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ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះ នង្រាត្តត សីហនុ ព្រះតហាវរីកសព្ត្ ព្រះវររាជរិតា ឯក រាជយ 
រូរណភារទឹកដី្ និខឯកភារជាតិ្ខ្មែរ «ព្រះររតរត្នង្ោដ្ឋ» ព្រះអខគព្រសូត្ង្ៅថ្ងៃអង្គគ រ ១១
ង្កើត្ ខ្មកត្តិក ឆ្ន ាំច ចតាា ស័ក រ.ស២៤៥៦ ព្ត្ូវនឹខថ្ងៃទី៣១ ខ្មតុ្លា ឆ្ន ាំ១៩២២ ង្ៅរាជធានី
ភ្នាំង្រញ ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា។ 

 

ចារ់រីឆ្ន ាំ១៩៣០ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ១៩៤០ ព្រះអខគបានចូលសិកាង្ៅសាលារឋតសិកា FRA-NCOIS 

BAUDOIN និខវទិាល័យព្រះសីុសុវត្ថិរាជធានីភ្នាំង្រញ។ រន្ទា រ់តកព្រះអខគបានង្ព្ជើស តាាំខ និខ
ថ្វា យព្រះរាជឋានៈព្រះអខគជាព្រះតហាកសព្ត្ ថ្នព្រះរាជណាចព្កកតពុជា ង្ៅរាជធានី ភ្នាំង្រញ។ 
ព្រះអខគង្ ើខព្រខរាជសតបត្តិថ្ងៃទី២៨ ខ្មតុ្លា ឆ្ន ាំ១៩៤១។ 
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ង្ៅឆ្ន ាំ១៩៤៧ ព្រះអខគបានយាខទសសនកិចចជាង្លើកដ្ាំរូខង្ៅព្រង្ទសបារាាំខ តាតោរ អង្ ជ្ ើញ
ររស់ង្លាកព្រធាន្ទធិរតី្ FELIX GOUIN និខបានជួរង្លាកឧត្តតង្សនីយ៍ សាល ដឺ្ង្ហាគ ល 
(CHARLES de GAULLE) ង្ៅ COLOMBEY។ ង្ៅឆ្ន ាំ១៩៤៦ និខឆ្ន ាំ១៩៤៨ ព្រះអខគបានរនតោរ
សិកាជាន់មពស់ង្ៅសាលាអនុវត្តន៍ទ័រង្សះ និខកខទ័ររងពាសខ្ដ្ក ង្ៅសូង្តៀរ (SAUMBUR) 

ព្រង្ទសបារាាំខ។ 

ឆ្ន ាំ១៩៤៧ ព្រះបាទ សង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគមានតហាង្ជារជ័យកនុខ ោរទាតទារ
ឱ្យរាជាណាចព្កថ្ង ខ់ដ៍្ សខតករាជាណាចព្កកតពុជាវញិ ជាដាច់ខាត្នូវង្មត្ត ខ្មែរ ខ្ដ្លកនុខ
ង្រលមានចតបាំខសកលង្លាកង្លើកទី២ ថ្ង ខ់ដ៍្បានយករីកតពុជាង្ៅ រឺង្មត្តបាត់្ដ្ាំរខ 
ង្សៀតរារ កាំរខ់ធាំ និខង្មត្តសាឹខខ្ព្ត្ខ។ 

ឆ្ន ាំ១៩៤៩ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ បានទាតទារឱ្យបារាាំខ រ្ឈរ់នូវ
សនធិសញ្ញា អាណារាបាល ខ្ដ្លបានចុះហត្ថង្លខាង្ៅឆ្ន ាំ១៨៦៣ និខឆ្ន ាំ១៨៨៤។ ង្ៅឆ្ន ាំ
១៩៤៩ដ្ខ្ដ្ល ព្រះអខគបានឡាយព្រះហត្ថខាង្លើសនធិសញ្ញា ឯករាជយ ខ្ដ្លព្រង្ទស បារាាំខព្រត
ទទួលសាគ ល់តាតផ្លូវចបរ់ នូវឯករាជយររស់ព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា។ សនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ 
ង្នះលុរង្ចាលនូវសនធិញ្ញា អាណារាបាលឆ្ន ាំ១៨៦៣ និខឆ្ន ាំ១៨៨៤។ រីឆ្ន ាំ១៩៥២ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ
១៩៥៣ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគបានយាខរាំង្រញ ព្រះរាជរូ
ជនីយកិចចទាតទារង្កត្នភ្ណឌ ឯករាជយ១០០ភាររយ ជូនមាតុ្ភូ្តិ។ 

