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ប្រវត្តិរដ្ឋសភានៃប្រះរាជាណាចប្ររម្ពុជា 
បណ្ឌិ ត ហែម្ ឡាច មន្ត្រីនាយកដ្ឋា ្្ីតិសាន្ត្រ 
វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្ត្រ្ ិងវទិ្យាសាន្ត្រ្ ងគម 

ន្រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុជា 
 
 

 ប្បទទ្យ្កមពុជា ជាប្រះរាជាណាចប្ក
ដែលប្រះមហាកសប្តប្ទ្យង់ប្បតិបតរិតាមរែាធមម្ ុញ្ញ 
្ិងតាមលទ្យធិប្បជាធិបទតយយ ទ្ររីហុបកស ជា
រែាឯករាជយ អធិបទតយយ អរាប្កឹត អចិនន្ត្រយ៍ 
្ិងមិ្ចូលបកស្មព័្ធ មា្ទី្យតា ាំង្ាិតទៅកនុង
ភូមិភាគអា្ីុដប៉ែកអាទគនយ៍ ្ិងមា្នទៃប្កឡា 
១៨១.០៣៥ គីឡូដម៉ែប្តកាទរ ៉ែ។ ភនាំទរញ ជារាជ
ធា្ីន្ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា។ ភាសា ្ិង
អកសរ ដែលទប្បើជាទលូ វការ គឺភាសា ្ិងអកសរ   
ដមមរ។ បចចុ បប្ន ប្បទទ្យ្កមពុជា មា្រាជធា្ី១ 
ទមតរ២៤ ប្កុង២៨ ប្្ុក១៦២ មណ្ឌ ១៤ ឃុាំ
១.៤០៦ ្ង្កា ត់២៤៦ ភូមិ១៤.៣៩៤ ្ិងមា្
ប្បជាជ្្រុប១៥ .៥៥២ .២១១នាក់(ជាំទរឿ្
ទូ្យទៅប្បជាជ្ទៅប្រះរាណាចប្កកមពុជា ឆ្ន ាំ
២០១៩)។ 
 អាំណាចទ ាំងអ្់ជារប្់ប្បជារលរែា 
ទហើយអាំណាចដបងដចងដ្ឋច់រីគ្នន រវាងអាំណាច
្ីតិបបញ្ញតរិ អាំណាច្ីតិប្បតិបតរិ ្ិងអាំណាច
តុលាការ។ 
 

១-ប្រវត្តិរដ្ឋសភាម្ុៃឆ្ន ាំ១៩៩៣ 

 ប្រ ះរាជាណា ចប្កកមពុ ជា ប្តូ វបា ្
អាណា្ិគម្ិយមបារា ាំងប្តួតប្តារីឆ្ន ាំ១៨៦៣ 

ែល់ឆ្ន ាំ១៩៥៣។ កនុងរជជកាលប្រះបាទ្យ ្ីុ្ុវតាិ 
មា្ប្រះរាជបញ្ញតរិមួយចុះនងៃទី្យ១៨ ដមមីនា ឆ្ន ាំ
១៩១៣ ្ទប្មចបទងាើត្ភារិទប្គ្នះទោបល់ 
ដែលមា្្មាជិក៣៩រូប តាំណាងឱ្យ១០ទមតរ 
ប្កុង។ ទ្ះជា្ញ្ញញ ណ្ែាំបូងន្ការកទកើត     
្ភា។ 
 នងៃ ទី្យ១០ ដមទមសា  ឆ្ន ាំ១៩៤០ ្ភា
រិទប្គ្ន ះទោ បល់  បា្ដកដប្បទៅជា  ្ភា
តាំណា ងប្បជា ជ្កមពុ ជា  ទប្កា ម រជជកាល
ប្រះបាទ្យ ្ីុ្ុវតាិ មុ្ីវងស។ 
 នងៃទី្យ២៩ ដមមីនា ឆ្ន ាំ១៩៤៥ មា្ការ
បទងាើ ត  ្ភា រិ ទប្គ្ន ះទោ បល់  ដែលមា្
្មាជិក៣៣រូប តាំណាងឱ្យ១៤ទមតរ ប្កុង។  
 ដមវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ១៩៤៥ មា្ការបទងាើត      
គណ្ៈកមមការបារា ាំង ដមមរ មួយ ទែើមបទីរៀបទរៀង
ទ្ចកដីប្ាងរែាធមម្ ុញ្ញែាំបូង។ 
 ឆ្ន ាំ១៩៤៦ មា្ប្រះរាជប្កម៤ ្ទប្មច
ទដល់ ទ្រភីារសាររ័ត៌មា្ទ្រភីារបទងាើត
្មាគម ទ្រភីារបទងាើតគណ្បកស្ទោបាយ 
្ិងឱ្យទប្បើចាប់ទបាះទឆ្ន តជា្កលទប្ជើ្តា ាំង
រែា្ ភាបទណាដ ះ អា្្ន (្ភាធមម្ ុញ្ញ)។  
 នងៃទី្យ១ ដមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៤៦ មា្ការ
ទបាះទឆ្ន តជា្កលទលើ កែាំបូងទៅកមពុ ជា 
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ទប្ជើ្តា ាំង្មាជិក្ភាធមម្ ុញ្ញ៦៧រូប ដែល
មា្ទប្កកមមតាក់ដតងរែាធមម្ុញ្ញទី្យ១ន្ប្រះ
រាជាណាចប្កកមពុជា ទហើយប្តូវបា្ប្បកា្ឱ្យ
ទប្បើទៅនងៃទី្យ៦ ដមឧ្ភា ឆ្ន ាំ១៩៤៧។ ្មា្
ភារ្ភាធមម្ុញ្ញដែលទកើតទចញរីការទបាះ
ទឆ្ន តនងៃទី្យ១ ដមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៤៦ទ្ះមា្៦៧រូប 
មករីគណ្បកសប្បជាធិបទតយយ៥០រូប គណ្
បកសទ្រភីារ១៤រូប ្ិងគណ្បកសឯកចឆ័្ៃ៣   
រូប។ 
 នងៃទី្យ២១ ដមធនូ  ឆ្ន ាំ១៩៤៧ មា្ការទបាះ
ទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំង្មាជិករែា្ ភាដែលមា្៧៥
អា្្ៈ។ គណ្បកសប្បជាធិបទតយយទ្យទួ្យលបា្
៥៤អា្្ៈ ទហើយគណ្បកសទ្រភីារទ្យទួ្យល
បា្២១អា្្ៈ1។ 
 នងៃទី្យ០៩ ដមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៥១ មា្ការ
ទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំង្មាជិករែា្ភាដែល
មា្៧៨អា្្ៈ។ គណ្បកសប្បជាធិបទតយយ
ទ្យទួ្យលបា្អា្្ៈភាគទប្ចើ្ដ្ឋច់ខាត(៥៤
អា្្ៈ)។ 
 នងៃទី្យ១១ ដមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៥៥ មា្ការ
ទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំង្មាជិករែា្ភាដែល
មា្៩១អា្្ៈ ទហើយគណ្បកស្ងគមរាន្ត្រ
្ិយមទ្យទួ្យលបា្អា្្ៈទ ាំងអ្់ទៅកនុ ងរែា 
្ភា។  

