៣ 



 

 

  

 សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត បាងកាន់ ឡាដកា បុាងំន  មាូះ មាា ត់ កាន 
កានឹត កាដនារ បាា ណូស លូ រាាស អបំាា ស  អន់ខែឌ ។ 
 
 
 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៣៨ អេក ហ្លា  ទី្ ១៦  

៤ 

៤-សិ៊  វន ់ពូ បាងកាន ់ទ្ទង ចាប៉ប ់

 



 

 

៥-សិ៊  ទី សាណា សា តលោ ះ កំ៊        
  

       
 សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត ណាងំ សា ណាងំ កាប់ អន់ ដលល ះ កុ ំដ ឿ  សិម ឡា
ដកា លូ ោគ់ ិវ៉ា ត់ ឡាដកា អន់ខែឌ ត្ដងំឡា។ រ ាត័ លូ ប្សុក ដតះ ប្បាគ័ ផិ្នកាន  លូ រ ាះ អន់ត
គ់ បាា ដត្ដ កា សុនសាត សួន ខែបែត អន់ ប្បាគ័ មីុរ  ប្បាគ័ ណា អន់ ទី ដពៀ ខែ  សង់ អន់ កុ ំ។ 
 
  
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៤៦-៤៧ អេក ហ្លា  ទី្ ២០  
 

៥ 



 

 

            ៦-សិ៊ត ពួ ឡាលកា កាណ៊ង កាន ពល៊ អគី                  
  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  សុនសាត សួន ខែបែត ទិឌូ ទី សិុត អន់ ពូ រុាងំនហ រុា ំ្ ា ឡាដកា  ប្គឹប លច់ បាា គ់ 
ហី មាូអា  ពួយ កាវំធីិ បាា និត រុាងំនហ លូ ពួ ឡាដកា ត្ដដោះ អូ  ឹត ដលៀន កាក់ លូ អូ 
ទី កាន កាគ់កាន់ វ៉ា ន់កាណា  ។  
 
 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៧២ អេក ហ្លា  ទី្ ២៣  

៦ 



 

 

    
             

 សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត  មាុត ដហៀន ប្គឹប ថាណាគ់ លូ ប្គឹប ចារ  កាណុង 
ប្សុក ដតះ ដមឿង បាា ដេត  ដកះដណាះ អូ អន់ អយក់ ដលៀន លូ អូ ទី កាន កាគ់កាន់ វ៉ា ន់កា
ណា កាខាក់ ខែអែលូ មួត សាសាវ   ។ 
 
 
  
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៦៥-៦៨ អេក ហ្លា  ទី្ ២២  

៧- សិ៊ត ល ៀនហា ំលូ អនត់គ ់ប៉៉លោ           

៧ 



 

 

៨-ស៊តិ រ៊៉ងំអ្  រ៊៉ងំខា លូ ទសឿ ប្បា ះ័័  យ៉ា ង ោ  ព៊ត បិ៊ច          

 

 

 សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត រុាងំនហ រុាងំ្ា លូ ដសឿ ដលើ ការ ាុប ប្បាះ័័ យ៉ា ង ឡាក់ 
អន់ខែឌ បាា ញ័ ពុត កាខាក់ សារំាា ប់ នសនសាក់ អូ ទី កាន បុាងំ្ ំបាា ន់ោ ំលូ កាគ់កាន់ វ៉ា
ន់កាណា  ឹង បក់ ច ំអុះ ។ 
 
   
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៤៣ អេក ហ្លា  ទី្ ១៩ 

៨ 



 

 

 
      កាមាា ក័ លូ អង់កាន់ សុនសាត សួន ខែបែត ទី សុិិត សាដមុើ ដៅ  កាណុង កាន បាា ញ់
សង់ បាា ញ់សា ពួយ ពុត អន់ខែឌ បិុច ដកាល  ដមាា ញ កាមាា ញ់ ដមាា ញ  ។ 
 
