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ការវិវត្តនៃរដ្ឋបាលដដ្ៃដ្ីដមែរ 
(ត ាំងពីសម័យមុៃអងគរ រហូត្ដ្លឆ់្ន ាំ១៩៩៣) 

 
បណ្ឌិ ត ដហម ឡាច មន្ត្រីនាយកដ្ឋា ្្ីតិសាន្ត្រ 

វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្ត្រ្ ិងវទិ្យាសាន្ត្រ្ ងគម 
ន្រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុជា 

 
សសចក្ដីស្ដើម 
 ការររៀបចរំដ្ាបាលដដ្្ដ្ីគឺជាភារកិចច
ដ្៏ចមបង ្ិងមា្សារៈ្ំខា្់បំផុតដដ្ល
ថ្នា ក់ដ្ឹកនា រំដ្ាទូ្យទងំពិភពរោក ត្តូវដត
រដោ តការយកចិតរទុ្យកដ្ឋក់ រដ្ើមបរី្វើយ៉ា ង
ណា ធា នា ឱ្ យបា ្ ្ូ វកា រអភិ វឌ្ ឍមួយ
ត្បកបរដ្ឋយ្មភាព យុតរិ្ម៌ ្ិរ្ររភាព 
្ិងភាព្ុខដុ្មរមនា។ 
 ការររៀបចរំដ្ាបាលដដ្្ដ្ីន្ត្ពះរាជា
ណា ចត្កកមពុ ជាមា្ត្បវតរិ ដវងឆ្ងា យ ្ិង
លំបាក្មុ គសាម ញរដ្ឋយរេតុថ្ន ត្បរទ្យ្
កមពុជារយើងបា្ឆ្លងកាត់្ូវត្បវតរិសាន្ត្រន្
្ន្តរគ ម ្ិងបដ្ិវតរ្៍នផៃកាុ ងជារត្ចើ្រលើក
រត្ចើ្សា រត្ចើ្តណំ្មករេើយ។ រយងតាម
ឯកសារត្បវតរិសាន្ត្រដខមរបញ្ជា ក់ថ្ន រេូតមក
ដ្ល់បចចុ បប្ារ្ះ ដខមររយើងបា្ឆ្លងកាត់
្ម័យកាលត្បវតរិសាន្ត្រជាប្របនាៃ ប់ដូ្ចជា 
្គរភា ំរច្ឡា អងគរ ចតុមមុខ លដងវក ឧតរុងគ 
អាណា្ិគម្ិយមបារាងំ ្ងគមរាន្ត្រ្ ិយម 
សាធារណ្រដ្ាដខមរ កមពុជាត្បជា្ិបរតយយ 
សាធារណ្រដ្ាត្បជាមា្ិតកមពុជា រដ្ាកមពុជា 
្ិងចុងរត្កាយរ្ះគឺ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជា។ 

 ពី្ម័យកាលមួយរៅ្ម័យកាល
មួយ ររបៀបរបបន្ការររៀបចរំដ្ាបាលដដ្្ដ្ី
មា្ការដត្បត្បួលជា្ិចច អាត្្័យរដ្ឋយកតារ
្ំ ខា ្់ ពី រគឺ  អំណា ច ្ិង ្ិ ទ្យធិ ន្កា រ
ត្គប់ត្គងទឹ្យកដ្ី។ 
 រៅ្ម័យមុ្អងគរ ្ិង្ម័យអងគរ 
អំណាចន្ការររៀបចំរដ្ាបាលដដ្្ដ្ី រពល
ខលះជារប្់រ្ោចដដ្លជាអណំាចកណាោ ល 
រពលខលះ្ាិតរៅរលើរ្ោចត្តាញ់ដដ្លចណុំ្ះ
អណំាចកណាោ ល ចដំណ្កឯត្បជារាន្ត្រ ត្ា្់ 
ដតជាទ្ករ ឬជាបរវិារ មា្្ិទ្យធិត្តឹមដត្ុំ
រ្់រដ្ឋយត្បកបរបរអាជីវកមម ក្ិកមម ដ្ឋ ំ
ដុ្ះ ចិញ្ចឹ ម្តវរលើដ្ី្លីដតប៉ាុ រណាណ ះ ពុំមា្
្ិទ្យធិរពញរលញកាុងការកា្់កាប់ ដបងដចក
មរតកដ្ី្លីជូ្កូ្រៅរ ើយ។  
 រត្កាយ្ម័យអងគរ រគ្រងេតរ ើញ
ថ្ន មា្វបិតរិកាុ ងរាជវងសជាញឹកញាប់ ជា
រេតុបណាោ លឱ្យមា្ចមបំងកាុ ងត្្ុក គឺ
ចមបំងាា ឯង អ្់រយៈរពលជារត្ចើ្ឆ្ងា ។ំ 
មូលរេតុន្ចមបំងទងំរ្ះគឺបណាោ លមក
ពីការគិតត្បរយជ្៍ដៃ ល់ខលួ ្រត្ចើ្ជាង
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ត្បរយជ្៍រួម។ លុះជរមាល ះរកើតរ ើងរេើយ
អាកដ្ឹកនាជំាតិមិ្្ិយមរដ្ឋះត្សាយជាតិ
តាម្ត្មួលរទ្យដបរជា្ុខចិតររៅពឹងពាក់
ត្បរទ្យ្ជិតខាងមកផសះផារវវិាទ្យនផៃកាុ ង
រប្់ដខមររៅវញិ។  
 រៅ្ម័យអាណា្ិគម្ិយមបារាងំ 
រដ្ាបា្ររៀបចំត្បតិបតរិការបរចចករទ្យ្គតិ
យុតរ ្ិងរដ្ាបាលរដ្ើមបតី្គប់ត្គងដ្ី្លីតាម      
រយៈការរ្វើបញ្ាី ដ្ី្លីឱ្យបា្ចប្់ោ្់
រដ្ើមបជីាត្បរយជ្៍ដ្ល់ការដបងដចកដ្ី្លីកមម
្ិទ្យធិដ្ល់ ត្បជាពលរដ្ា។ ្្ធិ្ញ្ជា  អ្ុ
្ញ្ជា  បារាងំ-ដខមរ ្ិងកដំណ្ទ្យត្មង់ត្ពះរាជ
បញ្ាតរិ មា្ដចងអពីំរដ្ាបាលដដ្្ដ្ី។ 
 រត្កាយពីទ្យទួ្យលបា្ឯករាជយទងំត្្ុង 
ពីសាធារណ្រដ្ាបារាងំ ្រយបាយនផៃកាុ ង
ត្បរទ្យ្មា្ការដល ្់បោូ រ ប៉ាុ ដ្រការត្គប់ត្គង
រដ្ាបាលដដ្្ដ្ីរៅ្ម័យរនាះគឺរយើងយក
គរូំចាត់តាងំដដ្្ដ្ីតាមដបបត្បរទ្យ្បារាងំ។ 
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជាទងំមូលត្តូវដបង
ដចកជាភូមិភាគ រខតរ ត្្ុក ្ិង ុំ។ ត្កុង
ភារំពញ ជារាជធា្ីន ត្្ពះរាជាណាចត្កកមពុជា 
ដដ្លត្តូវត្គប់ ត្គងរដ្ឋយរាជត្បតិភូត្កុង 
រេើយត្តូវដបងដចកជា៧្រេ ត់។ អវីៗហាក់
ដូ្ចជាបា្ត្បរ ើ្រ រេើយកមពុជាមា្ការរកី
ចរត្មើ្រ្ៃើរត្គប់វ ិ្ ័យ។  
 ជាអកុ្ល ត្បរទ្យ្កមពុ ជា រយើង
បា្ជួបត្បទ្យះ្ូវ្ន្តរគ ម្ីុវលិរុានំរ ៉ាអ្់ជា
រត្ចើ្ទ្យ្វតសរ ៍ដដ្លរ្វើឱ្យកមពុជារងការខូច

ខាតយ៉ា ង្ា្់្ារ ទងំ្ំណ្ង់អារ ររាង
ចត្កឧ្ាេកមម ផៃះ្ដមបង ផលូ វគមនាគម្៍ 
្ិងបណាោ រេដ្ឋា រចនា្មព័្ធជារត្ចើ្រទ្យៀត។ 
ចំដណ្ក្្ធា្ម្ុ្សក៏ត្តូវបាត់បង់ផង
ដដ្រ ជាពិរ្្្្ធា្បញ្ាវ្ររប្់ជាតិ។ 
 
១-សម័យមុៃអងគរ 
 ១.១-សម័យៃគរភ្នាំ 
 ពាកយថ្ន េវូណ្្ រ្ះ ចិ្បុរាណ្
អា្ថ្ន ប ីយូណាម។ ពាកយ ប ីយូណាម ជា
្ំដ្ីនប៉ាឡារំប្់អាកត្្ុកចិ្ ដដ្លខំត្តាប់
តាម្ំរ ងដខមររដ្ើមថ្ន វ ា។ំ ពាកយ វ ា ំរ្ះក៏
បា្កាល យជាពាកយដខមរ្ពវនងារៅថ្ន ភា ំរ្ះ
ឯង។ ដដ្្ដ្ី្ណ្ោ ទ្យរ្ល រមគងគ រៅ រដ្ើម
ត្គិ្ោ្ករាជ ជាទឹ្យកដ្ីដដ្ល្ាិតរៅរត្កាម
ការដ្ឹកនារំប្់ ត្ពះនាង លីវ យី។ 
 លុះត្បមាណ្ឆ្ងា ៥ំ០ន្ត្គិ្ោ្ ករាជ 
ត្ពះនាង លីវ យី  ត្តូវចបំងតទ្យល់្ឹងទ្យ័ព
្ំរៅរប្់ឥណាឌ រត្កាមការដ្ឹកនារំប្់
ត្ពាេមណ៍្ េ ុ ្ រទ្យៀ្ ដដ្លមកកា្់ទឹ្យកដ្ី
រប្់ត្ពះនាង។ 
 ្ំរៅរប្់ ត្ពាេមណ៍្េ ុ ្ រទ្យៀ្ 
បា្យកជ័យជមាះរលើកងទ្យ័ពត្ពះនាង លីវ 
យី  រេើ យរពលរនាះត្ពះអងគក៏បា្ររៀប
អភិរ្កជាមួយត្ពះនាង លីវ យី ្ិងបា្
ត្បកា្តាងំខលួ្ជាត្ពះមហាកសត្តត្តួតត្តា
រលើដដ្្ដ្ី្ណ្ោ រ្ះជាររៀងរេូតមក។ 
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 រៅ្ម័យអាណាចត្កភាំ ដខមរមា្
ទឹ្យកដ្ី្ទូំ្យោយណា្់ ្ិងមា្រដ្ាចណុំ្ះជា
រត្ចើ្។ សាម្ររដ្ា គឺជារដ្ាចណុំ្ះ ដដ្ល្ាិត
រត្កាមអណំាចត្គប់ត្គងរប្់អាណាចត្កភា ំ
រេើយ្ុទ្យធដតមា្រ្ោចរសាយរាជយ ប៉ាុ ដ្រ 
រ្ោចទងំរនាះជា សាម្ររាជ រប្់អ្ិរាជ
អាណាចត្កភាំ រេើយសាម្ររាជទងំរនាះ
ត្តូ វនា ំ្ួយសា រអាករមកថ្នវ យអ្ិរាជ
អាណាចត្កភារំរៀងរាល់ឆ្ងា ។ំ រដ្ាខលះរទ្យៀតមា្
រ្ោចរសាយរាជយដដ្រ ដតរ្ោចទងំរនាះជា
រាជបុត្ត ឬជាត្ពះញាតិរប្់អ្ិរាជភាំ។ 
ត្ពះបាទ្យរៅណ្ឌិ ្យទី្យ១ បា្ត្បទ្រដ្ាដបប
រ្ះថ្នវ យរៅត្ពះរាជបុត្តរប្់ត្ពះអងគ។ រដ្ា
ដបបទី្យ២រ្ះរៅថ្ន វ ិ្ ័យរដ្ា ដដ្លជារដ្ា
ចណុំ្ះ រេើយជា្មបតរិដៃ ល់រប្់អ្ិរាជ
ភា។ំ 
 កាុ ងវ ិ្ ័យ្រយបាយរត្ៅត្បរទ្យ្ 
អាណាចត្កភាំ្ិយមចងសាព ្រមត្តីជាមួយ
ត្បរទ្យ្ឥណាឌ ្ិងត្បរទ្យ្ចិ្។ 
 