                                                 
1 ឃឹម ឈុ្អុី ប្បវតរិ្ ភាកមពុជា៖ ឯកសារបទប្ងៀ្ថ្នន ក់
បរញិ្ញញ បប្តជា្់មព្ ់្ីសាន្ត្រ្ ិងវទិ្យាសាន្ត្រ្ ទោបាយ, 
សាកលវទិ្យាល័យទបៀលប្បាយ, ២០០៩ 

 

 នងៃទី្យ២៣ ដមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៥៨ មា្ការ
ទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំង្មាជិករែា្ភាដែល
មា្៦១អា្្ៈ ទហើយគណ្បកស្ងគមរាន្ត្រ
្ិយមទ្យទួ្យលបា្អា្្ៈទ ាំងអ្់ទៅកនុ ងរែា
្ភាែដែល។  
 នងៃទី្យ១០ ដមមិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៦២ មា្ការ
ទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំង្មាជិករែា្ភាដែល
មា្៧៧អា្្ៈ។ ទដ្ឋយគ្នម ្គណ្បកសទទសង
ទទ្យៀតឈរទ ម្ ះ គណ្បកស្ងគមរាន្ត្រ្ិយម
ទ្យទួ្យលបា្អា្្ៈទ ាំងអ្់ទៅកនុងរែា្ ភា2។  
 នងៃទី្យ១១ ដមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៦៦ មា្ការ
ទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រអាណ្តរិងមី។ 
មា្ទបកខជ្ទ ាំងអ្់៤១៥នាក់ប្បដជងគ្នន យក
អា្្ៈ៨២ទៅកនុងរែា្ភា។ គណ្បកស្ងគម
រាន្ត្រ្ ិយមទ្យទួ្យលបា្អា្្ៈទ ាំងអ្់។ 
 ្ភាជាតិ ្ម័យសាធារណ្រែាដមមរ 
ទកើតទចញរីការទបាះទឆ្ន តនងៃទី្យ០៣ ដមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ
១៩៧២។ គណ្បកសរប្់ទលាក ល្់ ្ល់ 
ឈនះទឆ្ន ត ទហើយទ្យទួ្យលបា្អា្្ៈទ ាំង១២៦
ទៅកនុងរែា្ ភា។ 
 ទៅ្ម័យកមពុជាប្បជាធិបទតយយ មា្
ការទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំង្ភាតាំណាងប្បជាជ្
កមពុជា ទៅនងៃទី្យ២០ ដមមីនា ឆ្ន ាំ១៩៧៦ ដែល
មា្្មាជិកទ ាំងអ្់២៥០នាក់  កនុ ងទនាះ
តាំណាងក្ិករមា្១៥០នាក់ តាំណាងកមមករ
្ិងរលករទទសងទទ្យៀតមា្៥០នាក់ ្ិងតាំណាង
កងទ្យរ័បែិវតរ្ ៍កមពុជា៥០នាក់។ 

                                                 
2 ឃឹម ឈុ្អុី ប្បវតរិ្ ភាកមពុជា៖ ែ.ឯ.ម. 
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 គណ្ ៈកមាម ធិកា រអចិ នន្ត្រ យ៍ ្ ភា
តាំណា ងប្បជាជ្កមពុ ជា រួមមា្៖ ្ួ្  ជា
(ប្បធា្) ងួ្ កង(អ្ុប្បធា្ទី្យ១) ទៅ  ្ូ (អ្ុ
ប្បធា្ទី្យ២) រ្់ ្ឹម ្ សា ្ មុី ឆ្ ាំ ទមង ្ុម 
មា៉ែ ត់ លី ងង ្ីុ ្ិង រ្់ ប្ាប (្មាជិក)3។ 
 ្ម័យសាធារណ្រែាប្បជាមា្ិតកមពុជា 
្ិងរែាកមពុជា រែា្ភាជាតិ ជាសាា ប័្កាំរូល
រប្់រែា ្ិងជាសាា ប័្តាំណាងឱ្យប្បជារលរែា
ទូ្យទ ាំងប្បទទ្យ្ន្របបសាធារណ្រែាប្បជាមា្ិត
កមពុ ជា  ្ិងរែាកមពុ ជា  ដែលមា្្មតាកិចច
ដតងតា ាំង ្ិងអ្ុម័តចាប់។ របបសាធារណ្រែា
ប្បជាមា្ិតកមពុជា ្ិងរែាកមពុជា មិ្បា្ដចង
ឱ្យបា្ចា្់លា្់អាំរីលកខមណ្ឌ ន្ទបកខជ្
ដែលមា្្ិទ្យធិឈរទ ម្ ះទនាះទទ្យ។ ្ីតិវធិីទបាះ
ទឆ្ន តប្តូវបា្កាំណ្ត់កនុងចាប់ទបាះទឆ្ន ត។ 
 តាំណាងរាន្ត្រ ប្តូវបា្ទប្ជើ្តា ាំងទដ្ឋយ
ការទបាះទឆ្ន តជា្កល ទដ្ឋយទ្រ ីទដ្ឋយទ្មើ
ភារ ទដ្ឋយចាំទាះ ្ិងទដ្ឋយ្មាៃ ត់។ រែា្ ភា 
ដែលទកើតទចញរីការទបាះទឆ្ន ត នងៃទី្យ០១ ដម
ឧ្ភា  ឆ្ន ាំ១៩៨១  មា ្១១៧អា្្ៈ។ 
ទបកខជ្ទ ាំងអ្់្ុទ្យធដតប្តូវបា្ទប្ជើ្តា ាំង ្ិង
មា្ការឯកភាររីរណ្្ិរសសាមគគី្ទន្តង្កគ ះ
ជាតិកមពុជា។ រែា្ភា បា្អ្ុម័តរែាធមម្ុញ្ញ
ន្សាធារណ្រែាប្បជាមា្ិតកមពុជា ទៅនងៃទី្យ២៥ 
ដមមិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៨១ ទហើយប្តូវបា្ប្កុមប្បឹកា
រែាប្បកា្ឱ្យទប្បើទៅនងៃទី្យ២៧ ដមមិងុនា ឆ្ន ាំ
                                                 
3 ឌី ខា ាំបូលី៖ ប្បវតរិសាន្ត្រកមពុជាប្បជាធិបទតយយ, ១៩៧៥-
១៩៧៩, មជឈមណ្ឌ លឯកសារកមពុជា, ២០០៧ 
 