 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៤៥ អេក ហ្លា  ទី្ ២០  

៩-សិុត បាា ញ់សង់ លូ បុាងំដកើត ខាប់្ួ     
 

៩ 



 

 

១០-សិុត ដរុ ើស ណាងំ កានងាា ន ប្បាគ័ លូ ទី   កានងាា ន ប្បាគ័        
  

     
                    

  
  

 សុនសាត សួន ខែបែត អូ ផា កាមាា ក័ អង់កាន់ ទី សិុត ដរុ ើស ណាងំ កានងាា ន ប្បាគ័ 
លូ ទី កានងាា ន ប្បាគ័ ោគ់ៗ ត្ដម អន់ខែឌ អលុ    ពួយ សង់គុ ំតងកាន ។ សង់គុ ំលូ រ ាត័ ប្តគ់ 
បុាងំដកើត កានងាា ន អន់ បាា សុន ប្បាគ័ ។ 
 
 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៣៦ អេក ហ្លា  ទី្ ១៧ 

១០ 



 

 

     ១១-  សិ៊  ប៉ា ឡាច ់ប៉ា នរឹ លូ  ង ័តសាម ប៉ា នរឹ  
 

  
 សុនសាត សួន ខែបែត ទិឌូ ទី សិុត កាណុង កាន កាកាប បាា ឡាច់ បាា នឹរ រ ាះ សារ 
លូ អលុ  បាូរាា ដមៀន ពួយ ពុត អន់ខែឌ ។ 
 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៤១ អេក ហ្លា  ទី្ ១៩  

១១ 



 

 

១២-សិ៊ត ប្បគ៉ ័ោរ អ្អៃ លូ ោក ឡា ំប៉៉គ ់លណាះ ប៉៉គ ់អា             
 

 សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត ប្បាគ័ ចារ នអវ ( បុាងំដកើត ប្សុក ណាវ គ )ប្បាគ័ ហី 
ប្កាន ហះ ច ំកា ោគ់ លូ ចាក ឡា ំបាា គ់ ដណាះ បាា គ់ ោ អូ ផា ចារ ចាងំ លយគ កាម័ 
ត្ដម ពុត អន់ខែឌ បិុច ដលើ ទី សិុត សឹត បាា គ់ ប្សុក ដតះ អន់ខែឌ ត្ដងំឡា ណាវ គ  ។ 
 
 
ោន ចាបាប់ រត័ ធមមនុញ ៤០ អេក ហ្លា  ទី្ ១៨ 

១២ 



 

 

១៣-សិុត យរ លូ បាងកាន់ ដតះ ត្ដម ប្ពី ដទៀក លូ កាណា
គ័ ដកើត ខែអែ ដៅ       

     
  
  

 សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត រុាងំនហ រុាងំ្ា  លូ យរ  អយក់ ឡាប់ផុ្ន  ឹង  ដតះ 
ត្ដម លូ កាណាគ័ ដកើត ខែអែ ដៅ ដ ឿ កសាង ប្សុក ដតះ បក់ អន់ខែឌ នអវ យរ ត្ដម កាន 
ឡាប័ ដ ើយ ។ 
 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៤៤ អេក ហ្លា  ទី្ ១៨ 

១៣ 



 

 

១៤-   សិ៊ត ម៉ត៊ ប្បគ៉ ័កានង៉៉ន កសាង សងខ៊់ ំ  

  
  

 សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត មាុត តង័ ទិ  ឹង ពុត ដពៀក កាណុង កាន បុាងំដកើត 
ផិ្នកាន ដកះដណាះ ដរុ ើស អយក់ ខែអែច ំឡាក់ ប្តគ់ ប្បាគ័ អន់ប្ទួល  ឹង ពូ លូ ឡាដបៀប  
ប្បាគ័ ងាា រ អន់ ប្តគ់ ខែនវ  ដ ឿ ោគ់ ិវ៉ា ត់ កាវំធីិ ោគ់ ិវ៉ា ត់ សិតត្ដកិច ងាា រ សង់កុ ំ លូ 
សាងំ្ុ ំដមាា ហ អន់ ប្តគ់ ពួយ ប្សុក ដតះ អន់ខែឌ  ។ 
 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៤៩   អេក ហ្លា  ទី្ ២១  