ង្ៅថ្ងៃទី៩ ខ្មវចិជិោ ឆ្ន ាំ១៩៥៣ ង្ដាយសាន ព្រះហសថដ៏្ឧត្តុខគឧត្តតររស់ព្រះអខគ ព្រះរាជា ណា
ចព្កកតពុជាបានទទួលឯករាជយទាាំាំខស្សខុរីសាធារណរដ្ឋបារាាំាំខ។ ព្រជារាស្រសតកតពុជាទូទាាំាំខ 
ព្រង្ទសសូតថ្វា យព្រះកិត្តិន្ទតព្រះអខគជា «ព្រះតហាវរីរុរសជាតិ្-ព្រះរិតាឯករាជយជាតិ្»។ 

ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ព្រះអខគបានរ ជ្ូ នរាជរណៈព្រតិ្ភូ្ ជាត្ាំណាខររស់ព្រះអខគង្ៅចូលរតួង្ៅ កនុខ
សននិសីទអនតរជាតិ្សតីរីរញ្ញា ឥណឌូ ចិនង្ៅទីព្កុខហសឺខ្ណវ (GENEVE) ខ្ដ្លមានព្រង្ទស កតពុជា
ចូលរតួកនុខឋានៈជារដ្ឋឯករាជយ ឯកភារជាតិ្។ 

ង្ៅថ្ងៃទី៣ ខ្មតីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៥៥ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគ បាន
ដាក់រាជថ្វា យព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សុរាព្តិត្ ជាព្រះរាជរិតា។ ព្រះ ករណុា
ព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សុរាព្តិត្ ជាព្រះរាជរិតា ព្រះអខគបានព្រទានចាំង្ពាះព្រះ ករណុា 
ព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ នូវព្រះររតង្គរជា «សង្តតចព្រះឧរយុវរាជ ថ្នព្រះ រាជណា
ចព្កកតពុជា»។ 



ថ្ងៃទី២៣ ខ្មតីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៥៥ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះបាន រង្ខកើត្
ចលន្ទសខគតរាស្រសតនិយត ខ្ដ្លរណរកសជាង្ព្ចើនបានចូលរតួកនុខចលន្ទង្ន្ទះ។ រីថ្ងៃ ទី១៨ 
ដ្ល់ ថ្ងៃទី២៤ ខ្មង្តសា ឆ្ន ាំ១៩៥៥ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគបាន
យាខចូលរតួកនុខសននិសីទកាំរូលអាហ្រហាិក-អាសីុង្លើកទី១ ង្ៅទីព្កុខបាន់ ឌុខ (ព្រង្ទសឥណឌូ
ង្ណសីុ) ង្ហើយង្ៅទីង្ន្ទះព្រះអខគបានព្រោសរីនង្យាបាយអរាព្កឹត្ កនុខ ឯករាជយទាាំខស្សខុ 

និខសនតិសហវជិជមាន ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកតពុជាជាតួយរណាត ព្រង្ទសទាាំខ អស់ង្ដាយតិនរិត្
រីតង្ន្ទរតវជិាជ ង្ ើយ។ 