១៩៨១។ ទៅនងៃទី្យ៣០ ដមទមសា ឆ្ន ាំ១៩៨៩ 
ប្កុមប្បឹការែាបា្ទចញប្កឹតយប្បកា្ឱ្យទប្បើរែា
ធមម្ុញ្ញដកដប្ប«រែាធមម្ុញ្ញន្រែាកមពុជា»ដែល
រែា្ ភា បា្អ្ុម័តទៅនងៃែដែលទនាះ។ 
 
២-រដ្ឋសភានៃប្រះរាជាណាចប្ររម្ពុជា
(១៩៩៣-២០២៣) 
 រែា្ភាជាអងគការកាំរូលតាំណាងប្បជា
រលរែាដែលមា្អាំណាច្ីតិបបញ្ញតរិ។ តាំណាង
រាន្ត្រកនុងរែា្ភាជាតាំណាងប្បជាជាតិដមមរទ ាំង
មូលដែលទកើតទចញរីការទបាះទឆ្ន តជា្កល 
ទដ្ឋយទ្រ ីទដ្ឋយទ្មើភារ ទដ្ឋយចាំទាះ្ិង
តាមវធិីទប្ជើ្ទរ ើ្ ទឆ្ន តជា្មាៃ ត់។ ្ីតិកាល
រប្់រែា្ភាមា្កាំណ្ត់៥ឆ្ន ាំទហើយប្តូវទុត
កាំណ្ត់ទៅទរដែលរែា្ ភាងមីចូលកា្់តាំដណ្ង។ 
 
 ២.១-ត្ួនាទីសាំខាៃ់ៗររសរ់ដ្ឋសភា 
 រែា្ភាបាំទរញភារកិចចរប្់មលួ ្ែូច
បា្កាំណ្ត់កនុងរែាធមម្ុញ្ញ្ិងចាប់ជាធរមា្
។ រែា្ ភាមា្ទួ្យនាទី្យ្ាំខា្់ៗែូចជា៖ 
 ២.១.១-ការអៃុម្័ត្  
-្មាជិកប្រឹទ្យធ្ភា ្មាជិករែា្ភា ្ិង
នាយករែាមប្្ីរ មា្្ិទ្យធិទរួ ចទទរើមគាំ្ិតទធវើចា
ប់។ តាំណាងរាន្ត្រមា្្ិទ្យធិទ្នើទធវើវទិសាធ្កមម
ចាប់។ 
-រែា្ភាអ្ុម័តងវកិាជាតិ ដទ្ការរែា ការ
ឱ្យរែាមចី ប្បាក់រីទគ ការឱ្យរែាឱ្យប្បាក់ទគមចីការ
្្ានានាដទនកហិរញ្ញវតាុ  ្ិងការបទងាើត ដកដប្ប 
ឬលុបទោលរ្ធដ្ឋរ។ 
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-រែា្ភាឱ្យទ្ចករីយល់ប្រមចាំទាះគណ្្ីរែា
បាល។ 
-រែា្ភាអ្ុម័តយល់ប្រម ឬលុបទោល្្ធិ
្ញ្ញញ  ឬអ្ុ្ញ្ញញ អ្ររជាតិ។ រែា្ភាអ្ុម័ត
ចាប់្រីរីការប្បកា្្ន្តង្កគ ម។ ការអ្ុម័តខាង
ទលើ ទ្ះប្បប្រឹតរទៅទដ្ឋយមតិភាគទប្ចើ្ដ្ឋច់
ខាតន្ចា្ំ ួ្្មាជិករែា្ ភាទ ាំងមូល។ 
 ២ .១ .២ -ទាំនា រ់ទាំៃងជា ម្ួយ រាជ      

រដ្ឋឋ ភិបាល 
-រែា្ភាទបាះទឆ្ន តទុ្យកចិតរែល់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
តាមមតិភាគទប្ចើ្ដ្ឋច់ខាតន្ចា្ំ ួ្្មាជិករែា
្ភាទ ាំងមូល។ 
-តាមការ្ុាំរី្មាជិកចា្ំ ួ្មួយភាគែប់ោ៉ែ ង
តិច រែា្ ភាអាចអទញ្ជើញឥ្សរជ្ែ៏ឧតរមណា
មួយមកបាំភលឺរែា្ភា អាំរីបញ្ញា ដែលមា្សារៈ
្ាំខា្់រិទ្្។ 
-រែា្ភាអាចទ្យមាល ក់្មាជិកគណ្ៈរែាមន្ត្រី 
ឬទ្យមាល ក់រាជរដ្ឋា ភិបាលរីតាំដណ្ង ទដ្ឋយអ្ុម័
តញតរិបទនាៃ ្តាម្ាំទឡងទឆ្ន តភាគទប្ចើ្ដ្ឋច់
ខាតន្ចាំ្ួ្្មាជិកទ ាំងមូល។ញតរិបទនាៃ ្
រាជរដ្ឋា ភិបាលប្តូវបា្ទលើកទឡើងជូ្រែា្ភា 
ទដ្ឋយតាំណាងរាន្ត្រចាំ្ួ្៣០នាក់ ទទ្យើបរែា
្ភាអាចទលើកមករិភាកាបា្។ 
-តាំណាងរាន្ត្រមា្្ិទ្យធិដ្ឋក់្ាំណួ្រែល់រាជរដ្ឋា
ភិបាល។ ្ាំណួ្ រទ្ះប្តូ្ រទ្ រជាលាយ 
លកខណ៍្អកសរប្បគល់ជូ្តាមរយៈប្បធា្រែា  
្ភា។ ចទមលើយអាចទធវើទឡើងទដ្ឋយរែាមប្្ីរមួយ
រូប ឬទប្ចើ្រូបអាប្្័យទដ្ឋយបញ្ញា ដែលបា្
ទោទ្យទឡើងាក់រ័្ធ្ឹងការទ្យទួ្យលមុ្ប្តូវរប្់