១៤ 



 

 

       

 សុនសាត សួន ខែបែត ទី សិុត មាុត នអវ កាណុង កាណាគ់ បាា គ់ ច ំកា ោគ់  ក់កា 
ពិន បាា ញ័ ពុត លូ ទី សិុត ដបាះ សាដណាត កា កាណាគ់ បាា គ់ ច ំឡាក់ ពិន បិុច ដបាះ។  
 
 
 
ោន ចាបាប់ រ ាត័ ធមំាា នុញ ៣៤-៣៥  អេក ហ្លា  ទី្ ១៦  

១៥-សិ៊  មា ៊ ណូយាឞូាយ 
  

១៥ 



 

 

 
 

រដ្ឋ ម្មនុញ្ញ  
 

នន  
ព្ពះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 



 

 

ទំពូកទី ៣ 
អ្ំពី សិទិធ និងករណីយកិច្ច របស់ម្ែជាពលរដ្ឋក្មរ 

មាព្ា ៣១-- 
 ព្ពះរាជាណាចព្កកម្ពុជាទ្ទួ្សសាគ ល់ និងអោរពសិទិ្ធម្នុសសដូ្ចមាន ស្ចងកនុង  ម្ម
នុញ្ញ ននអងគការសហព្រជាជាតិអសចកដីព្រកាសជាសកលសដីពីសិទិ្ធម្នុសស និងកតិកា 
សញ្ញញ ព្ពម្ទាំងអនុសញ្ញញ ទំាងឡាយទាក់ទ្ងអៅនឹងសិទិ្ធម្នុសស  សិទិ្ធនារ ីនិងសិទិ្ធកុមារ។ 
 ព្រជាពលរដ្ឋស្មមរ មានភាពអសមើោន អៅចំអោះមុ្បាប់ មានសិទិធ ដសរភីាព និង 
ករណីយកិចច ូចោន ទាងំអស់ដោយឥតប្បកាន់ពូជសាសន៍  ពណ៌សមបុរ ដ ទ ភាសា 
ជដំនឿ សាសនា និនាា ការនដយ៉បាយ ដ ើមកដំណើ តជាតិ ឋានៈសងគមធនធាន ឬសាែ នភាព 
ឯដទៀតដ ើយ ។ ការប្បសិទិធដសរភីាពផាា ល់្លួនរបស់បុគគលមាន ក់ៗ  មិនប្តូវឱ្យបាះពាល់ 
 ល់សិទិធដសរភីាពអនក នទដ ើយ ។  ការដប្បើសិទិធ  ដសរភីាពដនះ ប្តូវ ប្បប្ពឹតដត្ដម 
លកខ្ ណឌ  កណំត់កនុងចាប់  ។ 
មាប្ត្ដ ៣២-- 
 ជនប្គប់រូបមានសិទធិរស់រានមានជីវតិ មានដសរភីាព  និងសនដិសុ្ផាា ល់្លួន ។ 
 ដទាប្បលរជីវតិមិនប្តូវឱ្យមានដ ើយ ។ 
មាប្ត្ដ ៣៣-- 
 ប្បពលរ ឋខែ្មរមិោចប្តូបាន កសញ្ជា តិ និរដទស ឬចាប់បញ្ាូ ន្លួនដៅឱ្យប្បដទស 
ដប្ៅណាមួយដ ើយ ដលើកខែលងខែតមានកិចចប្ពមដប្ពៀងជាមួយោន ដៅវញិដៅមក ។ 
  ប្បជាពលរ ឋខែ្មរ  ខែ លកពុំងរស់ដៅឯបរដទសប្តូវបានរ ឋោពំារ។ 
 ការទទួលសញ្ជា តិខែ្មរប្តូវកណំត់កនុងចាប់ ។ 
មាប្ត្ដ ៣៤-- េម ី
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ  មានសិទិធដបាះដនន ត និងោចឈរដមម ះឱ្យដគ 
ដបាះដនន ត ។ 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ  ខែ លមានោយុយ៉ា ងតិច ១៨នន  ំមានសិទិធ ដបាះ
ដនន ត ។ 
  