ព្រះអខគបានជួរជាង្លើកដ្ាំរូខជាតួយនឹខង្លាក ហសវ៉ាហារឡាល់ ង្នរ ុ (JAWAHARLAL 

NEHRU) ន្ទយរដ្ឋតហ្រនតីឥណាឌ  ង្លាក ហាគ មា៉ា ល់ អារ់ ខ្ដ្ល ណាខ្សស៊ែរ (GAMAL ABDEL 

NASSER) ព្រធាន្ទធិរតី្សាធារណរដ្ឋអារា៉ារ់រតួ ង្លាក អាង្ត៉ាត្ ស៊ែូោរណូ (AHMED 

SUKARNO) ព្រធាន្ទធិរតី្ឥណឌូ ង្ណសីុ ង្លាក ជូ ង្អនឡាយ (ZHOU EN LAI ) ន្ទយករដ្ឋតហ្រនតី
ថ្នសាធារណរដ្ឋព្រជាមានិត្ចិន។ 

ថ្ងៃទី១១ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៥៥ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគ បាន
ទទួលតហាង្ជារជ័យកនុខោរង្បាះង្ឆ្ន ត្សភាជាតិ្ ង្ដាយបានោរទទួលគាំព្ទរីព្រជា រាស្រសតខ្មែរ
ង្ព្ចើនង្លើសលរ់។ ព្រះអខគបានទទួលព្រះរាជឋានៈជាន្ទយករដ្ឋតហ្រនតី ង្ហើយឋានៈ ជាព្រតុម ថ្ន
ព្រជារាស្រសតខ្មែរ ព្រះអខគបានរាំង្រញព្រះរាជកិចចដឹ្កន្ទាំង្ដ្ើតបីអភិ្វឌឍន៍ព្រះរាជាណា ចព្កកតពុជា 

ជាទូង្ៅកនុខព្ររ់វស័ិយ ថ្នោរកសាខជាតិ្ររស់ព្រះអខគ ជារិង្សសោរង្លើសាួយ ន្ទរឱី្យមាន
ភារង្សែើគន នឹខរុរសកនុខោរង្គរ។ ថ្ងៃទី១៤ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៥៥ ង្ព្ោតព្រះរាជកិចចដឹ្កន្ទាំររស់
ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតច ព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រង្ទសកតពុជាបានចូលជាសមាជិកអខគោរ
សហព្រជាជាតិ្។ 

ង្ៅឆ្ន ាំ១៩៥៦ ង្ៅព្រីយ៉ាូនី (BRIONI) ថ្នសាធារណរដ្ឋសហរ័នធសខគតនិយតយូង្ហាគ សាល វ ី ព្រះ
ករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគបានោល យជារិតាសាថ រនិកទី៥ ចលន្ទតិន
ចូលរកសសតព័នធង្ដាយបានឡាយព្រះហសថង្លខាង្លើធតែនុ ា្ថ្នចលន្ទតិនចូល រកសសតព័នធ 
រន្ទា រ់រីអនកផ្តួចង្ផ្តើតរាំនិត្ដ៏្សាំខាន់៤ ររូង្ទៀត្ៈ ង្លាក ហសូសីុរ ព្រូស ទីតូ្ (JOSIP BROZ TITO 

) ព្រធាន្ទធិរតី្យូង្ហាគ សាល វ ីង្លាក ហាវ៉ាហារឡាល់ ង្នរ ុ((JAWAHARLAL NEHRU) ន្ទយរដ្ឋ
តហ្រនតីឥណាឌ  ង្លាក អាង្ត៉ាត្ ស៊ែូោរណូ (AHMED SUKARNO) ព្រធាន្ទធិរតី្ ឥណឌូ ង្ណសីុ និខ



ង្លាក ហាគ មា៉ា ល់ អារ់ខ្ដ្ល ណាខ្សស៊ែរ (GAMAL ABDEL NASSER) ព្រធាន្ទធិរតី្សាធារណ
រដ្ឋអារា៉ារ់រតួ។ 