 ១.២-សម័យសចៃឡា 
 កាលរដ្ើមរ ើយរច្ឡាជាសាម្រ
រដ្ាមួយរប្់អាណាចត្កភា។ំ ប៉ាុដ្ររត្កាយមក 
សាម្ររដ្ារ្ះបា្វាយយកអាណាចត្កភាំ
បញ្ចូ លជារច្ឡា្ ំរេើយទ្យទួ្យលបា្ឋា្ៈ
ជារដ្ាអ្ិបរតយយរេូតដ្ល់ពាក់កណាោ លទី្យ
២ន្្តវតសរទី៍្យ៨។ 

 រ ម្ ះរច្ឡាជាពាកយដដ្លអាក
្ិកាត្សាវត្ជាវរៅត្តាប់តាមចិ្ រេើយ
រេូតមកដ្ល់្ពវនងារ្ះរគមិ្ទ្់បា្
រដ្ឋះត្សាយបញ្ជា រ ម្ ះរច្ឡារ្ះរៅ
រ ើយរទ្យ។ ចរំពាះបញ្ជា រ ម្ ះរ្ះអាក្ិកា
ត្សាវត្ជាវបា្ខិតខរំដ្ឋះត្សាយបរញ្ចញជា
ទ្យ្ស្ៈរផសងៗដូ្ចជា៖ 
 រោក ប៉ាូល រប៉ាលីយ៉ាូត (Paul Pelliot) 
យល់រ ើញថ្ន ពាកយរច្ឡាទ្យំ្ងមកពី
ពាកយចិ្ ្ិងរាប៖ ចិ្ + រាប ›ចិ្ឡា ›រច្
ឡា។ 
 អាក ដដ្លាំត្ទ្យទ្យ្ ស្ៈរ្ះបា្
ពាយមព្យល់ថ្ន ពួកដខមររច្ឡាមា្ត្ពំ
ត្បទ្យល់ជាប់្ឹងអាណារខតរចិ្ភាគខាង
រជើង ត្បដេលជាធាល ប់មា្ជរមាល ះ្ឹងាា  
រេើយចិ្ទ្យទួ្យលបរាជ័យ ដូ្រចាះរេើយបា្
ជារគដ្ឋក់រ ម្ ះមោុ ំរនាះថ្ន ចិ្រាបៗរៅ 
រេើយចិ្រៅតាមដខមរមិ្ចប្់ក៏កាល យជា 
ចិ្ឡា› រច្ឡាវញិ។ 
 រោក រកង វា៉ា ្់សាក់ មា្ទ្យ្ស្ៈ
្ិងគំ្ ិតត្បហាក់ត្បដេល្ឹងទ្យ្ស្ៈខាង
រលើ ដដ្រ ដតរោកយល់ថ្ន ពាកយរច្ឡា
កាល យមកពីពាកយ ចិ្ោ រៅវញិ។ 
 ចិ្+ោ ›ចិ្ោ ›ចិ្ឡា ›រច្ឡា 
 រោក ឆ្ត្តា រត្បមឬឌ្ី តាមទ្យ្ស្ៈ
កាុ ងជំពូកទី្យ២ន្រ្ៀវរៅ្ោី ពីដខមរ-ម្ កាុ ង
អតាបទ្យមួយមា្ចំណ្ងរជើងថ្ន ដខមរមកពី
ណា? ផាយតាមវទិ្យយុជាតិកាលពីដខកុមភៈឆ្ងា ំ
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១៩៧៣ រោកបា្បរញ្ច ញរយបល់ថ្ន 
កាលពី្ម័យបុរាណ្ ត្បរទ្យ្ដខមរដផាកខាង
រលើរៅថ្ន ជា្់រលើ ឯដផាកខាងរត្កាមរៅ
ថ្ន ជា្់រត្កាម ឬរត្កាមពូជ។  
 ពាកយ ជា្់រលើ ចិ្រៅមិ្ចប្់ក៏
កាល យរៅជា រច្ឡា៖ ជា្់រលើ ›រច្ឡា។ 
 តា មឯកសា រចិ ្បា ្ឱ្ យដ្ឹ ងថ្ន 
អាណាចត្ករច្ឡា្ាិតរៅ្ិរតីន្ត្បទ្យ្ 
លិ្ យី រេើយពីរដ្ើមជាសាម្ររដ្ាមួយរប្់
េវូណ្្។ មជឈមណ្ឌ លរប្់រច្ឡា្ាិត
រៅត្តង់វាលទ្យំនាបភាគកណាោ លន្ទ្យរ្លរម
គងគ កាុ ងតំប្់បាសាក់ន្ត្បរទ្យ្ឡាវ្ពវ
នងា។  ឯចំដណ្ ករាជធា ្ីគឺ្ាិ ត រៅ ត្តង់
ត្បាសាទ្យវតរភូដតមោង។ 
 ចាប់តាងំពីរជាកាលត្ពះបាទ្យ ឦសា្
វរ ម័្  រាជធា្ីតាងំរៅឦសា្បុរៈ(ចិ្រៅអីុ
ចូណា) មា្២០ ០០០ត្គួសារ។ រៅកណាោ ល
ត្កុងមា្សាល្ំមួយជាទី្យដដ្លត្ពះរាជា
ត្ទ្យង់ ត្បទ្្វនាការ ្ិងត្បជុំពួកមន្ត្រី
រ្នាបតី។ រត្ៅពីរាជធា្ី រៅមា្ត្កុង
ចំ្ ួ្៣០រទ្យៀត ត្កុង្ីមួយៗមា្រត្ចើ្ពា្់
ត្គួសារ រេើយត្តួតត្តារដ្ឋយអភិបាលមាា ក់។ 
  ចរំពាះការរផៃររាជ្មបតរិ គឺមា្ដត
បុ ត្តា ន្អគគម រេ ្ី រទ្យ  រទ្យើ បអាចរ ើ ង
រសាយរាជប្របា្។ រៅ នងា ត្បា រពធ ពិ្ី
អភិរ្កត្ពះរាជាងមី រគកាត់ត្មាមនដ្ កាត់
ចុងត្ចមុះន្កសត្តាឯរទ្យៀតៗ រួចយករៅ ុំ
ទុ្យករៅកដ្លង 

ដ្នទ្យៗពីាា រដ្ឋយមិ្ឱ្យកា្់តដំណ្ងអវីរសាះ
រ ើយ1។ 
 
២-សម័យអងគរ 
 រៅ្ម័យអងគរ ដខមរមា្រ ម្ ះជា 
មហាអណំាចមួយ រៅអា្ីុអារគាយ៍។ យ៉ា ង
ណាមិញ អរយិ្ម៌ដខមរបា្រកីចរត្មើ្ដ្ល់
កត្មិតកំពូល រៅ្ម័យកាល រនា ះ ជា
ពិរ្្រៅ្តវតសរទី៍្យ១៣។ ភាពរុងររឿង
រ្ះរគអាច្ំាល់បា្រដ្ឋយសារនផៃដ្ីដ្៏្ំ
ទូ្យោយ ោត្្ធឹង្ឹងដតអ្់នផៃដ្ីអា្ីុ
អារគាយ៍ដ្ីរាកមួយភាគ្ំ មា្ត្បាសាទ្យ
្ិោរាប់ពា្់ត្បកបរដ្ឋយកបច់រចនាគួរឱ្យ
រកាត្ញប់ដ្ញង រេើយមា្ដៃ ងំ្ិោចារកឹ
រត្ចើ្្្ធឹក្នាធ ប់ជាភាសា្ំន្ត្េឹត ភាសា
បាលី ្ិងភាសាដខមរបុរាណ្ឬជួ្កាលមា្
ភាសាទំងរនាះោយចត្មុះាា  មា្រូប
បដ្ិមាត្គប់ត្បរភទ្យ ្ិងបុរាណ្វតាុ រផសងៗ
រទ្យៀត មា្បារាយណ៍្ ទ្យំ្ ប់ទឹ្យក បណាណ ល័យ 
ម ្ៃី រ រព ទ្យ យ  សាព ្  ្ិ ង ប ណាោ ញ ផលូ វ
គ មនា គម្៍ខាវ ត់ ដខវ ង ។  ប៉ាុ ដ្រ  ចា ប់ ពី
ពាក់កណាោ លទី្យ១ន្្តវតសរទី៍្យ១៣ ការចុះ
ដុ្្ដ្ឋបក៏ចាប់មា្ប្រិចមរងៗរេូតដ្ល់ត្តូវ
របាះបង់រាជធា្ីអងគររចាលរៅ្តវតសរទី៍្យ
១៥រដ្ឋយត្ពះបាទ្យពញាយ៉ា ត។ 
                                                 
1 រៅ សាររឿ្៖ ត្បវតរិសាា ប័្ដខមរ របាះពុមភរលើទី្យ១ ឆ្ងា ំ
២០១៥ 
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 កា រត្គប់ ត្គងរដ្ា ត្តូ វ្ាិ ត រៅកាុ ង
កណាោ ប់ នដ្រប្់អភិជ្មួយ ត្កុមតូច។ 
តំដណ្ង្ំៗត្តូវបា្រៅរាជវងា្ុវងស ឯ
តដំណ្ងជាបុររាេិត(អាកត្បារពធពិ្ីរទ្យវរាជឬ
រាជ ត្គូ ) ត្តូ វបា ្ រៅ ្ មា ជិ ក ត្ត កូល
ត្ពាេមណ៍្ដដ្ល្ិយមការប្រតដំណ្ងរដ្ឋយ
រាប់ញាតិតាមដខសខាងត្្ី។ 
 ត្ពះរាជាត្ទ្យង់ត្បទ្្វនាការ២ដ្ង
កាុ ងមួយនងា្ត្មាប់រដ្ឋះត្សាយរាជកិចច។ 
ពួកនាមុឺ្ឬពួកត្បជារាន្ត្រដដ្លមា្ការ
ចូលមកបងគំាល់ត្តូវរង់ចាតំ្ពះអងគរដ្ឋយ
អងគុយដៃ ល់ដ្ី។ រពលដដ្លត្ពះអងគយងមក
ដ្ល់ ទងំមន្ត្រីទងំត្បជារាន្ត្រ ត្តូវរលើកនដ្
ត្បណ្ម រេើយឱ្្កបលដ្ល់ដ្ី។  
 រៅកាុ ងរដ្ាបាលកណាោ លរគរ ើញ
មា្មន្ត្រីជារត្ចើ្ មន្ត្រីជា្់ខព្ ់ខលះមា្មុខ
ររជាទី្យត្បឹកា ខលះរទ្យៀតទ្យទួ្យលប្ៃុកកិចចការ
្ំៗរៅកាុ ងវាងំ ឬកា្់ទ្យ័ព ្ិងឈរត្តួតរៅ
តាមរខតរខណ្ឌ  ឯមន្ត្រីជា្់ទបត្តូ វបា្
រត្ជើ្ររ ើ្ រដ្ឋយមន្ត្រីជា្់ខព្ ់  រេើយមា្
នា ទី្យរៅបរត្មើ ពួក រ្ះ។  ្ញ្ជា ្កោិ រគ
្មាគ ល់ រដ្ឋយត្បរភទ្យដត្គដ្ាង (មា្ឬ 
ត្បាក់) ្ិងចំ្ ួ្កល្ ់ (ដ្ងមា្ឬដ្ងត្បាក់)។ 
  រៅកាុ ងរដ្ាបាលភូមិភាគ រគរ ើញ
មា្មន្ត្រី រត្ចើ្ជា្់រត្ចើ្ថ្នា ក់រទ្យៀត គឺមា្
តា ំងពីអ្ិការអាជាញ េលួ ង រៅហាវ យរខតរ 
រមត្្ុក រម ុំ រមភូមិ រមឃ្ល ងំ រមខាង រមត្តួ
ត។ល។ ន្ត្រីក៏មា្មុខររ្ំខា្់ដដ្រ ខលះរ្វើ