១៦ 



 

 

 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ ខែ លមានោយុយ៉ា ងតិច ២៥នន  ំោចមានឈរ 
ដមម ះ ឱ្យដគដបាះដនន តដប្ជើសត្ដងំជាតណំាងរាស្រសដ  ។ 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ  ខែ លមានោយុយ៉ា ងតិច ៤០នន  ំោចមានឈរ 
ដមម ះ ឱ្យដគដបាះដនន តដប្ជើសត្ដងំជាសមាជិកប្ពឹទធសភា ។ 
 បទបបញ្ញតិដបនែយសិទិធដបាះដនន ត និងសិទិធឈរដមម ះឱ្យដគដបាះដនន ត ប្តូវខែចង 
កនុងចាប់ដបាះនន ត ។ 
មាប្ត្ដ ៣៥-- 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ មានសិទិធចូលរួមយ៉ា ងសកមមកនុងជីវភាព 
នដយ៉បាយ ដស ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់ប្បដទសជាតិ  ។ 
 ដសចកដីដសនើទាងំឡាយរបស់ប្បជាពលរ ឋប្តូវបានទទួលការពិនិតយនិងដោះប្សាយ
យ៉ា ងហមត់ចត់ពីអងគការរ ឋ ។ 
មាប្ត្ដ ៣៦-- 
  ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ   មានសិទធិដប្ជើសដរ ើសមុ្របរសមប្សបត្ដម សមតែ
ភាពរបរស់្លួន  ត្ដមដសចកដីប្តូវការរបស់សងគម  ។  
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ មានសិទធិទទួលប្បាក់បណំាច់ដសមើរោន  ចដំពាះ 
ការងារ ូចោន  ។ 
 ការងារដមផ្ាះមានតនមលដសមើរោន  នឹងកនំរខែ លបានមកពីការងារដធើវការដៅដប្ៅផ្ាះ។ 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ  មានសិទិធទទួលការធានារ ាប់រងសងគម និង អតែ
ប្បដយ៉ជន៍ខាងសងគមកិចច  ខែ លមានខែចងកនុចាប់  ។ 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ  មានសិទិធបដងកើតសហជីព និងចូលជាសមាជិក 
សហជីពដនះ ។ 
 ការដរៀបចនិំងការប្បប្ពឹតដដៅននសហជីពនឹងមានកណំត់កនុងចាប់ ។ 
មាប្ត្ដ ៣៧-- 
 សិទិធដធវើកូ កមម  និងសិទិធបាតុកមមដោយសនដិវធីិយកមកអនុវតដដៅកនុង ប្កប្ណ័ឌ
ននចាប់ ។  

១៧ 



 

 