ង្ៅខ្មកុតភៈ ឆ្ន ាំ១៩៥៦ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ កនុខរាជឋានៈជា ន្ទយក
រដ្ឋតហ្រនតី ព្រះអខគបានយាខង្ៅរាំង្រញទសសនកិចចជាផ្លូវរដ្ឋង្ៅ សាធារណរដ្ឋព្រជាមានិត្ ចិន និខ
បានជួរជាតួយថ្វន ក់ដឹ្កន្ទាំចិនជាង្ព្ចើនររូមានឯកឧត្តតង្លាកព្រធាន ង្ ៉ា ង្សទុខ (MAO 

TSETUNG) ជាង្ដ្ើត។ ព្រះអខគបានឡាយព្រះហសថង្លខាង្លើង្សចកតីព្រោសរតួសតីរី តិត្តភារ
កតពុជា-ចិន។ 

ង្ៅឆ្ន ាំ១៩៦០ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សុរាព្តិត្ ព្ទខ់ង្សាយព្រះ ទិវខគត្ ង្រល
ង្ន្ទះព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្ត្ូវបានសមាជិកសភាខ្មែរ បាន សង្ព្តច
ជាឯកចឆនាង្ព្ជើសតាាំខព្រះអខគជាព្រះព្រតុមរដ្ឋ ថ្នព្រះរាជណាចព្កកតពុជា។ កនុខ ព្រះរាជឋានៈ
ព្រះអខគរនតោរដឹ្កន្ទាំព្រជារាស្រសតខ្មែរ កនុខព្រះរាជកិចចកសាខជាតិ្មាតុ្ភូ្តិយា៉ាខ សកតែជាទីរាំផុ្
ត្។ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៦០ ង្ៅតហាសននិបាត្អខគោរសហព្រជាជាតិ្ ព្រះករណុាព្រះបាទ សង្តតច
ព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគបានង្លើកង្ ើខនូវខ្ផ្នោររង្ខកើត្ង្ ើខអាសីុអាង្រនយ៍ជា ត្ាំរន់អ
រាព្កឹត្រវខរលុកតហាអាំង្ណាយទាាំាំខរីរ។ 

ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៦១ តាតព្រះរាជត្ព្តិះផ្តួចង្ផ្តើតររស់ព្រះករណុា ព្រះបាទសង្តតចព្រះ នង្រាត្តត 
សីហនុ សននិសីទជាតិ្តួយព្ត្ូវបានរង្ខកើត្ង្ ើខង្ៅទីព្កខុហសឺខ្ណវ (GENEVE) ង្ដ្ើតបី ង្ដាះ
ស្សាយទាំន្ទស់រវខភារីទាាំាំខ៣ ង្ៅព្រង្ទសឡាវ។ ចារ់រីខ្មវចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៦១ ព្រះករណុា 
ព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគ បានរាំង្រញព្រះរាជង្រសកកតែ នង្យាបាយោរ
ទូត្ ង្ដ្ើតបទីាតទារព្បាសាទព្រះវហិារ ជាសតបត្តិ វរបធត៌ង្រតិ្កភ្ណឌ ជាតិ្ខ្មែរ តកវញិរីព្រង្ទស
ថ្ង ង្ដាយតុ្លាោរទីព្កខុឡាង្អ (LA HAYE) បាន សង្ព្តចព្ររល់តក ព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា
វញិង្ៅថ្ងៃទី១៥ ខ្មតិងុន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៦២។ ង្ៅខ្មវចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៦១ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះ
នង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគបាន យាខចូលរតួកនុខសននិសីទកាំរូល ង្លើកទី១ ថ្នចលន្ទតិនចូល
រកសសត័ពនធង្ៅខ្រលព្ោដ្(BELG- RADE) ថ្នព្រង្ទសយូង្ហាគ សាល វ ីខ្ដ្លមាន២៩ ព្រង្ទសចូលរួ
ត។ ង្ៅទីង្ន្ទះព្រះអខគបានង្ថ្វក ល ង្ទាសចាំង្ពាះអាំង្រើររស់រួកអាណានិរតនិយត
ចព្ករត្តិនិយត និខោរព្រោន់រូជសាសន៍។ ង្ៅខ្មតិងុន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៦៤ ង្លាកឧត្តតង្សនីយ៍ 
សាល ដឺ្ង្ហាគ ល (CHARLES de GAULLE) ព្រធាន្ទធិរតី្ថ្នសាធារណរដ្ឋបារាាំខបានង្រៀរចាំរដិ្