រែាមន្ត្រី មួយរូប ឬទប្ចើ្រូប។ ទបើបញ្ញា ាក់រ័្ធ
ែល់្ទោបាយទូ្យទៅរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
នាយករែាមន្ត្រី ប្តូ វទ្លើយផ្ទៃ ល់មលួ ្។ ចទមលើយ
រប្់រែាមន្ត្រី  ឬរប្់នាយកមន្ត្រីអាចទធវើទដ្ឋយ
ផ្ទៃ ល់មាត់ ឬ្រទ្រជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 
-រែា្ភាកាំណ្ត់ទុ្យកទរលមួយនងៃកនុងមួយ្បារ
ហ៍្ប្មាប់ការទ្លើយ្ាំណួ្រ។ 
 ២ .១.៣-ទាំនារ់ទាំៃងជាម្ួយប្រជា
រលរដ្ឋ 
 តាំណាងរាន្ត្រទធវើការង្ករកនុ ងរែា្ភាបី
ដម មា្វ ិ្ សមកាលបីដម។ តាំណាងរាន្ត្រប្តូវចុះ
្ួរ្ុមទុ្យកខ ជួយទដ្ឋះប្សាយបញ្ញា ្ាំណូ្មររ
រប្់ប្បជារលរែាតាមមណ្ឌ លទរៀងមលួ្ ឬតាម
ទមតរទ ាំងឡាយទូ្យទ ាំងប្បទទ្យ្ឱ្យអ្់រីលទ្យធ
ភារ ្ិងប្តូ វទក់ទ្យងជា មួយអាជាា ធរប្គប់
លាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ទែើមបទីដ្ឋះប្សាយបញ្ញា ទ ាំងទនាះ។ 
 
 ២.២-អាំរីវិសម្ិត្ភារ ៃិងអភ័យ
ឯរសទិធិសភា 
 តាំណាងរាន្ត្រមិ្អាចបាំទរញមុមង្ករជា
្មាជិករែា្ ភាទង ជា្មាជិកប្រឹទ្យធ្ ភាទង
ប្្បទរលដតមួយបា្ទឡើយ។ ្មាជិក្ភា
មា្វ ិ្ មតិភារជាមួយការបាំទរញមុមង្ករ   
សាធារណ្ៈជា្កមម ្ិងមុមង្ករជា្មាជិកន្
សាា ប័្ែនទ្យទទ្យៀតដែលបា្ដចងកនុងរែាធមម្ ុញ្ញ 
ទវៀរដលងដតបាំទរញមុមង្ករកនុងគណ្ៈរែាមន្ត្រីន្ 
រដ្ឋា ភិបាល។ កនុ ងករណី្ទ្ះ ្មាជិករែា្ភា
រូបទនាះមា្ឋា្ៈជា្មាជិករែា្ភាធមមតា 
ប៉ែុ ដ្រមិ្ប្តូវមា្មុមតាំដណ្ងអវីទ ាំងអ្់កនុ ង       
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គណ្ៈកមាម ធិការអចិនន្ត្រយ៍្ិងកនុ ងគណ្ៈកមម
ការទទសងៗន្រែា្ ភា។ 
 ទែើមបឱី្យ្មាជិក្ភាបាំទរញតួនាទី្យជា
តាំណាងប្បជារលរែា ្ិងប្បជាជាតិបា្លអ រែា
ធមម ្ុញ្ញបា្ទរល់ អភ័យឯក្ិទ្យធិ្ភា ជូ្
្មាជិក្ភា។ តាំណាងរាន្ត្រមា្អភ័យឯក
្ិទ្យធិ្ភា។ អភ័យឯក្ិទ្យធិទ្ះ ធានាឯករាជយ
ភាររប្់្មាជិក្ភា។ តាំណាងរាន្ត្រ ឬ
្មាជិកប្រឹទ្យធ្ ភារូបណាក៏ទដ្ឋយមិ្អាចប្តូវ
បា្ទោទ្យប្បកា្់ ោប់មលួ្ ឃាត់មលួ្ ឬឃុាំមលួ ្
ទដ្ឋយទហតុរីបា្្ាំដែងទោបល់ ឬបទញ្ចញ
មតិកនុងការបាំទរញមុមង្កររប្់មលួ្ទឡើយ4។ 
 
 ២.៣-គណៈរម្មា ធិការអចិន្ៃតយ ៍
គណ្ៈកមាម ធិការអចិនន្ត្ដយ៍ន្រែា្ភាប្តូវបា្
បទងាើតទឡើង ទែើមបធីានាែាំទណ្ើ រការរែា្ភាកនុង
ចទនាល ះ្ម័យប្បជុាំ ្ិង្ទប្មចរីរទបៀបវារៈប្បជុាំ
ទរញអងគ ្ិងកិចចការធាៗំ រប្់រែា្ ភា។ 
 ្មា្ភារគណ្ៈកមាម ធិការអចិនន្ត្ដយ៍
មា្ែូចតទៅ៖ 
-ប្បធា្រែា្ ភា 
-អ្ុប្បធា្ទ ាំងរីរ 
-ប្បធា្គណ្ៈកមមការនានាន្រែា្ ភា។ 
រែា្ ភាបទងាើតគណ្ៈកមមការជាំនាញនានាចា្ំ ួ្
១០ ទែើមបទី្យ ទួ្យល រិ្ិតយទ្ចកដី ទ្នើ ចាប់  ឬ
ទ្ចកដីប្ាងចាប់នានា្ិងជារិទ្្ទ្យទួ្យល
                                                 
4 ប្កុមប្បឹកាធមម្ុញ្ញ៖ រែាធមម្ុញ្ញន្ប្រះរាជាណាចប្ក
កមពុជា  ការទាយរប្់ប្កុមប្បកឹាធមម្ ុញ្ញ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