មាប្ត្ដ ៣៨-- 
 ចាប់រាា ប់រង មិនឱ្យមានការរដំលា បពំាន់ដលើរូបរាងកាយបុគគលណាមួយដ ើយ។ 
 ចាប់ការពារជីវតិ កិតដិយស និង ដសចកដីនេលេនូ ររបស់ប្បជាពលរ ឋ ។  
 ការដចាទប្បកាន់ ការចាប់្លួនការឃាត់្លួន ឬការ ុំ្ លួនជនណាមួយ នឹងោចដធើវ 
ដៅដកើត លុះប្ត្ដខែតអនុវតដប្តឹមប្តូវត្ដមបញ្ញតិដចាប់  ។ 
 ការបងខិតបងខ ំការដធើវបាបដលើរូបរាងកាយ ឬប្បប្ពឹតដកមមណាមួយខែ លបខែនែម 
ទមងន់ទណឌ កមម អនុវតដចដំពាះជនជាប់ ុឃំាងំ ឬជាប់ពនធនាោរប្តូវលមឃាត់មិនឱ្យដធវើ
ដ ើយ ។អនកន  ល់ អនករួមប្បប្ពឹតដ និងអនកសមគនិំតប្តូវទទួលដទាសត្ដមចាប់ ។ 
 ការទទួលសារភាព ខែ លដកើតដ ើងពីការបងខិតបងខតំ្ដមផ្លូ វកាយកដី ត្ដមផ្លូ ចិតដកដី 
មិនប្តូវទុកជា សភុត្ដងននពិរុទភាពដទ  ។ 
 វមិតិសងសយ័ ប្តូវបានជាប្បដយ៉ជន៍ ល់ជនជាប់ដចាទ ។ 
 ជនជាប់ដចាទណាក៍ដោយ ប្តូវទុកជាមនុសសឥតដទាស  រាបណាតុលាការមិន 
ទាន់ កាត់ដទាសជាសាែ ពរ ។ 
 ជនប្គប់រូប មានសិទិាការពារ្លួនត្ដមផ្លូ វតុលាការ ។ 
មាម្ា ៣៩-- 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរ  មានសិទិធបដឹងបរលិរ បដឹងតវ៉ា   បដឹងទារសណំងជូសជុលការ ្ូច
ខាតខែ លបណាដ លមកពីអដំពើ្ុសចាប់របស់អងគការរ ឋ របស់អងគការសងគម និង របស់
បុគគលិកននអងគការទាងំដនាះ ។ ការដោះប្សាយបណដឹ ងតវ៉ា  និងសណំងជូសជុល ការ្ូច
ខាតជាសមតែកិចចរបល់តុលាការ    ។ 
មាប្ត្ដ ៤០-- 
 ដសរភីាពកនុងការដ ើរនង យជិត និងត្ដងំទីលដំៅកនុងសាែ នភាពប្សបចាប់របស់ 
ប្បជាពលរ ឋប្តូវបានដោរព ។ 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរ  ោចដចញដៅត្ដងំលដំៅ  ដៅប្បដទសដប្ៅ ឬវលិប្តឡាប់ មក
វញិបាន ។ 
 ការរកាសិទិធមិនឱ្យរដំលា ដលើលដំៅឋាន និងោេ៍កបំាងំ ននការដ្លើយ្លងត្ដម  - 
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-លិ្ិត   ត្ដមសារទូដល្ ទូរពុមភ ទូរគមន៍ និងត្ដមទូរស័ពាប្តូវបានធានា ។ 
 ការខែ្កដ្រលដំៅឋាន សមាភ រៈវតែុ  និងដលើរូបបុគគលប្តូវដធើវឱ្យប្សបនឹងបញ្ញតិដ 
ចាប់ ។ 
មាប្ត្ដ ៤១-- 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរ   មានដសរភីាពខាងការបដញ្ចញមតិរបស់្លួន  ដសរភីាព ខាង 
សារព័ត៌មាន  ដសរខីាងការដបាះពុមភផ្ាយ ដសរភីាពខាងការប្បជុ ំ។ ជនណាក៏ដោយ 
មិនោចដ្លៀតដបើសិទិធដនះ  ដោយរដំលា  នាឱំ្យបាះពាល់ ល់កិតិដយសរបស់អនក ខែទ  ល់
ទដំនៀមទលំាប់ លអរបស់សងគម ល់សណាដ ប់នន ប់សាធារណៈ និង ល់សនដិសុ្ជាតិ បាន
ដ ើយ។ 
 របបសារព័ត៌មាន  ប្តូវដរៀបចដំ ើងដោយចាប់ ។ 
មាប្ត្ដ ៣២-- 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ មានសិទិធបដងកើតសមាគម និងគណៈបកស 
នដយ៉បាយ  ។ សិទិធដនះប្តូវកណំត់កនុងចាប់ ។ 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំឡាយ    ោចចូលរួមកនុងអងគការមលរជនជួយោន ដៅវញិ 
ដៅមក   ការពារសមិទធផ្លជាតិ និងសណាដ ប់នន ប់សងគម  ។ 
មាប្ត្ដ ៤៣-- 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ មានសិទិធដពញទីខាងជដំនឿ ។ 
 ដសរភីាពខាងជដនឿ និងការប្បតិបតដិត្ដមខាងផ្លូវសាសនាប្តូវបានរ ឋធានាកនុង 
លកខ្ ណឌ  ខែ លមិនបាះពាល់   ល់ជដនឿ ឬសាសនា នទ ល់សណាដ បនន ប់ និងសនិដសុ្ 