សណាឋ រកិចចជាឧឡារកិថ្វា យ ព្រះករណុា ព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ង្ៅទីព្កុខបា៉ា រ ី
ស។ 

ង្លាកព្រធាន្ទធិរតី្បានទទួលង្ដាយង្សាែ ះសរ នូវសាំង្ណើ ររស់ភារីកតពុជា សតីរីោរទទួល
សាគ ល់អារាព្កឹត្ភារ ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា។ ង្ៅចុខខ្មសីហា និខង្ដ្ើតខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ាំ
១៩៦៦ ព្រះករណុា ព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ បានង្រៀរចាំរដិ្សណាឋ រកិចចទទួលជា¬

ឧឡារកិ ង្លាកឧត្តតង្សនីយ៍ សាល ដឺ្ង្ហាគ ល (CHARLES de GAULLE) ព្រធាន្ទធិរតី្ថ្ន
សាធារណរដ្ឋបារាាំខ ខ្ដ្លបានតករាំង្រញទសសន កិចចជាផ្លូវរដ្ឋង្ៅព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា។ ថ្ងៃ
ទី០១ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៦៦ ង្ៅកនុខសុនារកថ្វ ខ្ដ្លខ្ងលខង្ៅរហុកី ដាឋ នជាតិ្ អូឡាាំរិកភ្នាំង្រញ 

ង្លាកព្រធាន្ទធិរតី្ បានគាំព្ទព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា ខ្ដ្លោរពារឯករាជយ រូរណភារទឹកដី្ 
អារាព្កឹត្ សនតិភារថ្នមលួន។ រីថ្ងៃទី២៦ ខ្មវចិឆិោ ដ្ល់ ថ្ងៃទី០៦ ខ្មធនូ ឆ្ន ាំ១៩៦៦ ព្រះករណុា 
ព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ កនុខសត័យសខគតរាស្រសតខ្មែរបានថ្វា យ ព្រះន្ទតព្រះអខគថ្វ
ជា ព្រះរិតាឯករាជយជាតិ្ ព្រះរិតាសិកាធិោរជាតិ្ ព្រះរិតាសុខាភិ្បាលជាតិ្ ព្រះរិតាកីឡា
ជាតិ្ ព្រះរិតាសាថ រន្ទជាតិ្ សតិទធផ្លន្ទន្ទ ជាង្ព្ចើនបានព្ត្ូវកសាខង្ ើខ និខព្បាររធព្រះរាជ
រិធីសង្មាព ធជារនតរន្ទា រ់ សព្មារ់ព្រជា រាស្រសតង្ព្រើព្បាស់ង្ៅតាតរណាត ង្មត្ត ព្កុខន្ទន្ទ ជា
រិង្សសមានសតិទធផ្លធាំៗមានដូ្ចជា៖ 
-វមិានឯករាជយ 
-វមិានរដ្ឋចាំោរតន 