ជារហារា ខលះរទ្យៀតរ្វើរៅត្កមកាុ ងរាជវាងំ។ 
ចរំពាះការរ្វើ្ចាច ត្បណិ្ធា្រប្់មន្ត្រី  ថ្ន
រសាម ះត្តង់ចរំពាះត្ពះមហាកសត្តរនាះ រគមិ្
ដ្ឹងថ្ន រ្ះជាវធិា្ការទូ្យរៅ ឬត្ា្់ដតជា
មរ្ាបាយ្ត្មាប់ចងភាា ប់មន្ត្រីរៅ្ឹងត្ពះ
រាជាកាលណាត្ទ្យង់រ ើយរសាយរាជយមិ្
ត្្បចបប់រនាះរទ្យ។ 
 សាា ប័្ដដ្លជាប់រៅ្ឹងត្ពះមហា
កសត្ត ឬអណំាច្ីតិត្បតិបតរិ មា្ការបរងេើត
ត្កុមនាមុឺ្ មន្ត្រី  ការររៀបចំ្ ងគម ការដបង
ដចក ររៀបចទឹំ្យកដ្ី ភូមិត្្ុក ្ិងការដបងដចក
្្ធា្ដដ្លបរា ញឱ្យរយើងរ ើញកា្់ដត
ចប្់ ្ូវការគិតគូររប្់ថ្នា ក់ដ្ឹកនា ំរៅ
្ម័យរនាះ2។ 
 
៣ -សរកា យ ស ម័ យ អ ងគ រ(ច ត្ុ មែុ ម 
លដងែក្ ឧត្ដុងគ) 
 រគ្រងេត ញថ្ន មា្វបិតរិកាុងរាជ
វងសជាញឹ កញា ប់  ជា រេ តុបណាោ លឱ្យ
ចមបំងកាុ ងត្្ុក គឺចមបំងាា ឯង៖ ចមបំង
រវាងត្្ីរាជា-ត្្ី្ុររិយទ្យយ័-្មមរាជា អ្់
រយៈរពល១០ឆ្ងា (ំ១៤៧៥-១៤៨៥) ចមបំង
រវាងត្្ី្ុគ្ធបទ្យ្ិងរ្ោចក្(១៥០៩ -
១៥១២) ្ិងចមបំងរវាងត្ពះបាទ្យច្ៃរាជា
្ិងរ្ោចក្(១៥១៦-១៥២៥) ជារដ្ើម។  

                                                 
2 រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុជា៖ ទ្យ្ស្វជិាា ដខមរ្ម័យអងគរ 
ឆ្ងា ២ំ០០៨ 
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     មូលរេតុន្ចមបំងទងំរ្ះគឺបណាោ ល
មកពីការគិតត្បរយជ្៍ដៃ ល់ខលួ្រត្ចើ្ជាង
ត្បរយជ្៍រួម។ 
 យ៉ា ងណាមិញ ត្ពះត្្ី្ុររិយទ្យ័យ
ច បំ ង ្ឹ ង ត្ព ះ ត្្ី រាជា  ម ក ដត ពី គិ ត
ត្បរយជ្៍ដៃ ល់ខលួ្ គឺ្ិទ្យធិត្តូវបា្រសាយ
រាជយ្ាងត្ពះបិតា ឯត្ពះបាទ្យត្្ី្ុគ្ធបទ្យ 
រកកល្មាល ប់រ្ោចក្មកដតពីខាល ចមន្ត្រី រូប
រ្ះដ្រណ្ោើ មរាជ្មបតរិ។ ចដំណ្កត្ពះ្តាា
ទី្យ១ បា្ដ្ឋក់រាជថ្នវ យរៅបុត្តដដ្ល្ុទ្យធដត
មា្វយ័រៅរកមងៗរត្ពាះដតខាល ចរាជ្មបតរិ
បា្រៅត្ពះអ្ុជត្្ី្ុររិយពណ៌្ ដដ្ល
មា្្មតាភាព្ិងមា្ត្បជាត្បិយភាពជាង។ 
 លុ ះជ រមាល ះរកើ ត រ ើ ង រេើ យ អាក
ដ្ឹកនាជំាតិមិ្្ិយមរដ្ឋះត្សាយជាតិតាម
្ ត្មួល រទ្យដបរជា ្ុ ខចិតរ រៅ ពឹងពាក់
បររទ្យ្ជិតខាងចូលមកផសះផារវវិាទ្យនផៃកាុង
រប្់ដខមររៅវញិ។ 
 រៅ្ម័យរ្ះ ត្បរទ្យ្ដខមរដលង
ជាមហាអំណាចខាងទឹ្យកដ្ីរទ្យៀតរេើយ។ 
ត្្ុក្ុរខាទ្យ័យ ត្្ុកត្្ីអយុ្ា ត្្ុក
លពបុរ ីត្្ុករាត្តបុរ ត្តូវបាត់បង់អ្់រៅ
រេើយ ឯត្បរទ្យ្សាម្ររដ្ា ដូ្ចជាចមប៉ា អា
ណាណ ម ជាវ  ម្ ក៏ដលងមា្រទ្យៀតដដ្រ។ ត្ពំ
ដដ្្ខាងរជើងរប្់ដខមរធាល ក់មកត្តឹមទ្យរ្ល
មូល ឬរៅរលើរ្ះប្រិចជាប់្ឹងត្បរទ្យ្ោ
វ។ ត្ពំដដ្្ខាងលិចទ្យល់្ឹងប្ចិមបុរ ី្ិង
រយ៉ា ង ខាងពាយ័ពយទ្យល់្ឹងត្្ុកនាងរង

្គររាជ ខាងរកើតទ្យល់្ឹងត្បរទ្យ្ចមប៉ា 
ខាងត បូងទ្យល់ ្ឹង្ មុត្ទ្យចិ្  ្ិងឈូ ង       
្មុត្ទ្យរ្ៀម។ 
 របើតាមរាជពងាវតារត្ពះរាជាណា
ចត្កដខមរ្ម័យរនាះមា្ត្បមាណ្ជា៧០
រខតរគឺ ៖  ល ដងវក  អ ត្មិ្ៃ បូ រ ត្កគ រ ត្គង 
រពា្ិ៍សាត់  បាត់ដ្ំបង ឫ្សសីាញ តាម
្ីមា មងគលបូរ ីរយ៉ាង ្ុរ ិ្ ៃ ្ិរគ រ កំពង់
រ្ៀម ្ៃឹងដត្តង រជើងនត្ព រាករ្ះ អ្លង់
រាជ ត្ពំរទ្យព នត្ពកោី  រសាៃ ង ជីដត្កង រលួ្ 
រ្ៀមរាប កពំង់សាវ យ មលូ នត្ព ជាកំា្រ រតាា ត 
ទឹ្យករជារ រ្ៀមបូក ្មបុក្មបូរណ៍្ ត្ករចះ 
ឆ្លូ ង តបូង ទ្យទឹ្យងនងា នត្ពដវង តបូង មុ ំ  រដួំ្ល 
សាវ យទប ររាងដ្រំ ីនត្ព្គរ លង់រហា រជើង
បាដដ្្ ្ំររាងទ្យង បាទី្យ រលើកដដ្ក កំពត 
កពំង់រសាម ទឹ្យករមម  ពាមរមសា ត្ពះត្តពាងំ 
ត្កមួ្្ ដូ្្នណ្។ល។ 
  រខតរ្ីមួយៗត្តូវដបងដចកជាត្្ុក 
រេើយត្្ុក្ីមួយៗត្តូវដបងដចកជា ុំ ្ិង
ភូមិជារត្ចើ្រទ្យៀត។ ប៉ាុ ដ្រ រខតរជារត្ចើ្ ត្តូវ
បា្ត្បមូលផោុ ជំាតបំ្់្ំៗ ដដ្លរគឱ្យរ ម្ ះ
ថ្ន ដដ្្ដ្ី។ 
  រដ្ឋយរេតុថ្ន ត្ពះរាជាជាត្បភពន្
អំណាចទងំឡាយ រេើយពួកបរវិាររប្់
ត្ពអអងគ្ុទ្យធដតជារាជវងា្ុវងស ្ិងមន្ត្រី
ជា្់ខព្ ់ផងរនាះ រគអាចយល់បា្ថ្ន ពួក
បរវិាររ្ះរេើយជាអាកញុាងំឱ្យមា៉ា ្ីុ រ្ដ្ាបាល 
កណាោ លអាចត្បត្ពឹតររៅបា្។ ដូ្ចរយើង
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បា្ររៀបរាប់រួចមករេើយកាុងវគគ្ិយយពី
ត្ពះរាជបរវិាររ ើញថ្ន បនាៃ ប់ពីរ្ោចត្ទ្យង់
រាជ យមា ្  ឧភ រយ រាជ  ឧបរាជឬមហា
ឧបរាជ ត្ពះវររាជមាតាឬត្ពះវររាជអយយកា 
រៅហា វ ទ្យ ះ ្ិងមន្ត្រីជា្់ខព្ ់៤រូបដដ្លរគ
្ិយមរៅថ្ន ចតុ្ោមភ គឺ៖ 
 -ឧកញា៉ា យមរាជ(រដ្ាមន្ត្រី ត្ក្ួ ង
យុតរិ្ម៌) 
 -ឧកញា៉ា ត្កឡារហាម(រដ្ាមន្ត្រីត្ក្ួង
ទ្យព័រជើងទឹ្យក) 
 -ឧកញា៉ា វាងំ(រដ្ាមន្ត្រីត្ក្ួងត្ពះបរម
រាជវាងំ) 
 -ឧកញា៉ា ចត្កី (រដ្ាម ន្ត្រី ត្ក្ួងទ្យ័ព
រជើងរាក) 
 រៅហា វ ទ្យ ះ ្ិងមន្ត្រីជា្់ខព្ ់ទងំ
៤រូបរ្ះ រត្បៀបបា្្ឹងគណ្ៈរដ្ាមន្ត្រី្ពវ
នងា  រេើ យ ដដ្ល ពីរដ្ើមរគ្ិយមរៅថ្ន 
រ្នាបតី។ 
 មន្ត្រីជា្់ខព្់ទងំ៥រូបរ្ះ រគរៅ
ថ្ន មន្ត្រី្ត្មាប់ឯក គឺជាមន្ត្រីដដ្លត្តូវរ ើង
រៅត្ពះមហាកសត្ត។មន្ត្រីទងំរ្ះមា្មុខ
ររញុា ំងឱ្យរដ្ាបាលកណាោ លអាចត្បត្ពឹតរ
រៅផងរេើយមា្អណំាចត្តួតត្តារលើរខតរ
ខលះផងដដ្រ។ រត្ៅពីរ្ះមា្ មន្ត្រី្ត្មាប់
រទ ត្តូវរ ើងរៅត្ពះឧភរយរាជ។ មន្ត្រី
្ត្មាប់ត្តី ត្តូវរ ើងរៅត្ពះឧបរាជឬមហា
ឧបរាជ។ មន្ត្រី្ត្មាប់ចតាវ  ត្តូវរ ើងរៅត្ពះ
វររាជមាតាឬត្ពះវររាជអយយកា។ 