សាធារណៈ ។ 
 ប្ពះពុទធសាសនាជាសាសនារបស់រ ឋ ។ 
មាប្ត្ដ ៤៤-- 
 ជនណាក៏ដោយ ដទាះជាបុគគលកដី  ជាសមូហភាពកដី មានសិទិធជាមាច ស់កមមសិទិធ ។ 
មានខែតរូបវនដឋបុគគល ឬនីតិបុគគល  ខែ លមានសញ្ជា តិជាខែ្មរដទ ដទើបមានសិទិធជាមាច ស់ 
កមមសិទិធដលើ ីធលី ។  
 កមមសិទិធឯកជនប្សបចាប់ ឋិតដៅដប្កាមការោពំារននចាប់ ។ 
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 ខែ លនឹង កហូតកមមសិទិធអពីំជនណាមួយបានដនាះ លុះប្ត្ដខែតប្បដយ៉ជន៍ សា
ធារណៈ តប្មូវឱ្យដធវើកនុងករណីខែ លចាប់បានបញ្ញតិដទុក ដហើយប្តូវផ្ដល់សណំងជា មុន
ដោយសមរមយ និងយុតិដធម៌ ។  
មាប្ត្ដ ៤៥-- 
 ការដរ ើសដអើងប្គប់ដ ទ ប្បនងំនឹងប្សីដដ ទ ប្តូវបបំាត់ដចាល ។ 
 ការដធវើោជីវកមមដលើការងាររបស់ប្សីដប្តូវលមឃាត់ ។ 
 បុរសនិងប្សីដមានសិទិធដសមើរោន កនុងប្គប់វស័ិយទាងំអស់ជាពិដសសកនុង 
ោពាហ៍ពិពាហ៍ និងប្គួសារ   ។ 
 ោពាហ៍ពិពាហ៍ប្តូវដធើវត្ដមលកខ្ ណឌ  ខែ លមានខែចងកនុងចាប់ និងត្ដមដោល 
ការណ៍ សម័ប្គចិតដ  បដីមួយ ប្បពនធមួយ ។ 
មាប្ត្ដ ៤៦-- 
 អដំពើលក់ ូរមនុសស អដំពើដធវើោជីវកមមខែផ្នកដពសាកមម និងអដំពើោសោភាស 
ខែ លបាះពាល ល់ដសចកដីខែេលេនូ របស់នារបី្តូវលមឃាត់ ។ 
 ប្តូវលមឃាត់មិនឱ្យមានការបញ្ឈប់នារពីីការងារដោយមូលដហតុមានគ ៌។ នារ ី
មានសិទិធឈប់សរំាកដៅដពលសប្មាលកូន ដោយទទួលប្បាក់ដបៀវតស និងដោយមាន 
ការធានារកាសិទិធអតីតភាពកនុងការងារ និងអតែប្បដយ៉ជន៍សងគមដផ្សងៗដទៀត ។ 
 រ ឋនិងសងគមប្តូវយកចិតដទុកោក់បងកលកខណៈឱ្យនារ ី ជាពិដសសនារជីនបទ 
 ខែ លោម នទីពឹងបានទទួលការឧបតែមភ ដ ើមបមីានមុ្របរមានលទិធភាពពាបាលជមងឺ  ឱ្យ 
កូនដៅដរៀន និងមានជីវភាពរស់ដៅសមរមយ ។ 
មាប្ត្ដ ៤៧-- 
 មាត្ដបិត្ដ មានកាតពវកិចចចិញ្ចឹ មខែេរកា និងអប់រឱំ្យដៅជាពលរ ឋលអ ។ 
 កូនមានករណីកិចចចិញ្ចឹ ម និងបីបាច់ខែេរកាមាត្ដបិត្ដ ខែ លចាស់ជរាត្ដម 
ទដំនៀមទមំាល ប់ខែ្មរ ។ 
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មាប្ត្ដ ៤៨-- 
  រ ឋធានារកាការពារសិទិធរបស់កុមារ  ខែ លមានខែចងកនុងអនុសញ្ជញ  សដីពីកុមា ជា
ពិដិសសសិទិធមានជីវតិរស់ដៅសិទិធទទួលការអប់រដំរៀនសូប្ត  សិទិធប្តូវបាន ទទួលការ
ោពំារកនុងសាែ នការណ៍មានសស្រងាគ ម និងការការពារប្បនងំ នឹងោជីវកមម ដស ឋកិចច ឬ
កាមគុណដលើកុមារ ។ 
 រ ឋោពំារប្បនងំនិងការងារទាងំឡាយ ខែ លោចដធើវឱ្យ ្ូច ល់ការអប់រ ំនិង 
ការដរៀនសូប្តរបស់កុមារ ឬខែ លនាឱំ្យអនដរាយ ល់សុ្ភាព ឬសុ្ុមាលភាព របស់
កុមារ ។ 
មាប្ត្ដ ៤៩-- 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរប្គប់រូប ប្តូវដោរពរ ឋធមមនុញ្ញ និងដោរពចាប់ ។ 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរប្គប់រូប មានកាតពវកិចចរួមចខំែណកកសាងប្បដទសជាតិ និង 
ការពារមាតុ ូមិ ។ 
 កាតពវកិចចការពារមាតុ ូមិប្តូវអនុវតដត្ដមបញ្ញតិដចាប់ ។ 
មាប្ត្ដ ៥០--  
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទ ប្តូវដោរពដោលការណ៍អធិបដតយយជាតិ និង លទិធ
ប្បជាធិបដតយយ ដសរពីហុបកស ។ 
 ប្បជាពលរ ឋខែ្មរទាងំពីរដ ទប្តូវដោរពប្ទពយសមបតដិសាធារណៈ និងកមមសិទិធ 
ប្សបចាប់របស់ឯកជន ។ 
 