ប្ៃុកទៅតាមមុមជាំនាញរប្់មលួ្កនុងការប្តួត
ទមើលកិចចការរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ្មា្
ភារន្គណ្ៈកមមការជាំនាញ្ីមួយៗមា្ចា្ំ ួ្
៧រូបោ៉ែ ងតិច។ 
 គណ្ៈកមមការជាំនាញទ ាំង១០ទនាះគឺ៖ 
-គណ្ៈកមមការការារ្ិទ្យធិម្ុ្ស ទ្យទួ្យលាកយ
បណ្ដឹ ង  អ ទងា ត  ្ិ ងទ្យាំនា ក់ ទ្យាំ ្ ង រែា្ភា 
ប្រឹទ្យធ្ ភា 
-គណ្ៈកមមការទ្ែាកិចច ហិរញ្ញវតាុ  ធនាគ្នរ ្ិង
្វ្កមម 
-គណ្ ៈកមមការដទ្ការ វ ិ្ ិ ទោគ ក្ិកមម 
អភិវឌឍ្៍ជ្បទ្យ បរសិាា ្ ្ិងធ្ធា្ទឹ្យក 
-គណ្ៈកមមការមហានទៃ ការារជាតិ ្ិងមុមង្ករ
សាធារណ្ៈ 
-គណ្ៈកមមការកិចចការបរទទ្យ្ ្ហប្បតិបតដិ
ការអ្ដរជាតិ ទឃា្នាការ ្ិងរ័ត៌មា្ 
-គណ្ៈកមមការ្ីតិកមម ្ិងយុតដិធម៌ 
-គណ្ៈកមមការអប់រ ាំ យុវជ្ កីឡា ធមមការ កិចច
ការសា្នា វបបធម៌ ្ិងទទ្យ្ចរណ៍្ 
-គណ្ៈកមមការ្ុខាភិបាល ្ងគមកិចច អតីត
យុ ទ្យធជ្  យុ វ្ីតិ្មបទ  កា រង្ក រ បណ្ដុ ះ
បណាដ លវជិាជ ជីវៈ ្ិងកិចចការនារ ី
-គណ្ ៈកមមកា រសាធារណ្ ៈការ ែឹកជញ្ជូ ្ 
ទូ្យរគមនាគម្៍ នប្ប្ណី្យ៍ ឧ្ាហកមម ដរ ៉ែ 
ថ្នមរល ាណិ្ជជកមម ទរៀបចាំដែ្ែី ្គររូប្ី
យកមម ្ិង្ាំណ្ង់ 
-គណ្ៈកមមការអទងាត ទបា្្មាអ ត ្ិងប្បឆ្ ាំង
អាំទរើរុករលួយ។ 
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៣-រដ្ឋសភា(១៩៩៣-២០២៣) 
 ៣ .១ -ៃី ត្ិ កា ល ទី ១ ( ១ ៩ ៩ ៣ -
១៩៩៨) 
 ែាំទណាះប្សាយវវិាទ្យទៅកមពុជា តាមរយៈ 
កិចចប្រមទប្រៀង្្រិភារប្កុងបា៉ែ រ ី្  នងៃទី្យ២៣ 
ដមតុលា ឆ្ន ាំ១៩៩១ បា្កាំណ្ត់ឱ្យមា្ការទបាះ
ទឆ្ន តទែើមបកីសាង្ីតិរែា្ិងបទងាើតសាា ប័្
ប្គប់ប្គងប្បទទ្យ្។ កនុ ងសាម រតីទ្ះ ការទបាះ
ទឆ្ន តទលើកទី្យ១ បា្ប្បប្រឹតរទៅទៅនងៃទី្យ២៣ ដម
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ទៅទូ្យទ ាំងប្បទទ្យ្ ទប្ជើ្
ទរ ើ្ ្ភាធមម្ុញ្ញ ទែើមបតីាក់ដតងរែាធមម្ុញ្ញ  
មួយ ។  កនុ ង ឱ្កា ្ ទនា ះ មា ្គណ្ បក ស
្ ទោ បាយចាំ្ួ្២០បា្ចូល រួម ប្ប កួត 
្ប្មាប់មណ្ឌ ល២១ ទែើមបទីប្ជើ្ទរ ើ្ តាំណាង 
រាន្ត្រ១២០រូប។ រែាធមម្ ុញ្ញងមីមួយប្តូវបា្្ភា
ធមម ្ុញ្ញ អ ្ុម័ ត ទៅ នងៃ ទី្យ ២១  ដមកញ្ញញ ឆ្ន ាំ
១៩៩៣ ទហើយប្តូវបា្ប្បកា្ឱ្យទប្បើជាទលូ វការ
ទៅនងៃទី្យ២៤ ដមកញ្ញញ ឆ្ន ាំ១៩៩៣។ កនុ ងទរល
ជាមួយគ្នន ទនាះដែរ ្ភាធមម្ុញ្ញក៏បា្ប្តឡប់
ទៅជារែា្ភាជាតិ ្ប្មាប់អាណ្តរិទី្យ១ ដែល
មា្រយៈទរល៥ឆ្ន ាំ(១៩៩៣-១៩៩៨)។ 
 ទៅកនុងអាណ្តរិទី្យ១ទ្ះ មា្គណ្បកស
្ទោបាយចាំ្ួ្៤ ដែលទ្យទួ្យលបា្អា្្ៈ
ទៅកនុង្ភា៖ 
   -គណ្បកសហ វុ ្្ិុ្បុិច ទ្យទួ្យល
បា្ ៥៨ អា្្ៈ  
  -គណ្ បក សប្បជា ជ្កមពុ ជា 
ទ្យទួ្យលបា្ ៥១ អា្្ៈ  

  -គណ្បកសប្បជាធិបទតយយទ្រ ី
្ិយមប្រះរុទ្យធសា្នា ទ្យទួ្យលបា្ ១០ អា្្ៈ  
  -គណ្បកសម៉ែូលីណាកា្ិងអនក 
ត  ្ូដមមរទែើមបទី្រភីារ ទ្យទួ្យលបា្១ អា្្ៈ5។ 
 ចាំដណ្កគណ្បកសដែលបា្ចូលរួមការ
ទបាះទឆ្ន តមា្ែូចតទៅ៖ 
-គណ្បកសប្បជាជ្កមពុជា 
-គណ្បកស្មព័្ធសាធារណ្រែា 
-គណ្បកសសាធារណ្រែាអភិវឌឍទ្រ ី
-គណ្បកសដមមរអរាប្កឹត 
-គណ្បកសសាមគគីធម៌ប្បជាជាតិ 
-គណ្បកសកមពុជាអរាប្កឹតប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកសកមពុជាទ្រឯីករាជយប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយទ្រ ី្ ិយមប្រះរុទ្យធ
សា្នា(ទលាកតា ្ឺ្ សា្) 
-គណ្បកសទ្របីប្ងួបបប្ងួមជាតិ 
-គណ្បកសហ វុ្្ិុ្បុិច 
-គណ្បកសកមពុជារ្់ទឡើងវញិ 
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយ្ិងអភិវឌឍ្៍ 
-គណ្បកសដមមរជាតិ្ិយម 
-គណ្បកសសាធារណ្រែាទ្រ ី្ ិយម 
-គណ្បកសក្ិករប្បជាធិបទតយយដមមរ 
-គណ្បកសម៉ែូ លីណាកា្ិងអនកត  ្ូ ដមមរទែើមប ី
ទ្រភីារ 
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយទ្រ ី

                                                 
5 អគគទលខាធកិារដ្ឋា ្រែា្ ភា៖ រែា្ ភាន្ប្រះរាជាណា
ចប្កកមពុជា ឆ្ន ាំ២០០៣ 
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-គណ្បកសសាធារណ្រែាប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកស្ភាជាតិដមមរ 
 
 ៣ .២ -ៃី ត្ិ កា ល ទី ២ (១ ៩ ៩ ៨ -
២០០៣) 