 មន្ត្រីទងំ៤្ត្មាប់រ្ះ រលើកដលង
រៅហា វ ទ្យ ះរចញ ដដ្លមា្ឋា្្ររ្ករិជា 
្រមោចរៅពញា ្ុទ្យធដតមា្ឋា្្ររ្ករិជា
ឧកញា៉ា ្ករិ១០េ ូ ពា្់ (េ ូ ពា្់៖ ពាកយ
រ្ៀម មា្្័យថ្ន កបលពា្់ គឺទ្យព័១០០០
នាក់ ដដ្លរៅរត្កាមបរគ ប់រប្់មន្ត្រីណា
មាា ក់)។ 
 ចំដណ្កឯខញុ ំរាជការដដ្លមិ្ទ្់
បា្ទ្យទួ្យលយ្្កោិរៅរ ើយរទ្យរនាះឱ្យ
រៅថ្ន នាយ។ 
 ចរំពាះការដបងដចកអាណាចត្កវញិ 
រយើងបា្រ ើញថ្ន ទឹ្យកដ្ីដខមរត្តូវដចកជា
ត្បមាណ្៧០រខតរ រេើយរខតរទងំរនាះត្តូវ
ត្បមូលផោុ ំជាតំប្់ដដ្លរគរៅថ្ន ដដ្្ដ្ី។ 
កាុ ងតំប្់ឬដដ្្ដ្ី្ីមួយៗមា្រ្ោចត្តាញ់
មួយអងគឈរត្តួត។ រ្ោចត្តាញ់មួយអងគៗ
មា្នាទី្យត្គប់ត្គងតបំ្់ផង រេើយមា្នាទី្យ
ត្គប់ត្គងរខតររប្់ខលួ្ដៃ ល់ផង។ របើតាម
ឯកសា ររាជពងាវតា រដខមរ កាុ ង រជាកាល
ត្ពះបាទ្យ្មមរាជាទី្យ១ មា្ការដតងតា ំង
រ្ោចត្តាញ់៥អងគគឺ៖ 
 -ពញារតរជា រៅហាវ យត្្ុករខតរ
កពំង់សាវ យ 
 -ពញា្ួា៌រោក រៅហាវ យត្្ុក
រខតររពា្ិ៍សាត់ 
 -ពញាត្្ី្មមរតរជា រៅហាវ យត្្ុក
រខតរបាភា ំ
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 -ពញាពិ្ណុ រោក រៅហាវ យត្្ុក
រខតរត្ទងំ 
 -ពញាអរជូ្ រៅហាវ យត្្ុករខតរ
តបូង មុ  ំ
 ដូ្ចបា្រពាលរួចខាងរលើរ្ះ រយើង
រ ើញថ្ន កាុងរខតរ្ ីមួយៗមា្មន្ត្រីជា្់ខព្ ់
មាា ក់ឈរត្តួតត្តា។ មន្ត្រីរ្ះរគ្ិយមរៅថ្ន 
រៅហាវ យត្្ុក។ ឧទេរណ៍្  មន្ត្រីឈ រ
ត្តួតត្តារខតរត្ទ ំង រគរៅថ្ន រៅហាវ យ
ត្្ុករខតរត្ទងំ ជារដ្ើម3។ 
 
៤-សម័យទាំសៃើប 
 ៤.១-សម័យអាណា ៃិគមៃិយម
បារាំង 
 ត្ពះរាជាដដ្លមា្ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងជា
មួយបារាងំមុ្រគគឺ អងគឌួ្ង ឆ្ងា ១ំ៨៥៤ ប៉ាុដ្រ
ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងរ្ះត្តូវទ្យទួ្យលបរាជ័យពីរត្ពាះ
មា្ការរារាងំយ៉ា ងខាល ងំពី្ំណាក់ត្ពះរៅ
រ្ៀម។ មុ្រ ើ ងរសាយរាជយ ត្ពះបាទ្យ
្ររាតរមមា្ត្ពះនាមថ្ន អងគត្ច ឹង។ រៅ
រដ្ើមរជាកាលត្ពះបាទ្យ្ររាតរមរគរ ើញមា្
ការបះរបារជារត្ចើ្រកើតរ ើងរដ្ើមបតី្បឆ្ងងំ
ជាមួយរ្ៀម្ិងយួ្។ ដូ្រចាះរេើយរដ្ើមប ី
ររំដ្ឋះខលួ្រចញពីអណំាចន្ការ ល្ ្ពា្
រប្់រ្ៀម្ិងយួ្ ត្ពះបាទ្យ្ររាតរម បា្
្រត្មចត្ពះទ្យ័យ រ្វើទ្យំនាក់ទ្យំ្ងជាមួយ

                                                 
3 រៅ សាររឿ្៖ ត្បវតរសិាា ប័្ដខមរ ដ្.ឯ.ម. 
 

បារាំងតាមរយ ៈ្្ធិ ្ញ្ជា មួយ រៅឆ្ងា ំ
១៨៦៣។ 
 សាា ប័ ្ រដ្ាបា ល ដដ្្ដ្ី ត្តូ វបា ្
បញ្ជា ក់រៅកាុងកដំណ្ទ្យត្មង់ ្ិង្្ធិ្ញ្ជា
ដូ្ចខាងរត្កាម៖ 
 -្្ធិ្ញ្ជា បារាងំ-ដខមរ នងាទី្យ១១ ដខ
្ីហា ឆ្ងា ១ំ៨៦៣ ដចងថ្ន៖ ជ្ជាតិបារាងំ
មា្្ិទ្យធិ រ្រភីាពរពញរលញកាុ ងការរៅ
មក្ិងរ្់រៅរលើទឹ្យកដ្ីដខមររដ្ឋយត្ា្់ដត្ុំ
ការអ្ុញ្ជា តពីររ ៉្ា ុ ីដ្ង់បារាងំប៉ាុរណាណ ះ។ 
 កបា៉ា ល់ពាណិ្ជាកមមបារាងំមា្រ្រ ី
ភាពរពញរលញកាុ ងការរ្វើជំ្ួញរលើ ទឹ្យក
ដ្ីដខមររដ្ឋយមិ្បាច់បង់ព្ធគយអវីទងំអ្់ 
រលើកដលងដតអារភៀ្រចញ ្ិងជួយដខមរកាុង
ការេូតព្ធត្ពមទងំផោល់ការរយត្្ួល
កាុងការរ្វើទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងខាង្មុត្ទ្យ។ 
 ត្ពះរាជាដខមរបា្ផោល់ដ្ី្មបទ្រៅ
មោុ រំត្ជាយចរវ ឱ្យរៅបារាងំរដ្ើមបសីាា បនាជា
ឃ្ល ំង្យូង ឃ្ល ំងរ្បៀង្ិងកសាងបនាៃ យ
្ត្មាប់ទហា្បារាងំរទ្យៀតផង។ 
        ត្ពះរាជាដខមរបា្ផោល់្ិទ្យធិឱ្យអាជាញ ្រ 
បារាងំកាប់រឈើកាុ ងនត្ពទងំឡាយតាមចិតរ
យកមករ្វើកបា៉ា ល់បារាងំ។ 
 -កំដណ្ទ្យត្មង់ត្ពះរាជបញ្ាតរិ  នងាទី្យ
១៥ ដខមករា ឆ្ងា ១ំ៨៧៧ 
 កដំណ្ទ្យត្មង់រ្ះបា្ដចង្ូវចណុំ្ច
្ំខា្់ៗដដ្លទក់ទ្យងជាមួយ្ឹងសាា ប័្រដ្ា
បាលដដ្្ដ្ី មា្ដូ្ចជា៖ 
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 រៅកាុងបញ្ាតរិទក់ទ្យង្ឹងរាជវងា្ុ
វងស បា្ដចងថ្ន ត្ពះអងគត្ទ្យង់បា្្្ាថ្ន 
្ឹងព្ារយៈរពលន្ការជួលដ្ី្ត្មាប់រ្វើ
ដត្្ចមាេ រឱ្យបា្ដវងជាងមុ្។ 
 រៅកាុ ងបញ្ាតរិទក់ទ្យង្ឹងរដ្ាបាល 
បា្ដចងថ្ន ទឹ្យកដ្ីដខមរទងំមូលត្តូវដបងដចក
ជា មណ្ឌ លរដ្ាបាល្ំៗ ៥ (រៅថ្នកណំា្់
រខតរ)ត្្បតាមចំ្ ួ្ន្រដ្ាមន្ត្រីទងំ៥ដដ្ល
ត្តូវត្គប់ត្គងមណ្ឌ ល្ីមួយៗ។ 
 ចំ្ ួ្រខតរ ត្តូវបត្ងួមពី៥៧រខតរមក
រៅត្តឹម៥០រខតរវញិ។ 
 អណឹំ្ះតរៅ ពួកមន្ត្រីត្តូវទ្យទួ្យលត្បាក់
របៀវតសដដ្លមា្កត្មិតជាក់ោក់រេើយត្តូវ
ហាមឃ្ត់ការរ្វើជំ្ ួញ។ 
 ពួកឧកញា៉ា េលួ ង ដដ្លមា្ភារៈរៅ
ត្តួតពិ្ិតយរមើលតាមរខតរនានាត្តូវលប់រចាល 
រត្ពាះពួករ្ះបា្ទញយកត្បរយជ្៍ពី
ត្ពះរាជាផង ្ិងពីត្បជារាន្ត្រផង។ 
 ត្បជារាន្ត្រមា្្ិទ្យធិរត្ជើ រ្រ ើ្ រមត្្ុក 
រម ុ ំ្ិងជទំ្យប់រប្់ខលួ្រដ្ឋយខលួ្ឯង។ 
 រៅកាុ ងបញ្ាតរិទក់ទ្យង្ឹងព្ធដ្ឋរ 
បា្ដចងអំពីកំដណ្្ឱ្យរ្វើការជូ្រដ្ាត្តូវ
រកាទុ្យកឱ្យរៅដ្ដដ្ល ប៉ាុ ដ្ររងររវោត្តូវ
ប្ាយមករៅត្តឹម៩០នងាកាុ ង១ឆ្ងា  ំរេើយ
ដដ្លរគអាចយកត្បាក់រៅល្់បា្។ 
  រៅកាុងបញ្ាតរិទក់ទ្យង្ឹងទ្ភាព 
រគបា្កណំ្ត់ថ្ន ពួកទសាទ្ីដដ្លត្តូវ
រៅរៅបរត្មើមាច ្់បំណុ្លអ្់មួយជីវតិពី

មុ្រនាះ អាចល្់ខលួ្ឱ្យរួចផុតពីខញុ ំរគបា
្។ ចរំពាះការលក់ដូ្រពួកម្ុ្សនត្ព្ិងកូ្
រកមងត្តូវហាមឃ្ត់។ 
 -អ្ុ្ញ្ជា បារាងំ-ដខមរ នងាទី្យ១៧ ដខ
មិងុនា ឆ្ងា ១ំ៨៨៤ មាត្តា៣ ដចងថ្ន កាុងការ
ត្គប់ត្គងរខតរ្ិងត្ក្ួងនានា មន្ត្រី ដខមរត្តូវ
្ាិតរៅរត្កាមការត្តួតពិ្ិតយរប្់អាជាញ ្រ 
បារាងំ។ 
 មា ត្តា ៤ -៥  ដចងថ្ន  រដ្ឋា ភិបាល
បារាងំមា្្ិទ្យធិដតងតាងំររ ៉្ា ុ ីដ្ង់្ិងររ ៉្ា ុ ីដ្
ង់រងបារាងំឱ្យត្តួតពិ្ិតយមន្ត្រី ដខមររៅតាម
បណាោ រខតរនានា ្ិងរៅត្គប់ទី្យកដ្លងដដ្ល
បារាងំយល់ថ្នគួរដ្ឋក់។ ររ ៉្ា ុ ីដ្ង់មន្ត្រីបារាងំ
ទងំអ្់រនាះត្តូវ្ាិតរៅរត្កាមឱ្វាទ្យរប្់
ររ ៉្ា ុ ីដ្ង់ជា្់ខព្ ់បារាងំមាា ក់ដដ្លអាច្ុំរ្វើ
្វនាការជាមួយត្ពះរាជាបា្ជា្ិចច។ 
 មាត្តា៩  ដចងថ្ន ដ្ី្លីកាុ ងត្ពះរាជា
ណាចត្កកមពុជាទងំមូល ពីរដ្ើមជាកមម្ិទ្យធិ
ដោ ច់មុខរប្់ត្ពះរាជា ឥ ូវពួកអាជាញ ្រ 
បារាងំ្ិងអាជាញ ្រដខមរ អាចររៀបចំឱ្យមា្    
កមម្ ិទ្យធិឯកជ្រលើដ្ី្លីរ្ះបា្។ 
 មាត្តា១០ ដចងថ្ន ទី្យត្កុងភារំពញត្តូវ
ត្គប់ ត្គងរដ្ឋយមន្ត្រីបារាងំមាា ក់  ្ិងអម
រដ្ឋយត្កុមត្បឹកាមួយដដ្លមា្្មាជិក
១២នាក់ កាុ ងរនាះមា្ជ្ជាតិបារាងំ៦រូប 
ជ្បររទ្យ្៣នាក់្ិងជ្ជាតិដខមរ៣នាក់។ 
 ប៉ាុដ្ររត្កាយមក រដ្ឋយមា្ការត  ្ូ
រ្វើកា របះរបារ ពី្ំណាក់ត្ពះរាជា ពួក
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នាមុឺ្មន្ត្រី  អាករ្ាហាជាតិ ្ិងត្បជារាន្ត្រ
ដខមរ រដ្ឋា ភិបាលបារាងំបា្យល់ត្ពមត្បគល់
អណំាចឱ្យមកដខមរវញិដូ្ចជា៖ 
 អាជាញ ្របារាងំបា្យល់ត្ពមត្បគល់
បណាោ រខតរនានាឱ្យមកដខមរវញិ រលើកដលង
ដត រខតរ៤ ដដ្ល ត្តូ វ្ាិ ត រៅ រត្កា មកា រ
ត្គប់ត្គងរប្់អាជាញ ្របារាងំដ្ដដ្លគឺ រខតរ
កំពត រខតរកំពង់្ំ រខតរត្ករចះ ្ិងរខតរ
រពា្ិ៍សាត់ រេើយរៅហាវ យរខតរទងំរនាះ
ដលងរលើក្ួយសារអាករថ្នវ យរៅឧកញា៉ា
ណា មួយរទ្យៀតរេើយគឺរលើ កឱ្យអាជាញ ្រ 
បារាងំដៃ ល់ដតមោង។ 
 ចដំណ្ករខតរដ្នទ្យរទ្យៀតត្តូវត្គប់ត្គង
រដ្ឋយមន្ត្រី ដខមរ រេើយរៅហាវ យរខតរទងំ
រនាះត្តូវរលើក្ួយសារអាកររៅថ្នវ យត្ពះ
រាជា។ 
 ៤.២-សម័យសងគមរស្តសតៃិយម 
  កាលណារគ្ិយយពី្ងគមរាន្ត្រ
្ិយម រគដតង្ឹករ ើញដ្ល់សាា ប្ិកមាា ក់
ដដ្លពុំអាចបំរភលចបា្រនាះគឺ ្រមោចត្ពះ
្ររាតរម ្ីេ្ុ។ ត្ពះអងគគឺជាត្ពះមហា
កសត្តដដ្លមា្លកខណ្្មបតរិត្បនព។ ត្ទ្យង់
មា្្ិទ្យធិដ្ឋច់ខាតរលើការ្រត្មចចិតររផសងៗ 
រេើយត្ពះអងគក៏ជាត្ពះមហាកសត្តដដ្លយក
របបរាជា្ិយមអាត្្័យរដ្ា្មម្ុញ្ា  ្ិង
យកចបប់ជា្កំាុងការត្គប់ត្គងត្បរទ្យ្ជាតិ។ 
 រៅឆ្ងា ១ំ៩៤៩ ត្ទ្យង់បា្ទមទរឱ្យ
បា រា ំង លុ ប រចា ល ្ ្ធិ ្ ញ្ជា អា ណា