២១ 



 

 

ជពូំកទី ៦ 
អពីំ អបរ់ ំវបបធម ៌និងសងគមកចិច 

មាប្ត្ដ ៦៥-- 
  រ ឋប្តូវការពារ និងដលើកសាួយសិទិធរបស់ពលរ ឋកនុងការទទួលការអប់របំ្បកប 
ដោយគុណភាពដៅប្គប់ករំតិ និងប្តូវចាត់វធិានការប្គប់ខែបបយ៉ា ងជាជលំនៗ  ដ ើមបឱី្យ 
ការអប់រដំនះបានដៅ ល់ប្បជាពលរ ឋប្គប់រូប ។ 
 រ ឋយកចិតដទុកោក់ ល់វស័ិយអប់រកំាយ និងកីឡាខែ លជាសុ្ុមាលភាពរបស់ 
ប្បជាពលរ ឋខែ្មរប្គប់រូប ។  
មាប្ត្ដ ៦៦— 
 រ ឋកសាងប្បព័នធអប់រមួំយដពញដលញ និងឯកភាពដៅទូទាងំប្បដទសខែ លធានា
ឱ្យបាន នូវដោលការណ៍ដសរភីាពខាង សិកាធិការនិងដោលការណ៍សមភាពកនុងការ
អប់រ ំដ ើមបឱី្យប្បពលរ ឋប្គប់រូបមាន ័ពវ សណំាងប្គប់ប្ោន់ ដសមើោន កនុងការកសាងជីវតិ 
។ 
មាប្ត្ដ ៦៧—  
 រ ឋអនុវតដកមមវធីិសិកា និងដោលការណ៍គរុដកាសលយ ទដំនើប រាប់បញ្ចូ លទាងំប
ដចចកវទិា និងភាសាបរដទស ។ 
 រ ឋប្គប់ប្គងប្គឹះសាែ នសិកា និងថាន ក់សិកាសាធារណៈ និងឯកជនដៅប្គប់  ូមិ
សិកា ។ 
មាប្ត្ដ ៦៨ 
 រ ឋផ្ដល់កិចចការអប់រខំែផ្នកបឋម និងមធយមសិកាដៅសាលាដរៀនសាធារណៈសរំាប់ 
ប្បជាពលរ ឋប្គប់រូប ដោយឥតបង់នេល ។ 
 ប្បជាពលរ ឋ ប្តូវបានទទួលការអប់រយំ៉ា ងតិចប្បាបួំននន  ំ។ 
 រ ឋជួយផ្សពវផ្ាយ និងដលើកតដំកើងសាលាបាលី និងពុទិធកសិកា ។ 
 