ការទបាះទឆ្ន តទលើកទី្យ២ បា្ប្បប្រឹតរទៅ
ទៅនងៃទី្យ២៦ ដមកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ដែលមា្
គណ្បកស្ទោបាយចាំ្ួ្៣៩បា្ចូលរួម
ប្បកួត ្ប្មាប់១២២អា្្ៈទៅកនុងរែា្ ភា។ 
 ទៅកនុងអាណ្តរិទី្យ២ទ្ះ មា្គណ្បកស
្ទោបាយចាំ្ួ្៣ ដែលទ្យទួ្យលបា្អា្្ៈ
ទៅកនុង្ភា៖ 
  -គណ្ បក សប្បជា ជ្កមពុ ជា 
ទ្យទួ្យលបា្ ៦៤ អា្្ៈ  
  -គណ្បកសហ វុ ្្ិុ្បុិច ទ្យទួ្យល
បា្ ៤៣ អា្្ៈ 
  -គណ្បកស្ម រងសុ ីទ្យទួ្យលបា្ 
១៥ អា្្ៈ  
 គណ្បកសទ ាំង៣៩ដែលបា្ចូលរួម
ការទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំងតាំណា ងរាន្ត្រឆ្ន ាំ
១៩៩៨៖ 
-គណ្បកស្ាំបុកឃមុ ា្ំ ងគមប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកសចាំទរ ើ្ ្ិយមដមមរ 
-គណ្បកសសាធារណ្រែាទ្រ ី
-គណ្បកស្គរជុាំ 
-គណ្បកសដមមរអងគរ 
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយទ្រ ី
-គណ្បកសរ្លឺទ្រភីារទលាកថ្នច់ ទរ ៉ែង 
-គណ្បកស្មព័្ធសាធារណ្រែា 

-គណ្បកសដមមរជាតិ្ិយម 
-គណ្បកសកមពុជាទ្រឯីករាជយប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកសកមពុជាអរាប្កឹតប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកស្ងគមងមី 
-គណ្បកសកសាងជាតិ 
-គណ្បកសនាងនាគនារដីមមរ 
-គណ្បកសដមមរជីវតិងមី 
-គណ្បកសអភិវឌឍ្៍ក្ិករកមពុជា 
-គណ្បកសសាមគគីធម៌ប្បជាជាតិ 
-គណ្បកស្ម រងសុ ី
-គណ្បកសរួបរួមជាតិ 
-គណ្បកសសាធារណ្រែាអភិវឌឍ្៍ទ្រ ី
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយដមមរ 
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយទ្រ ី្ ទន្តង្កគ ះជាតិ 
-គណ្បកសរាន្ត្រ្ ិយម 
-គណ្បកសន្ត្រីកមពុជា 
-គណ្បកសកូ្ដមមរ 
-គណ្បកសទ្រ ី្ ិយមប្រះរុទ្យធសា្នា 
-គណ្បកសក្ិករ 
-គណ្បកសកមពុជាងមី 
-គណ្បកសកមពុជាអរាប្កឹត 
-គណ្បកសទលាកតា្ឺ្ សា្ 
-គណ្បកសន្ត្រី្ទន្តង្កគ ះកមពុជា 
-គណ្បកសរលរែាដមមរ 
-គណ្បកសប្ទ្យប្ទ្យង់ជាតិកមពុជា 
-គណ្បកសហ វុ្្ិុ្បុិច 
-គណ្បកសប្បជាជ្កមពុជា 
-គណ្បកសឯកភារដមមរ 
-គណ្បកសសាា បនាជាតិ 
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-គណ្បកសធមាម ធិបទតយយន្ត្រី្ិងជាតិ 
-គណ្បកសម៉ែូ លីណាកា្ិងអនកត  ្ូ ដមមរទែើមប ី
ទ្រភីារ 
 
 ៣ .៣ -ៃី ត្ិ កា ល ទី ៣ (២ ០ ០ ៣ -
២០០៨) 

ការទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រ
្ីតិកាលទី្យ៣ បា្ប្បប្រឹតរទៅទៅនងៃទី្យ២៧ ដម 
កកាដ្ឋ  ឆ្ន ាំ២ ០០៣  ដែលមា ្គណ្ បកស
្ទោបាយចាំ្ួ្២៣បា្ចូល រួម ប្បកួត 
្ប្មាប់១២៣អា្្ៈទៅកនុងរែា្ ភា។ 
 ទៅកនុងអាណ្តរិទី្យ៣ទ្ះ ក៏មា្ដតគណ្
បកស្ទោបាយចា្ំ ួ្៣ ដែលទ្យទួ្យលបា្អា្
្ៈទៅកនុង្ភា៖ 
  -គណ្ បក សប្បជា ជ្កមពុ ជា 
ទ្យទួ្យលបា្ ៧៣ អា្្ៈ  
  -គណ្បកសហ វុ ្្ិុ្បុិច ទ្យទួ្យល
បា្ ២៦ អា្្ៈ 
  -គណ្បកស្ម រងសុ ីទ្យទួ្យលបា្ 
២៤ អា្្ៈ  
 

  គណ្បកសដែលបា្ចូលរួមការទបាះ
ទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រឆ្ន ាំ២០០៣ មា្
ែូចតទៅ៖ 
-គណ្បកសសាមគគីធម៌ប្បជាជាតិ 
-គណ្បកសម៉ែូលីណាកា ្ិងអនកត  ្ូ ដមមរ ទែើមប ី
ទ្រភីារ 
-គណ្បកសដមមរជួយដមមរ 
-គណ្បកសកមពុជា ទ្រ ីឯករាជយ ប្បជាធិបទតយយ 

-គណ្បកសប្្ូវ 
-គណ្បកសរណ្្ិរសជ្ជាតិដមមរ 
-គណ្បកសដមមរអងគរ 
-គណ្បកសអភិវឌឍ្៍កមពុជា 
-គណ្បកសហងសដ្ឋរា៉ែចលនាប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកសប្រលឹងដមមរ 
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយដមមរ 
-គណ្បកសរលរែាដមមរ 
-គណ្បកសឥ្ៃបតរបុរ ី
-គណ្បកសដមមរជាតិ្ិយម 
-គណ្បកស្ទរាតរមចប្ករងសប់្រលឹងដមមរ 
-គណ្បកសឯកភារដមមរ 
-គណ្បកសប្បជាជ្កមពុជា 
-គណ្បកសកូ្ដមមរ 
-គណ្បកសន្ត្រីកមពុជា 
-គណ្បកស្ម រងសុ ី
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយទ្រ ី
-គណ្បកសក្ិករ 
-គណ្បកសហ វុ្្ិុ្បុិច 
 