ពាបាលរលើ ត្បរទ្យ្កមពុជាដដ្លបា្ចុះ
េតារលខានាឆ្ងា ំ១៨៦៣ ្ិងឆ្ងា ំ១៨៨៤ 
រេើយត្ពះអងគបា្ឡាយត្ពះេ្ររលខារលើ
្្ធិ្ញ្ជា ឯករាជយ ដដ្លត្បរទ្យ្បារាងំត្ពម
ទ្យទួ្យលសាគ ល់តាមផលូ វចបប់្ូវឯករាជយរប្់
ត្បរទ្យ្កមពុជា ្ិងការលុបរចាល្្ធិ្ញ្ជា
អាណាពាបាលរលើត្បរទ្យ្កមពុជាជាផលូ វការ។ 
ពីឆ្ងា ំ១៩៥២ដ្ល់ឆ្ងា ំ១៩៥៣ត្ពះករុណា
ត្ពះបាទ្យ្រមោចត្ពះ្ររាតរម ្ីេ្ុ បា្
យងបំរពញត្ពះរាជបូជ្ីយកិចចទមទរ
ឯករាជយមួយរយភាគរយជូ្ជាតិមាតុភូមិ 
រេើយរៅនងាទី្យ៩ ដខវចិឆិកា ឆ្ងា ១ំ៩៥៣ ត្ពះ
រាជាណាចត្កកមពុជា បា្ទ្យទួ្យលឯករាជយ
ទងំត្្ុងពីសាធារណ្រដ្ាបារាងំ ដដ្លនាឱំ្យ
ត្បជារាន្ត្រដខមរទងំមូល ថ្នវ យត្ពះកិតរិនាម
ត្ពះអងគថ្នជា ត្ពះមហាវរីបុត្តជាតិ ្ិងត្ពះ
បិតាឯករាជយជាតិ។ 
 រៅ្ម័យរនាះ ការដបងដចក្ិងការ
ត្គប់ត្គងរដ្ា ត្តូវដបងដចកដូ្ចខាងរត្កាម៖ 
 ក្-ការដបងដចក្ដដ្ៃដ្ី 
 ត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជាទងំមូល 
ត្តូវដបងដចកជា៖ 
 -ភូមិភាគ មា្ចំ្ ួ្៨ភូមិភាគ។ 
 ភូមិភាគ្ីមួយៗមា្រខតរ មួយឬ
រត្ចើ្អាត្្័យតាមសាា ្ភាពជាក់ដ្ោង។ 
ប៉ាុដ្រ ភូមិភាគទងំរ្ះមិ្ដម្ជាមណ្ឌ លរដ្ា
បាលរទ្យ គឺត្ា្់ដតជាមណ្ឌ លរបាះរឆ្ងា ត
ប៉ាុ រណាណ ះ។ មណ្ឌ លរបាះរឆ្ងា ត្ីមួយៗត្តូវ
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រត្ជើ្ររ ើ្ តណំាងមាា ក់ រដ្ើមបរី្វើជា្មាជិក
ន្ត្កុមត្បឹកាត្ពះរាជអាណាចត្ក។ 
 -រខតរ ត្តូវដបងដចកជាត្្ុក។ 
 -ត្្ុក ត្តូវដបងដចកជា ុ។ំ 
 
 ម-ការរគប់រគងរដ្ឋបាលដដ្ៃដ្ី 
 រៅកាុងត្បរទ្យ្កមពុជានា្ម័យរនាះ 
រយើ ងយកគំ រូចាត់តា ំង ដដ្្ដ្ីតាមដបប
ត្បរទ្យ្បារាងំ គឺ វមិជឈការរៅថ្នា ក់រខតរ្ិង
 ុំ ្ិងវ ិ្ េមជឈការពីថ្នា ក់កណាោ លរៅ
ថ្នា ក់តបំ្់។ 
 រៅតាមបណាោ រខតរ្ ិងរាជធា្ី មា្
កា រត្គប់ ត្គងតាមដបបត្បជា្ិប រតយ យ 
រពាលគឺមា្៖ 
 +្ភាត្បជាជ្ត្បចារំខតរ ្ិងត្បចា ំ
រាជធា្ី 
 -លកខខណ្ឌ ន្្មាជិក 
 ្មាជិកន្្ភារ្ះត្តូវរត្ជើ្ររ ើ្
តាមវ ិ្ ីរបាះរឆ្ងា តជា្កល ្ិងចរំពាះ។ 
 អាក ដដ្លមា្្ិ ទ្យធិ របា ះរឆ្ងា តគឺ
ពលរដ្ាដខមរទងំពីររភទ្យដដ្លមា្អាយុយ៉ា ង
តិច២០ឆ្ងា បំរបូិណ៍្ រេើយមា្លំរៅរៅកាុង
ត្្ុក ឬរៅកាុង្រេ ត់រនាះ។ 
 ្ភាខាងរលើត្តូវត្បជុរំៅទី្យត្បជុរំខតរ 
ឬរៅកាុងរាជធា្ីកាុងម្ៃីរមួយជាក់ោក់។ 
 អាកដដ្លមា្្ិទ្យធិឈ ររ ម្ ះជា
របកខជ្ឱ្យរគរបាះរឆ្ងា តរត្ជើ្តា ំង ជា
្មាជិក្ភាត្បជារាន្ត្របា្រនាះគឺពលរដ្ា

ដខមរទងំពីររភទ្យដដ្លមា្អាយុយ៉ា ងតិច២៥
ឆ្ងា បំរបូិណ៍្រ ើងរៅ4។ 
 -អាណ្តរិន្្មាជិក 
 ្មាជិក្ភាត្បជារាន្ត្រ ត្តូវរត្ជើ្
តាងំ្ត្មាប់អាណ្តរិពីរឆ្ងា ។ំ 
 អាណ្តរិរ្ះ្ ឹងបដ្ិរ ្្រចាលមុ្បា ។្ 
 -្ិទ្យធិ្ិងភារកិចច 
 ្មាជិក្ភាត្បជារាន្ត្ររខតរ ្ិង
រាជធា្ី ត្តូវបំរពញលកខណ្្មបតរិ ដូ្ច
តំណាងរាន្ត្ររដ្ា្ភាដដ្រ រេើយត្តូវមា្
្ិទ្យធិ្ិងអភ័យឯក្ិទ្យធិដូ្ចរដ្ា្ភាដដ្រ ប៉ាុដ្រ
ត្តូ វទ្យ ទួ្យល ត្បាក់បំណា ច់តិចជាងត្បាក់
បំណា ច់រប្់្មាជិករដ្ា្ភា។ ត្បាក់
បំណាច់រ្ះត្តូវកំណ្ត់តាមចបប់រដ្ឋយ
រត្បៀបរ្មើ រៅ្ឹងត្បាក់របៀវតសអាករាជការ
ថ្នា ក់ណាមួយន្ត្កបខណ័្ឌ បនាៃ ប់។ 
 ្ភាត្បជារាន្ត្ររខតរ ្ិងរាជធា្ី 
ត្តូ វមា្កា របរញ្ច ញមតិ  ជូ្ រយ បល់ 
ចរំពាះការអ្ុម័ត្ូវងវកិាជាតិ រ្ចកោីត្ពាង
នានារប្់រដ្ឋា ភិបាល។ ឯ្្ធិ្ញ្ជា ដដ្ល
ត្តូវជាមួយបររទ្យ្ ក៏ត្តូវដ្ឋក់ឱ្យ្ភារ្ះ
ជូ្រយបល់ផងដដ្រ។ 
 ្ភាត្បជារាន្ត្ររខតរ ្ិងរាជធា្ី 
ត្តូវអ្ុម័តចំរពាះងវកិារខតរ្ិងរាជធា្ី
ត្ពមទងំងវកិា ុំដដ្លរៅកាុ ងដដ្្ចំណុ្ះ
                                                 
4 េួត វុទ្យធី៖ ត្បជុរំដ្ា្ មម្ ុញ្ាត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជាពី
ឆ្ងា ១ំ៩៤៧-២០០៧៖ ភារំពញ ឆ្ងា ២ំ០០៧ 
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រប្់ខលួ ្ រេើយអ្ុម័តចំរពាះបញ្ាី ត្្ង់
ត្បាក់ចណូំ្ល ចណំាយដោ ច់ឆ្ងា នំ្្មូេភាព 
ទងំរ្ះ។ 
 ្ភាទំងរ្ះ មា្្ិទ្យធិ្ រត្មច
បរងេើត  ឬលុ បព្ធអាករ្ ត្មាប់ រខតរ  ឬ
្ត្មាប់រាជធា្ី កាុងដដ្្ចណុំ្ះរប្់រប្់
ខលួ្ កាុងត្កបខ័ណ្ឌ ន្ចបប់ទងំឡាយ ដដ្ល
រដ្ា្ ភាបា្អ្ុម័តរេើយ។ 
 ្ភាត្បជារាន្ត្ររខតរ ្ិងរាជធា្ី 
មា្្ិទ្យធិរ្វើញ្ាតរិជូ្ដ្ល់រដ្ា្ភា ឬរដ្ឋា ភិបា
ល អំពីការចាត់ដចងន្រាជការសាធារណ្ៈ
កាុងដផ្ការជាតិ។ 
 ្ភាត្បជារាន្ត្ររខតរ ្ិងរាជធា្ី 
ត្តូវតាមពិ្ិតយរមើលរាជការចាត់ដចងការសា
ធារណ្ៈកាុងរខតរ ឬរាជធា្ី។ 
 អាំពីរជធាៃី 
 ត្កុងភារំពញ ជារាជធា្ីន្ត្ពះរាជា
ណាចត្កកមពុជា ដដ្លត្តូវត្គប់ត្គងរដ្ឋយ
រាជត្បតិភូត្កុង។ 
 ត្កុ ងភាំ រពញ  ត្តូ វដបង ដចកជា៧
្រេ ត់ ដដ្លត្គប់ត្គងរដ្ឋយត្បធា្្រេ ត់ 
ឬរៅ្រេ ត់មាា ក់ ដតងតាងំរដ្ឋយត្បកា្
រប្់ត្បតិភូត្កុងភារំពញ។ 
 អាំពីសមត្ត 
 រខតរ បរងេើតជា្មូេភាពដដ្្ដ្ី 
ពីរត្ពាះមា្្ភាត្បជារាន្ត្រត្បចារំខតរកាុ ង
ការកំណ្ត់បញ្ាតរិនានាកាុ ងដដ្្្មតាកិចច
រប ្់ ខលួ ្  រេើ យ ត្តូ វ ត្គ ប់ ត្គ ង រដ្ឋ យ