២២ 



 

 

មាប្ត្ដ ៦៩— 
 រ ឋមានកាតពវកិចចខែេរកា និងពប្ងីងវបបធម៌ជាតិ ។រ ឋមានកាតពវកិចចការពារ និង
ពប្ងីងភាសាខែ្មរឱ្យសមប្សបនឹងដសចកដីប្តូវការ ។ 
 រ ឋមានកាតពវកិចចខែេរកា និងការពារប្បាសាទបុរាណ វតែុសិលបៈបុរាណ និងខែក
លអំរមណីយោឋ នប្បវតដិសាស្រសដដ ើងវញិ  ។ 
មាប្ត្ដ ៧០— 
 បទដលមើសទាងំឡាយខែ លបាះពាល់ ឬទាក់ទងនឹងដបតិក ័ណឌ វបបធម៌ និងដបតិក
 ័ណឌ សិលបៈ ប្តូវផ្ដនាា ដទាសជាទមងន់ ។ 
មាប្ត្ដ ៧១— 
 បរដិវណដបតិក ័ណឌ ជាតិ ក៏ ូចជាដបតិក ័ណឌ ខែ លបានបញ្ចូ លជាបរតិក ័ណឌ  
ពិ ពដលា ប្តូវទុកជាតបំន់អពាប្កឹតខែ លមិនឱ្យមានសកមមភាពដយ៉ធា ។ 
មាប្ត្ដ ៧២— 
 សុ្ភាពរបស់ប្បជារាស្រសដប្តូវបានធានា ។ រ ឋយកចិតដទុកោក់ ល់ការការពារ ជ
មងឺ ។ ប្បជារាស្រសដប្កីប្កប្តូវបានទទួលការពិនិតយដរាគដោយឥតបង់នេល ដៅត្ដមមនាីរ ដពទយ 
គិលានោឋ ន និងមនាីរសមភពសាធារណៈ។ 
 រ ឋដរៀបចឱំ្យមានគិលានោឋ ន និងមនាីរសមភព ល់ជនបទ ។ 
មាប្ត្ដ ៧៣— 
 រ ឋយកចិតដទុកោក់ចដំពាះកុមារនិងមាត្ដ ។ រ ឋដរៀបចឱំ្យមានទារកោឋ ន និងជួយ 
ឧបតែមភនាឬីខែ លមានកូនដប្ចើន កនុងបនាុកដហើយឥតទីពឹង ។ 
មាប្ត្ដ ៧៤— 
 រ ឋជួយឧបតែមភជនពិការ និង ល់ប្គួសារយុទធជន ខែ លបានបូជាជីវតិដ ើមប ី
ប្បដទសជាតិ ។ 
មាប្ត្ដ ៧៥—  
 រ ឋចាត់ខែចងឱ្យមានរបបសនដិសុ្សងគម  ល់កមមករ និងនិដយ៉ជិក ។ 

២៣ 
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