 ៣ .៤ -ៃី ត្ិ កា ល ទី ៤ ( ២ ០ ០ ៨ -
២០១៣) 
ការទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រ្ ីតិកាល
ទី្យ៤ បា្ប្បប្រឹតរទៅទៅនងៃទី្យ២៧ ដមកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ
២០០៨។ ទៅ ទរល ទនា ះ មា ្គណ្ បកស
្ ទោ បាយចាំ្ួ្១១បា ្ចូល រួម ប្ប កួត 
្ប្មាប់១២៣អា្្ៈទៅកនុ ងរែា្ភា ែូច
អាណ្តរិទី្យ៣ដែរ។ 
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 ទៅកនុងអាណ្តរិទី្យ៤ទ្ះ មា្គណ្បកស
្ទោបាយចា្ំ ួ្៥ បា្ទ្យទួ្យលអា្្ៈទៅកនុង
្ភា៖ 
  -គណ្ បក សប្បជា ជ្កមពុ ជា 
ទ្យទួ្យលបា្ ៩០ អា្្ៈ  
  -គណ្បកស្ម រងសុ ីទ្យទួ្យលបា្ 
២៦ អា្្ៈ 
-គណ្បកស្ិទ្យធិម្ុ្ស ទ្យទួ្យលបា្ ៣ អា្្ៈ  
-គណ្បកស្ទរាតរម  រណ្ឫទ្យធិ  ទ្យទួ្យលបា្ ២ 
អា្្ៈ  
   -គណ្បកសហ វុ ្្ិុ្បុិច ទ្យទួ្យល
បា្ ២ អា្្ៈ 
 គណ្បកសដែលបា្ចូលរួមការទបាះទឆ្ន ត
ទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រទៅអាណ្តរិទី្យ៤ទ្ះ 
មា្ែូចតទៅ៖ 
-គណ្បកស្ទរាតរម រណ្ឫទ្យធិ 
-គណ្បកសប្បជាធិបទតយយដមមរ 
-គណ្បកសដមមរ្មព័្ធទែើមបបី្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកសប្បជាជ្កមពុជា  
-គណ្បកសដមមឈប់ប្ក 
-គណ្បកសដមមរសាធារណ្រែា 
-គណ្បកស្ងគមយុតរិធម៌ 
-គណ្បកសហ វុ្្ិុ្បុិច 
-គណ្បកស្ម រងសុ ី
-គណ្បកសហងសដ្ឋរា៉ែចលនាប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកស្ិទ្យធិម្ុ្ស 
 
 ៣ .៥ -ៃី ត្ិ កា ល ទី ៥ (២ ០ ១ ៣ -
២០១៨) 

ការទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រ
្ីតិកាលទី្យ៥ បា្ប្បប្រឹតរទៅទៅនងៃទី្យ២៨ ដម   
កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣។ ទៅកនុ ងអាណ្តរិទី្យ៥ទ្ះ 
មា្គណ្បកស្ទោបាយចា្ំ ួ្៨បា្ចូលរួម
ប្បកួត ្ប្មាប់១២៣អា្្ៈទៅកនុ ងរែា្ភា 
ែូចអាណ្តរិទី្យ៣ ្ិងអាណ្តរិទី្យ៤ដែរ។ 
 មា្គណ្បកស្ទោបាយចា្ំ ួ្២ បា្
ទ្យទួ្យលអា្្ៈទៅកនុងរែា្ ភាអាណ្តរិទី្យ៥ទ្ះ៖ 
  -គណ្ បក សប្បជា ជ្កមពុ ជា 
ទ្យទួ្យលបា្ ៦៨ អា្្ៈ  
-គណ្បកស្ទន្តង្កគ ះជាតិ ទ្យទួ្យលបា្ ៥៥ អា្្ៈ 
 គណ្បកសដែលបា្ដ្ឋក់បញ្ជី ទបកខជ្
ចូលរួមកនុ ងការប្បកួតប្បដជង ការទបាះទឆ្ន ត
ទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រទៅអាណ្តរិទី្យ៥ទ្ះ 
មា្ែូចតទៅ៖ 
-គណ្បកស្ញ្ញជ តិកមពុជា 
-គណ្បកសហ វុ្្ិុ្បុិច 
-គណ្បកសសាធារណ្រែាប្បជាធិបទតយយ 
-គណ្បកសប្បជាជ្កមពុជា  
-គណ្បកសដមមរអភិវឌឍ្៍ទ្ែាកិចច 
-គណ្បកសដមមរឈប់ប្ក 
-គណ្បកស្ទន្តង្កគ ះជាតិ 
-គណ្ បក ស្ មព័ ្ធ ទែើ ម ប បី្បជា ធិ ប ទតយ យ                                                                         
បនាៃ ប់រីគណ្បកស្ទន្តង្កគ ះជាតិប្តូវបា្រ ាំលាយ
(១៧ វចិឆិកា ២០១៧) អា្្ៈទ ាំង៥៥រប្់
គណ្បកសទ្ះ ប្តូវបា្ដបងដចកទៅឱ្យគណ្
បកសទទសងៗទទ្យៀតដែលបា្ចូល រួមប្បកួត
ប្បដជង ការទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រ
អាណ្តរិទី្យ៥ទ្ះ។ 
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 គណ្បកស្ទោបាយដែលបា្ទ្យទួ្យល
អា្្ៈទៅកនុងរែា្ ភាទៅទរលទនាះមា្៖ 
  -គណ្ បក សប្បជា ជ្កមពុ ជា 
ទ្យទួ្យលបា្ ៧៩ អា្្ៈ  
  -គណ្បកសហ វុ ្្ិុ្បុិច ទ្យទួ្យល
បា្ ៤១ អា្្ៈ 

-គណ្ បក ស្ញ្ញជ តិ ក មពុ ជា 
ទ្យទួ្យលបា្ ២ អា្្ៈ 

-គណ្បកសដមមរអភិវឌឍ្៍ទ្ែា
កិចច ទ្យទួ្យលបា្ ១ អា្្ៈ                                                                      

្ូមបញ្ញជ ក់ថ្ន គណ្បកសដមមរឈប់ប្ក្ិងគណ្
បកស្មព័្ធទែើមបបី្បជាធិបទតយយ មិ្ទ្យទួ្យលយក
អា្្ៈរប្់គណ្បកស្ទន្តង្កគ ះជាតិទទ្យ។ 
 
 ៣ .៦ -ៃី ត្ិ កា ល ទី ៦ ( ២ ០ ១ ៨ -
២០២៣) 

ការទបាះទឆ្ន តទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រ
្ីតិកាលទី្យ៦ បា្ប្បប្រឹតរទៅទៅនងៃទី្យ២៩ ដម   
កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៨។ ទៅកនុ ងអាណ្តរិទី្យ៦ទ្ះ 
មា្គណ្បកស្ទោបាយចាំ្ួ្២០បា្ចូល
រួមប្បកួតប្បដជង ែទណ្ដើ មអា្្ៈ១២៥ ទៅកនុង  
រែា្ ភា។ គណ្បកសប្បជាជ្កមពុជា ទ្យទួ្យលបា្
អា្្ៈទ ាំងអ្់ទៅកនុងការទបាះទឆ្ន តអាណ្តរិ
ទី្យ៦ទ្ះ។ 
 គណ្បកសដែលបា្ដ្ឋក់បញ្ជី ទបកខជ្
ចូលរួមកនុ ងការប្បកួតប្បដជង ការទបាះទឆ្ន ត