រទ្យសាភិបាល ឬរៅហាវ យរខតរ ្ិងមា្
ត្បឈួយរខតរជាជំ្ ួយការ។ 
 ្មាជិក្ភាត្បជារាន្ត្ររខតរ មា្
អាណ្តរិ២ឆ្ងា  ំរដ្ឋយការរបាះរឆ្ងា តជា្កល
្ិងចរំពាះ។ 
 រខតរ  ដចកជាត្្ុកដដ្លត្គប់ ត្គង
រដ្ឋយត្បធា្ត្្ុកឬរៅហាវ យត្្ុក្ិង
បាឡាត់ត្្ុកជាជំ្ ួយការ។ 
 អាំពីឃុាំ 
  ុំ មា្លកខណ្ៈជា្ីតិបុគគល កាុ ង
្័យ រ្ះ  ុំមា្្ិទ្យធិ កមម្ិ ទ្យធិ រលើ ត្ទ្យពយ
្មបតរិ រប្់  ុំទ ំងអ្់  ្ិង្ិទ្យធិ្វ័ យ
្រត្មចរៅកាុងដដ្្ដ្ីរប្់ខលួ្តាមអណំាច
ចបប់ជា្រមា្។ 
 ចំដណ្កការត្គប់ត្គងវញិ   ុំបា្
ររៀបចំអងគកា រ្ មូេភាពមួយ្ត្មាប់
្រត្មចកិចចការនានាកាុងដដ្្ដ្ី ុំ ដដ្លរគ
រៅថ្ន ត្កុមត្បឹកា ុ។ំ 
 ្ មា ជិ ក ត្កុ ម ត្បឹ ក ា រ្ ះមា ្
អាណ្តរិ៤ឆ្ងា ំ រត្ជើ្តា ំងរដ្ឋយការរបាះ
រឆ្ងា តជា្កល្ិងចរំពាះ។ 
 ត្កុមត្បឹកា ុំ មា្ភារកិចចកំណ្ត់
ទិ្យ្រៅ ្ិងត្តួតពិ្ិតយ្កមមភាពរប្់ ុ។ំ 
 ចំដណ្ក្កមមភាពរប្់ ុំ ដ្ឹកនា ំ
រដ្ឋយរម ុំដដ្លមា្តួនាទី្យជាតំណាងឱ្យ
រដ្ាផង ្ិងតណំាងឱ្យ្មូេភាពដដ្្ដ្ីផង។ 
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 ៤.៣-សម័យសាធារណរដ្ឋដមែរ 
  រដ្ាត្បហាររប្់ឧតរមរ្្ីយ៍ ល្់ 
្ល់ បា្ចាប់រផោើមរ ើងរៅនងាទី្យ១៨ ដខមីនា 
ឆ្ងា ១ំ៩៧០ រេើយរៅរពលរនាះ ្រមោចត្ពះ
្ររាតរម ្ីេ្ុ ត្តូវបា្ត្កុមត្បឹកាត្ពះ
រាជាណា ចត្ក្ិង្ភាជាតិ  រ្វើកា រដ្ក
រ្ចកោីទុ្យកចិតរ។ រៅរត្កាយរ្វើរដ្ាត្បហារ
មួយនងា ត្ក្ួងការបររទ្យ្្េរដ្ាអារម៉ារកិ 
បា្រ្វើរ្ចកោីដងលងការណ៍្្ោី ពីការទ្យទួ្យល
សាគ ល់អណំាចរប្់ឧតរមរ្្ីយ៍ ល្់ ្ល់ 
្ិង្ិរមិតៈ ជាអាកដ្ឹកនា។ំ 
 ចាប់តាងំពីរដ្ឋា ភិបាលងមីបរងេើតរ ើង 
របបត្គប់ត្គងរដ្ាត្តូវបា្ដល ្់បោូ រពីរបបរាជា
្ិយម មករបបសាធារណ្រដ្ាដខមរ ដដ្លរ្វើ
ឱ្យត្បជារាន្ត្រមួយចំ្ ួ្មា្កោី្ងឃមឹ ដូ្ចជា
ការរ្វើបដ្ិវតរ្៍ផោួលរលំំរបបរាជា្ិយមរៅ
ត្ប រទ្យ្ បា រា ំងនា ឆ្ងា ំ ១ ៧ ៨ ៩ ។  រប ប
សាធារណ្រដ្ាដខមររ្ះត្តូវបា្បរងេើតរ ើង
ត្្បចបប់  រត្ពាះមា្ការរបាះរឆ្ងា តជា
្មាា ត់រៅនងាទី្យ៥ ដខតុោ ឆ្ងា ១ំ៩៧០ រយង
តាមចបប់ន្ការរបាះរឆ្ងា តដដ្លជាចបប់
មួយអាត្្័យរដ្ា្មម្ុញ្ា រដ្ឋយបញ្ាតរិថ្ន 
ការត្បកា្រ្ះ្ឹងត្បត្ពឹតររៅរៅនងាទី្យ៩ ដខ
តុោ ឆ្ងា ១ំ៩៧០។ 
 បនាៃ ប់ពីមា្ភាពរកីចរត្មើ្យ៉ា ង
ឆ្ង ប់ រេ័ ្ រលើ ត្គ ប់ វ ិ្ ័ យ នា ្ ម័យ
្ងគមរាន្ត្រ ្ិយម រៅឆ្ងា ំ១៩៥៥ ត្បាក់
ចំណូ្លរប្់ត្បជាពលរដ្ាមាា ក់ៗជាម្យម

មា្ចំ្ួ្១៤៤ដុ្ោល អារម៉ារកិកាុ ងមួយឆ្ងា  ំ
បា ្ចាប់ រផោើ មមា្ឱ្្ភាពប្រិ ចមោងៗ
រដ្ឋយសារសាា ្ភាព្រយបាយ ្ិងការ
ត្គប់ ត្គងរដ្ា ពុំបា្លអ  រេូ តរ្វើឱ្ យត្បាក់
ចំណូ្លរប្់ត្បជាពលរដ្ាមាា ក់ៗជាម្យម
ធាល ក់មករៅត្តឹម១៣២ដុ្ោល អារម៉ារកិកាុ ង
មួយឆ្ងា ។ំ 
 រដ្ឋយសារដត្ិនាា ការ្រយបាយ
រករៅរកលទ្យធិ កុមមុយ្ី្របា្រ្វើឱ្យថ្នា ក់
ដ្ឹកនាជំាតិដល ្់បោូ រទ្យំនាក់ទ្យំ្ងពីត្បរទ្យ្
រ្រមីកត្បរទ្យ្្មាជិកលទ្យធិកុមមុយ្ី្រវញិ 
គឺ រៅ ដខ វចិឆិកា  ឆ្ងា ំ១៩៦៣  កមពុ ជាបា្
បដ្ិរ្្ជំ្ ួយរប្់្េរដ្ាអារម៉ារកិ រេើយ
ទ្យទួ្យលជំ្ ួយ្ពាវ វុ្ពីចិ្វញិ។ រយៈរពល
រ្ះរេើយដដ្លរ្វើឱ្យការនារំចញនាចូំល
រប្់កមពុជាដ្ំរណ្ើ រការដតកាុ ងកត្មិតជាតិ
ប៉ាុ រណាណ ះ ឯ្នាារឯកជ្មួយភាគ្ំត្តូវ
បិទ្យទវ រ។ ទងំរ្ះរេើយដដ្លរ្វើឱ្យត្បាក់
ចណូំ្លជាតិទ្យទួ្យលការបាត់បង់យ៉ា ងរត្ចើ្។
ចំដណ្កសាា ្ភាព្រយបាយកាុងត្បរទ្យ្ 
មា្្ន្តរគ ម្ីុវលិរកើតរ ើងពា្រពញនផៃ
ត្បរទ្យ្រ្វើឱ្យត្បជាពលរដ្ារងការលំបាក
យ៉ា ងខាល ងំ។ 
 រដ្ឋយសារត្បរទ្យ្មា្្ន្តរគ ម្ីុ
វលិពា្រពញនផៃត្បរទ្យ្ ជារេតុនាឱំ្យ
មា្ការដបងដចករ្ៃើ រដតត្គប់ដផាកន្ការ
ត្គប់ ត្គងរដ្ា  តាមលកខណ្ ៈដបបរយធា
្ិយម ដូ្ចជា៖ 
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 ក្-ដ្នក្សោធា បា ដ្ចករៅជា៣គឺ៖ 
 -កងទ្យ័ពអាកា្  មា ្មូលដ្ឋា ្
្ខំា្់រៅរពា្ិ៍ចិ្តុង ្ិងរខតរបាត់ដ្បំង។ 
 -កងទ្យព័រជើងទឹ្យក មា្ទី្យតាងំរៅតាម
បរណាោ យទ្យរ្លរមគងគ ទ្យរ្លសាប ្ិងរៅរាម។ 
 -កងទ្យព័រជើងរាក 
 ត្បរទ្យ្កមពុជាទងំមូលត្តូបា្ដបង
ដចករៅជា៦ភូមិភាគ៖ 
 ១ -រយ ្ភូមិភាគពិរ្្៖ រខតរ
កណាោ ល ្ិងរដ្ាធា្ីភារំពញ។ 
 ២-យោធភូមិភាគទី្យ១៖ រខតរកពំង់ចាម 
សាវ យររៀង ្ិងនត្ពដវង។ 
 ៣-រយ្ភូមិភាគទី្យ២៖ រខតរកពំង់្ពឺ 
តាដកវ កពំត រកាះកុង រួមទងំរខតរបរងេើតងមី
រៅឆ្ងា ១ំ៩៧២ គឺ ត្តាខំាា រ ្ិងគរិរីមយ។ 
 ៤ -រយ្ភូមិភាគទី្យ៣៖ រខតរបាត់
ដ្ំបង កំពង់ឆ្ងា ងំ រពា្ិ៍សាត់ រួមទងំរខតរ
ប រងេើ តងមី រៅឆ្ងា ំ១៩៧២ គឺ  ឧតរុ ងគ  កំពង់
ត្តឡាច នប៉ាលិ្ ្ិងងមពួក។ 
 ៥-រយ្ភូមិភាគទី្យ៤៖ រខតរកពំង់្ ំ
ត្ពះវហិារ រ្ៀមរាប ្ិងឧតររមា្ជ័យ។ 
 ៦-រយ្ភូមិភាគទី្យ៥៖ រខតរត្ករចះ 
្ៃឹងដត្តង រត្គិរ ី្ិងមណ្ឌ លគិរ។ី 
 ការពត្ងឹងដផាករយធារ្ះ គឺកាុ ង
រាលបណំ្ងទ្យប់ទ្យល់្ឹងចមបំង ដូ្ចដដ្ល
រ្ចកោី ដងលង្ុ ្ៃ រកថ្ន មួយ រប្់ ឧតរម
រ្្ីយ៍ឯក ល្់ ្ល់ នាយករដ្ាមន្ត្រី ន្
សាធារណ្រដ្ាដខមរ នានងាទី្យ១៥ ដខ្ីហា ឆ្ងា ំ

១៩៧០ បា្រលើករ ើងថ្ន រយើងត្តូវដតរ្វើ
ចមបំងត្គប់វ ិ្ ័យទងំអ្់។ ចមបំងរប្់
រោករដោ តរៅរលើចណុំ្ច្ខំា្់៥ គឺ៖ 
 -ចមបំងរដ្ឋយអា វុ្ត្បឆ្ង ំងកា រ

ល្ ្ពា្រប្់រយៀកកុង រយៀកមិញ ្ិង
ត្បរទ្យ្ឡាវ។ 
 -ចមបំងខាងដផាកវបប្ម៌។ 
 -ចមបំងខាងដផាកសា្នា។ 
 -ចមបំងខាងដផាក្ងគមកិចច។ 
 -ចមបំងខាងដផាករ្ដ្ាកិចច។ 
 រោក ល្់ ្ល់ បា្ដងលងប្ររទ្យៀត
ថ្ន ការត  ្ូ ត្បឆ្ង ំង្ឹងវបិតរិ រ្ដ្ាកិចចជា
ការររចមបងមួយរត្ពាះរ្ដ្ាកិចចបា្ជួយ
ឱ្យរយើងមា្កមាល ងំត  ្ូ ្ឹង្ន្តរគ មផង ្ិង
ជួយរលើកតរមេើងជីវភាពរាន្ត្រកាុ ងដ្ំណាក់
កាលរភលើង្ន្តរគ មផង។ 
 រដ្ើមប ី្ រន្តរគ ះត្បរទ្យ្ជាតិ កាុងនាម
ជាត្បធានា្ិបតី រោក ល្់ ្ល់ បា្រ្វើ
ការដល ្់បោូ ររដ្ឋា ភិបាលជារត្ចើ្ដ្ង។ 
 រទះបីជាយ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ សាា ្
ភាព្ងគម្ម័យសាធារណ្រដ្ា ពុំបា្ផោល់
្្រិ្ុខ្ងគម ្ិង្្រិភាពរៅកាុងត្បរទ្យ្
កមពុជារ ើយ។ ្រមោចត្ពះ្ររាតរម ្ីេ្ុ 
ដដ្លត្តូវបា្រោក ល្់ ្ល់ រ្វើរដ្ាត្បហារ 
បា្ត្ជករកាណ្ដផាក្រយបាយរៅទី្យត្កុង
រប៉ាកាងំ។ ត្ពះអងគបា្ត្បកា្ឱ្យត្បជាជចូល
នត្ពមា៉ា កគី រដ្ើមបរី្វើការត  ្ូ ត្បឆ្ងងំការរ្វើរដ្ា
ត្បហា រទ្យមាល ក់ ត្ពអងគ។ ត្្បជាមួយរ្ះ 
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ចលនាដខមរត្កេម ដដ្លរលចរូបរាងចប្់
រ ើ ងតា ំងពីឆ្ងា ំ១៩៦៧ មា្ចលនា្ិង
កមាល ំងកា្់ដតខាល ងំរ ើងៗ រេើយបា្បងេ
អ្្រិ្ុខត្គប់ដបបយ៉ា ងកាុ ង្ងគមកមពុជា 
រេូតដ្ល់ការត  ្ូ រ្វើបដ្ិវតររប្់ដខមរត្កេម
បា្ទ្យទួ្យលរជាគជ័យរៅនងាទី្យ១៧ ដខរមសា 
ឆ្ងា ១ំ៩៧៥។ 
 
 ម-ការរគប់រគងតមមូលដ្ឋឋ ៃ 
  រៅនងាទី្យ២៥ ដខឧ្ភា ឆ្ងា ១ំ៩៧០ 
ល ្់  ្ល់  បា ្រចញ ត្កឹ ត យត្បកា្ រ្វើ
កំដណ្្ទូ្យរៅ រដ្ើមបរីរៀបចំ្វ័យការពារពី
្ំណាក់ត្បជាពលរដ្ា្ីុវលិ។ ការររៀបចំ
កដំណ្្រ្ះរគដបងដចកជា អ្ុអីុ ូត៍ តាម
ចំ្ ួ្១០ខាង ឬ៥០ខាង ដដ្លរគឱ្យរ ម្ ះថ្ន 
រម១០ខាង ឬរម៥០ខាង។ រួចរគយកអ្ុអីុ
 ូត៍ជារត្ចើ្មកចងត្កងរៅជាអីុ ូត៍ ដដ្ល
្ាិតរត្កាមការត្គប់ត្គងរប្់រៅ្រេ ត់។ 
ការរត្ជើ្ររ ើ្ ត្បធា្អីុ ូត៍រ្ះ ្ុទ្យធដតជា
ជ្ជាតិចិ្កាត់ដខមរ ឬចិ្្ុទ្យធដតមោង រេើយ
ពួករ្ះរឆ្លៀតឱ្កា្រកងយកចំរណ្ញពី
មុខរបរជំ្ ួញរប្់ខលួ្ជាមួយ្ឹងតដំណ្ង
ត្បធា្អីុ ូត៍។ 
 ្មូេភាពដដ្្ដ្ីន្សាធារណ្រដ្ា 
គឺ ្រេ ត់ រខតរ ្ិង ត្កុង។ ្មូេភាពទងំ

រ្ះ ្ឹងត្តូវត្គប់ត្គងខលួ្តាមលកខខណ្ឌ មា្
ដចងកាុងចបប់ររៀបចអំងគការមួយ5។ 
 
 ៤.៤-សម័យក្មពុជារបជាធិបសត្យយ 
  បនាៃ ប់ ពីមា្ភាពរររគ ះររងគើ ដផាក
្រយបាយ ្ងគមកិចច ្ិងរ្ដ្ាកិចច ក៏ដូ្ច
ជារបបត្គប់ត្គងរដ្ានា្ម័យសាធារណ្រដ្ា
ដខមរអ្់រយៈរពល៥ឆ្ងា  ំត្បរទ្យ្កមពុជាបា្
ធាល ក់កាុ ង្ន្តរគ ម្ីុវលិយ៉ា ងរៅោ គគុករៅ
រដ្ើមឆ្ងា ំ១៩៧៥។ រដ្ឋយសា រសាា ្ភាព
្រយបាយពុំមា្រ្ារភាព ្ិងអំរពើ ពុក
រលួយកាុងជួររដ្ឋា ភិបាល រ្វើឱ្យមា្អត្តាអតិ
ផរណាកា្់ដតខព្់  វ ិ្ មភាព្ងគម្ិង
ជីវភាពរ្់រៅរប្់ត្បជាជ្កា្់ដតលំបាក
ខាល ងំរ ើងៗ។ កតារ រ្ះ បា្រ្វើឱ្យត្បជាជ្
មួយភាគ្ដំដ្លរៅតាមតបំ្់ជ្បទ្យរត្កាម
ការដ្ឹកនារំប្់បកសកុមមុយ្ី្រកមពុជា រងើប
រ ើងរ្វើបដ្ិវតរត្បឆ្ងងំ្ឹងរបបសាធារណ្រដ្ា
ដខមររេូតទ្យទួ្យលបា្រជាគជ័យរៅនងាទី្យ១៧ 
ដខរមសា ឆ្ងា ១ំ៩៧៥។ 
 រត្កាយពីត្បរទ្យ្កមពុ ជា ត្តូ វបា្
ររំដ្ឋះទងំត្្ុង រដ្ឋា ភិបាលកុមមុយ្ី្រមួយ
ត្តូវបា្បរងេើតរ ើងរដ្ើមបរីរៀបចំត្បរទ្យ្
ជាតិ ្ិងរខឿ្រ្ដ្ាកិចចជាតិរ ើងវញិ។ 

                                                 
5 េួត វុទ្យធី៖ ត្បជុរំដ្ា្ មម្ ុញ្ាត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជាពី
ឆ្ងា ១ំ៩៤៧-២០០៧៖ ដ្.ឯ.ម. 
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 រៅឆ្ងា ១ំ៩៧៦ បកសកុមមុយ្ី្រកមពុជា
បា្ដបងដចកកមពុជាត្បជា្ិបរតយយរៅជា៦
ភូមិភាគ ដដ្លរួមមា្៣២តបំ្់។ ភូមិភាគ
្ីមួយៗគឺយករខតរពីរឬរត្ចើ្មកបញ្ចូ លាា  
ឬកាត់រចញពីរខតររ្ះខលះឬរខតររនាះខលះមក
បញ្ចូ លាា ។ ភូមិភាគ្ិងតំប្់ទ ំងអ្់
្ុទ្យធដតត្តូវបា្ដ្ឋក់កណំ្ត់្មាគ ល់ជារលខ។ 
ភូមិភាគ្ីមួយៗដចករចញជារត្ចើ្តំប្់
រេើយតំប្់្ីមួយៗដចកជាត្្ុក  ុំ  ្ិង
្េករណ៍្។ 
 ភូមិភាគបូព៌ា(ភូមិភាគ២០៣) ដ្ឹកនា ំ
រដ្ឋយ រសា ភឹម ដដ្លរ្វើអតរឃ្តរៅដខ
ឧ្ភា ឆ្ងា ១ំ៩៧៨។ ភូមិភាគរ្ះរួមមា្
រខតរនត្ពដវង ្ិងរខតរសាវ យររៀងទងំមូល 
ដផាកខលះន្រខតរកំពង់ចាមដដ្ល្ាិ តរៅ
រត្តើយខាងរកើតទ្យរ្លរមគងគទងំអ្់ ្ិងកាត់
រចញពីត្្ុកមួយកាុងរខតរត្ករចះ គឺត្្ុកឆ្លូង 
្ិងកាត់យកត្្ុកខលះពីរខតរកណាោ ល ដដ្ល
រួមមា្ត្្ុកខាច់កណាោ ល ោវ ឯម ្ិងមុខ
កពូំល។ ភូមិភាគរ្ះដចកជាត្បាតំបំ្់ ដដ្ល
រួមមា្ តបំ្់២០ តបំ្់២១ តបំ្់២២ តបំ្់
២៣ ្ិងតបំ្់២៤។ 
 ភូមិភាគ្ិរតី(ភូមិភាគ៤០៥) ដ្ឹកនា ំ
រដ្ឋយ ឈិត រជឿ្ រៅតាម៉ាុក។ ភូមិភាគ
រ្ះរួមមា្រខតរកំពត  ្ិង រខតរតា ដក វ 
ទងំមូល ត្្ុកពីរកាុ ងរខតរកពំង់្ពឺ  គឺត្្ុក
្ំររាងទ្យង ្ិងគងពិ្ី ្ិងត្្ុកត្បាកំាុ ង
រខ តរ ក ណាោ ល  ដដ្ ល រួម មា ្ ត្្ុ ក