ទប្ជើ្តា ាំងតាំណាងរាន្ត្រទៅឆ្ន ាំ២០១៨ទ្ះ មា្
ែូចតទៅ៖ 
  -គណ្បកសដមមររួបរួមជាតិ 

-គណ្បកសមាតុភូមិទយើង 
-គណ្បកសរ្លឺងមី 
-គណ្បកស្ញ្ញជ តិកមពុជា  
-គណ្បកសដមមរទប្កាក 
-គណ្បកស្ាំបុកឃមុ ាំ្ងគមប្បជាធិ
បទតយយ 

-គណ្ បក សប្បជា ធិ ប ទតយ យ     
មូលដ្ឋា ្ 

-គណ្បកសសាធារណ្រែាប្បជាធិប
ទតយយ 

-គណ្បកសរ្មីទមមរា 
-គណ្បកស្មព័្ធទែើមបបី្បជាធិប
ទតយយ 

-គណ្បកសដមមរសាធារណ្រែា 
-គណ្បកសដមមរឈប់ប្ក  
-គណ្បកសហ វុ្្ិុ្បុិច 
-គណ្បកសដមមរអភិវឌឍ្៍ទ្ែាកិចច 
-គណ្បកសយុវជ្កមពុជា 
-គណ្បកសធមាម ធិបទតយយ 
-គណ្បកស្្ៃៈដមមរ 
-គណ្បកសជ្ជាតិទែើមប្បជាធិប
ទតយយកមពុជា 

-គណ្បកសដមមរដតមួយ 
-គណ្បកសប្បជាជ្កមពុជា 

 ខាងទប្កាមទ្ះ គឺជាតារាង្ដីរីប្បវតរិរប្់រែា្ភាកមពុជាតា ាំងរីការកទកើតែាំបូង រហូតមកែល់ 
បចចុបប្ន។ 
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ល.រ. រែា្ ភា រយៈកាល ចា្ំ ួ្គណ្

បកស 
ចា្ំ ួ្អា្
្ៈ 

កាលបរទិចឆទ្យទបាះ
ទឆ្ន ត 

១ ្ភាធមម្ ុញ្ញ១៩៤៦-១៩៤៧ រហុបកស ៦៧ ១-៩-១៩៤៦ 
២ រែា្ ភា១៩៤៧-១៩៥១ រហុបកស ៧៥ ២១-១២-១៩៤៧ 
៣ រែា្ ភា១៩៥១-១៩៥៣ រហុបកស ៧៨ ៩-៩-១៩៥១ 
៤ រែា្ ភា១៩៥៥-១៩៥៨ បកសដតមួយ ៩១ ១១-៩-១៩៥៥ 
៥ រែា្ ភា១៩៥៨-១៩៦២ បកសដតមួយ ៦១ ២៣-៩-១៩៥៨ 
៦ រែា្ ភា១៩៦២-១៩៦៦ បកសដតមួយ ៧៧ ១០-៦-១៩៦២ 
៧ រែា្ ភា១៩៦៦-១៩៧២ បកសដតមួយ ៨២ ១១-៩-១៩៦៦ 
៨ ្ភាជាតិ សាធារណ្រែាដមមរ ១៩៧២-

១៩៧៥ 
បកសដតមួយ ១២៦ ៣-៩-១៩៧២ 

៩ ្ភាតាំណាងប្បជាជ្ កមពុជាប្បជាធិបទត
យយ 

បកសដតមួយ ២៥០ ២០-៣-១៩៧៦ 

១០ រែា្ ភាសាធារណ្រែាប្បជាមា្ិតកមពុជា
្ិង 
រែាកមពុជា១៩៧៩-១៩៩៣ 

បកសដតមួយ ១១៧ ១-៥-១៩៨១ 

១១ ្ភាធមម្ ុញ្ញ ១៩៩៣ ៤/២០ ១២០ (២៣-២៨)-៥-
១៩៩៣ 

១២ រែា្ ភា្ីតិកាលទី្យ១៖១៩៩៣-១៩៩៨ ៤/២០ ១២០ (២៣-២៨)-៥-
១៩៩៣ 

១៣ រែា្ ភា្ីតិកាលទី្យ២៖១៩៩៨-២០០៣ ៣/៣៩ ១២២ ២៦-៧-១៩៩៨ 
១៤ រែា្ ភា្ីតិកាលទី្យ៣៖២០០៣-២០០៨ ៣/២៣ ១២៣ ២៧-៧-២០០៣ 
១៥ រែា្ ភា្ីតិកាលទី្យ៤៖២០០៨-២០១៣ ៥/១១ ១២៣ ២៧-៧-២០០៨ 
១៦ រែា្ ភា្ីតិកាលទី្យ៥៖២០១៣-២០១៨ ២/៨ ១២៣ ២៨-៧-២០១៣ 
១៧ រែា្ ភា្ីតិកាលទី្យ៦៖២០១៨-២០២៣ ១/២០ ១២៥ ២៩-៧-២០១៨ 

 
ឯរសារយោង៖ 
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-ប្កុមប្បឹកាធមម្ ុញ្ញ៖ រែាធមម្ ុញ្ញន្ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា  ការទាយរប្់ប្កុមប្បឹកាធមម្ ុញ្ញ ឆ្ន ាំ
២០១៥ 
-ទគហទ្យាំរ័រ គណ្ៈកមាម ធិការជាតិទរៀបចាំការទបាះទឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០១៨ 
-ឃឹម ឈុ្អីុ៖ ប្បវតរិ្ភាកមពុជា ឯកសារបទប្ងៀ្ថ្នន ក់បរញិ្ញញ បប្តជា្់មព្ ់្ីសាន្ត្រ ្ិងវទិ្យាសាន្ត្រ
្ទោបាយ, សាកលវទិ្យាល័យទបៀលប្បាយ, ២០០៩ 
-ជួ្ ណាត៖ វចនា្ុប្កមដមមរ ភនាំទរញ ការទាយរប្់វទិ្យាសាា ្រុទ្យធសា្នាបណ្ឌិ តយឆ្ន ាំ១៩៦៧ 
-ឌី ខា ាំបូលី៖ ប្បវតរិសាន្ត្រកមពុជាប្បជាធិបទតយយ, ១៩៧៥-១៩៧៩, មជឈមណ្ឌ លឯកសារកមពុជា, ២០០៧ 
-ហួត វុទ្យធី៖ ប្បជុាំរែាធមម្ ុញ្ញប្រះរាជាណាចប្កកមពុជារីឆ្ន ាំ១៩៤៧-២០០៧៖ ភនាំទរញ ឆ្ន ាំ២០០៧ 
-ដហម ឡាច៖ សាា ប័្្ទោបាលកមពុជាបចចុបប្ន៖ សាលាភូមិ្ៃរែាបាល ឆ្ន ាំ២០២២ 
-អគគទលខាធិការដ្ឋា ្រែា្ ភា៖ រែា្ ភាន្ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា ឆ្ន ាំ២០០៣។ 
 
 

 