កណាោ ល្ៃឹង សាអ ង រកាះ្ ំរកៀ្សាវ យ ្ិង
រលើកដដ្ក។ ភូមិភាគរ្ះដចកជាបួ្តំប្់ 
ដដ្លរួមមា្ តំប្់១៣ តំប្់៣៣ តំប្់
៣៥ ្ិងតបំ្់២៥។ 
 ភូមិភាគឧតររ(ភូមិភាគ៣០៣) ដ្ឹកនា ំ
រដ្ឋយ កុយ ្ួ្ រៅ្ុច ពីឆ្ងា ១ំ៩៧០ដ្ល់
រដ្ើមឆ្ងា ១ំ៩៧៦។ បនាៃ ប់ពីកុយ ្ួ្ ត្តូវបា្
ចាប់ខលួ្ ្ិង្មាល ប់រៅគុកទួ្យលដ្លងរៅឆ្ងា ំ
១៩៧៦ ដក ពក ត្តូវបា្ចាត់តាងំជារលខា
ភូមិភាគ។ រៅឆ្ងា ១ំ៩៧៧ ដក ពក ត្តូវបា្ចាត ់
តាងំឱ្យរ្វើជារលខាភូមិភាគកណាោ លដដ្ល
រទ្យើបបរងេើតងមី រលខាងមីរប្់ភូមិភាគឧតររគឺ 
កង ចាប។ ភូមិភាគរ្ះរួមមា្រខតរកពំង់្ំ
ទងំមូល ដផាកខាងលិចទ្យរ្លរមគងគទងំអ្់
ន្រខតរកំពង់ចាម ្ិងត្្ុកមួយន្រខតរ
ត្ករចះ គឺត្្ុកដត្ពកត្ប្ប់។ ភូមិភាគរ្ះ
ដចកជាបីតំប្់ គឺ តំប្់៤១ តំប្់៤២ ្ិង
តបំ្់៤៣។ 
 ភូមិភាគពាយ័ពយ(ភូមិភាគ៥៦០) 
ដ្ឹកនារំដ្ឋយ ញឹម រ្់។ ភូមិភាគរ្ះរួម
មា្រខតររពា្ិ៍សាត់  ្ិងរខតរបាត់ដ្ំបង
ទងំមូល រេើយដចករចញជាត្បាពីំរតំប្់ 
រួមមា្ តំប្់១ តំប្់២ តំប្់៣ តំប្់៤ 
តបំ្់៥ តបំ្់៦ ្ិងតបំ្់៧។ 
 ភូមិភាគប្ចិម(ភូមិភាគ៤០១) ដ្ឹកនា ំ
រដ្ឋយ ជូ រជត។ ភូមិភាគរ្ះរួមមា្រខតរ
រកាះកុង ្ិងរខតរកំពង់ឆ្ងា ងំទងំមូល ្ិង
ដផាកខលះន្រខតរកំពង់្ពឺ  រេើយដចកជាត្បា ំ
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តំប្់គឺ  តំប្់៣១ តំប្់៣២ តំប្់៣៧ 
តបំ្១់៥ ្ិងតបំ្់១១។ 
 ភូមិភាគឦសា្(ភូមិភាគ១០៨) 
ដ្ឹកនារំដ្ឋយ នណ្ សារា៉ា ្់ រៅយ៉ា (្មាល ប់
រៅឆ្ងា ១ំ៩៧៦)។ ភូមិភាគរ្ះរួមមា្រខតរ
រត្គិរ ី្ិងរខតរមណ្ឌ លគិរទីងំមូល ដផាក
ខលះន្រខតរត្ករចះ ្ិងដផាកខលះន្រខតរ្ៃឹង
ដត្តង ដដ្ល្ាិតរៅរត្តើយខាងលិចទ្យរ្លរមគ
ងគ។ ភូមិភាគរ្ះដចកជាត្បា ំមួយតំប្់គឺ 
តំប្់១០១ តំប្់១០២ តំប្់១០៤ តំប្់
១០៥ តបំ្់១០៧ ្ិងតបំ្់៥០៥។ 
 កាុ ងឆ្ងា ១ំ៩៧៦រ្ះ កមពុជាត្បជា្ិប
រតយយបា្បរងេើតតបំ្់្វយ័តចំ្ ួ្ពីររផសង
រទ្យៀត ដដ្លទក់ទ្យងការររដៃ ល់ជាមួយ    
គណ្ៈកមាម ្ិការមជឈមិបកស ប៉ាុ ដ្រមិ្តាម    
រយៈភូមិភាគណាមួយរទ្យ។ តបំ្់ទងំរ្ះរួម
មា្ តំប្់រ្ៀមរាបឧតររមា្ជ័យ(តំប្់
១០៦)្ិងតំប្់ត្ពះវហិា រ(តំប្់១០៣)។ 
ត្កុងកំពង់រសាមក៏ត្តូវបា្ចាត់តាងំរដ្ឋយ
ដ កពីភូមិភាគដដ្រ។ 
 រៅឆ្ងា ១ំ៩៧៧ ភូមិភាគងមីមួយរទ្យៀត 
គឺភូមិភាគកណាោ ល ត្តូវបា្បរងេើតរ ើង។ 
ភូមិភាគរ្ះមា្ទី្យតាងំ្ាិតរៅត្តង់អតីត
ភូមិភាគឧតររ ចំដណ្កភូមិភាគឧតររងមី ត្តូវ
បា្បោូ រទី្យតាងំរៅតបំ្់រ្ៀមរាប ឧតររមា្
ជ័យ  ្ិងតំប្់ ត្ពះវហិា រ។ តំប្់ ត្ករចះ
(តំប្់៥០៥) ្ិងតំប្់មណ្ឌ លគិរ(ីតំប្់

១០៥) ត្តូ វបា្បំដបករចញ ពី ភូមិភា គ
ឦសា្ ្ិងចាត់តាងំជាតបំ្់្វយ័ត6។ 
 
 ៤ .៥ -សម័យ សា ធា រណ រដ្ឋរបជា 
មាៃិត្ក្មពុជា ៃិង រដ្ឋក្មពុជា 
 កាុងដ្រំណ្ើ រឆ្លងកាត់ការវវិតរឥតឈប់
ឈរន្របប្ងគមដខមររយើង ការររៀបចរំដ្ាបា
លដដ្្ដ្ីក៏មា្ការវវិតររៅតាមទ្យត្មង់ដបប
បទ្យន្របបទងំរនាះផងដដ្រ រពាលគឺមា្
លកខណ្ៈដបលកៗាា ពីរបប្រយបាយមួយ
រៅរបប្រយបាយមួយរទ្យៀត។   
 ការររៀបចរំដ្ាបាលដដ្្ដ្ីរៅ្ម័យ
សាធារណ្ រដ្ាត្បជាមា្ិតកមពុ ជា ្ិងរដ្ា    
កមពុជាមា្លកខណ្ៈត្បហាក់ត្បដេលាា ។ 
ទ ំ ង រ្ ះក៏ អា ត្្័ យ រៅ រដ្ឋ យ រប ប
្រយបាយដដ្ល្ម័យទងំពីររ្ះយកមក
រត្បើមា្លកខណ្ៈត្្រដ្ៀងាា ផងដដ្រ។ 
 រៅចរនាល ះឆ្ងា ១ំ៩៧៩-១៩៩៣ ត្បរទ្យ  ្
កមពុជាបា្ឆ្លងកាត់របបពីរខាងរលើ ដដ្លនា ំ
ឱ្យមា្រដ្ា្ មម្ ុញ្ាពីររផសងាា ផងដដ្រ។ ប៉ាុដ្រ
បនាៃ ត់ រ្យបាយ្ំៗ  ្ ិងការត្គប់ត្គងរដ្ាបាល 
ដដ្្ដ្ីរៅដតមា្លកខណ្ៈត្បហាក់ត្បដេល
ាា ដ្ដដ្លរពាលគឺត្ា្់ដតមា្បោូ ររ ម្ ះ
ត្បរទ្យ្ពីសាធារណ្រដ្ាត្បជាមា្ិតកមពុជា 

                                                 
6 ឌ្ី ខា បូំលី៖ ត្បវតរិសា ន្ត្រកមពុជាត្បជា្ិបរតយយ, 
១៩៧៥ -១៩៧៩ , មជឈមណ្ឌ លឯកសា រកមពុ ជា , 
២០០៧ 
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មកជារដ្ាកមពុជា ប៉ាុរណាណ ះ ដដ្លបា្ត្បកា្
រៅនងាទី្យ៣០ ដខរមសា ឆ្ងា ១ំ៩៨៩។ 
 រៅ្ម័យសាធារណ្រដ្ាត្បជាមា្ិត
កមពុ ជា  ដដ្្ដ្ី ត្តូ វដបងដចកជារខតរ ត្កុង 
ចណុំ្ះឱ្យរដ្ាអំណាចមជឈមិដៃ ល់។ តាមរដ្ា
្មម្ុញ្ារប្់រដ្ាកមពុជាដចងថ្ន ដដ្្ដ្ីត្តូវ
ដចកជារខតរ ្ិងត្កុង។ រខតរដចកជាទី្យរួមរខតរ 
្ិងត្្ុក។ ទី្យរួមរខតរដចកជា្រេ ត់ រេើយ
ត្្ុកដចកជា ុំ។ ត្កុងចំណុ្ ះរដ្ាអំណាច
មជឈមិដៃ ល់ត្តូវដបងដចកជាខណ្ឌ  ្ិងត្្ុក
ជាយត្កុង។ ខណ្ឌ ត្តូវដបងដចកជា្រេ ត់។ 
ត្្ុ កជាយ ត្កុង  ត្តូ វដបងដចកដូ្ចត្្ុ ក
ចណុំ្ះរខតរ7។  
 ចដំណ្កការត្គប់ត្គងរដ្ាបាលដដ្្ដ្ី 
របបទងំពីរមា្លកខណ្ៈខុ្ាា ខលះៗដូ្ចជា៖ 
 -រៅ្ម័យសាធារណ្រដ្ាត្បជាមា
្ិតកមពុជារដ្ាបាលដដ្្ដ្ីត្តូវត្គប់ត្គងរដ្ឋយ
គណ្ៈកមាម ្ិការត្បជាជ្បដ្ិវតរ្៍មូលដ្ឋា ្ 
មា្ថ្នា ក់រខតរ ្ិងត្្ុកជារដ្ើម។ 
 -រៅ្ម័យរដ្ាកមពុជា រដ្ាបាលដដ្្ដ្ី
ត្តូវត្គប់ត្គងរដ្ឋយគណ្ៈកមាម ្ិការត្បជាជ្ 
មូលដ្ឋា  ្មា្ថ្នា ក់រខតរ ្ ិងត្្ុកជារដ្ើម។ 
 ្មាជិកន្គណ្ៈកមាម ្ិការទងំពីរ
ខាងរលើ រ្ះ ត្តូ វរត្ជើ្ ររ ើ្ តាមរាល
ការណ៍្របាះរឆ្ងា តជា្កល រដ្ឋយរ្មើភាព 
                                                 
7 េួត វុទ្យធី៖ ត្បជុរំដ្ា្ មម្ ុញ្ាត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជាពី
ឆ្ងា ១ំ៩៤៧-២០០៧៖ ដ្.ឯ.ម. 
 

រដ្ឋយចំរពាះ ្ិងរដ្ឋយ្មាា ត់ រៅតាម
តំប្់ ្ី មួយ ៗ។  របកខ ជ្ទ ំង រនា ះជា
តណំាងគណ្ៈកមាម ្ិការត្បជាជ្ តណំាង 
រណ្ ្ិ រស ្ិងតំណា ងអងគកា រមហាជ្     
នានា។ 
 ត្បធា្ អ្ុត្បធា្ ្ិង្មាជិកន្គ
ណ្ៈកមាម ្ិការទងំពីរ មា្អាណ្តរិ៥ឆ្ងា  ំ
ចំ រពា ះគណ្ ៈកមាម ្ិកា រថ្នា ក់ ខព្់  ្ិង
អាណ្តរិ៣ឆ្ងា  ំចរំពាះគណ្ៈកមាម ្ិការថ្នា ក់
ទប។ 
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ឯក្សារពសិររោះ 
 

-ជួ្ ណាត៖ វចនា្ុត្កមដខមរ ភារំពញ ការផាយរប្់វទិ្យាសាា ្ពុទ្យធសា្នាបណ្ឌិ តយឆ្ងា ១ំ៩៦៧ 
-ឌ្ី ខាបូំលី៖ ត្បវតរិសាន្ត្រកមពុជាត្បជា្ិបរតយយ, ១៩៧៥-១៩៧៩, មជឈមណ្ឌ លឯកសារកមពុជា, 
២០០៧ 
-រៅ សាររឿ្៖ ត្បវតរសិាា ប័្ ដខមរ របាះពុមភរលើទី្យ១ ឆ្ងា ២ំ០១៥ 
-រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុជា៖ ទ្យ្ស្វជិាា ដខមរ្មយ័អងគរ ឆ្ងា ២ំ០០៨ 
-សាកលវទិ្យាល័យភារំពញអ្ររជាតិ៖ រដ្ាបាលសាធារណ្ៈ ឆ្ងា ំ្ ិកា២០១៦-២០១៧ 
-េួត វុទ្យធី៖ ត្បជុរំដ្ា្ មម្ ុញ្ាត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជាពីឆ្ងា ១ំ៩៤៧-២០០៧៖ ភារំពញ ឆ្ងា ២ំ០០៧ 
-ដេម ឡាច៖ សាា ប័្ ្រយបាលកមពុជាបចចុបប្ា៖ សាោភូមិ្ៃរដ្ាបាល ឆ្ងា ២ំ០១៩ 
 