-ចាំណត្អាោសយានដាឋ ន អនតរជាតិ្ង្ពាធិចិនតុ្ខ 

-ចាំណត្អាោសយានដាឋ ន ង្សៀតរារ 

-ចាំណត្អាោសយានដាឋ នខ្រកចាន ង្មត្តបាត់្ដ្ាំរខ 

-ផ្លូវជាតិ្ង្លម៤ ភ្នាំង្រញ ព្កុខព្រះសីហនុ 

-កាំរខ់ខ្ផ្អនតរជាតិ្ ព្កុខព្រះសីហនុ 

-សណាឋ គរឯករាជយ ព្កុខព្រះសីហនុ 

-សាលតង្ហាស្សរជាតិ្ ព្រះសុរាព្តិត្ ភ្នាំង្រញ 

-សាលសននិសីទចតុ្តែុម 

-រហុកី ដាឋ នជាតិ្អូឡាាំរិក ភ្នាំង្រញ 

-សាព នព្រះតុនីវខសទី២ 

-សាព នសខគតរាស្រសតនិយតឆ្លខោត់្ទង្នលសារ 

-សាកលវទិាល័យសខគតរាស្រសតនិយត ភ្នាំង្រញ 



-សាកលវទិាល័យភូ្តិនារង្ចចកង្ទស 

-សាកលវទិាល័យភូ្តិនារដ្ឋបាល 

-តហាវទិាល័យនីតិ្សាស្រសតនិខ វទិាសាស្រសតង្សដ្ឋកិចច 
-តហាវទិាល័យររងុ្ោសលយ 
-រុទធិកសាលវទិាល័យព្រះសីហនុរាជ 

-តហាវទិាល័យសិលបៈសាថ រន្ទ 

-តហាវទិាល័យសិលបៈនិខតុមរររ 
-រុទធិកសាលវទិាល័យភូ្តិនាវចិិព្ត្សិលបៈ 
-សាកលវទិាល័យភូ្តិនាង្កសព្ត្សាស្រសត 
-សាកលវទិាល័យភូ្តិនាកាំរខ់ចាត 

-សាកលវទិាល័យភូ្តិនាបាត់្ដ្ាំរខ 

-សាកលវទិាល័យភូ្តិនា តាខ្កវ កាំរត្ 

-ង្រាខភារយនតរដ្ឋ 
-សាថ នីយទូរទសសន៍ង្មតរភូ្តិនា 
-តនាីរង្រទយតិត្តភារខ្មែរសូង្វៀត្ 

-ង្រាខចព្កចព្មាញ់ង្ព្រខោត្ ព្កុខព្រះសីហនុ 

-ង្រាខចព្កស្សាង្រៀរ ព្កុខព្រះសីហនុ 

-ង្រាខចព្ក នង្រាត្តត ដ្ាំង្ ើខព្តាក់ទ័រ និខរងយនតធាំ ព្កុខព្រះសីហនុ 

-ង្រាខចព្កសកសរ កាំរខ់ព្តាាំ ង្មត្តកាំរខ់សពឺ 
-ង្រាខចព្កវយភ័្ណឌ  ង្មត្តបាត់្ដ្ាំរខ 

-ង្រាខចព្កបាវព្កង្ៅ ដូ្នទាវ ង្មត្តបាត់្ដ្ាំរខ 

-ង្រាខចព្កសីុត៉ាខ់ត៍្ចព្កីទីខ ង្មត្តកាំរត្ 

-ង្រាខចព្កខ្កវង្ជើខឯក រាជធានីភ្នាំង្រញ 

-ង្រាខចព្កោត ររនាះដី្ឥដ្ឋ ង្មត្តកណាត ល 

-ង្រាខចព្កព្កដាសឆ្លូខ ង្មត្តព្កង្ចះ 
-ង្រាខចព្កជីហាូសសាា ត្ទូកមាស ង្មត្តកាំរត្ 

-ង្រាខចព្កកខ់ឡានតាង្មែ  ង្មត្តកណាត ល 

-ង្រាខចព្កព្តី្មព្រអរ់ ង្មត្តង្ោះកុខ 

-ង្រាខចព្កផ្លិត្ជ័រង្ៅស៊ែូជរ់ ង្មត្តកាំរខ់ចាត 



-ង្រាខចព្កវរអីរគិសនីរីររីតយង្មត្តកាំរខ់សពឺ និខសតិទធផ្លន្ទន្ទជាង្ព្ចើនង្ទៀត្ង្ៅតាត រណាត
ស្សុក ង្មត្ត ព្កុខ ដូ្ចជាសាលាង្រៀន តនាីរ ង្រទយ ទាំនរ់ទឹក ស្សះទឹក ព្រឡាយផ្លូវ ងនល់សាព នជាង្ដ្ើ
ត។ល។ ង្ៅថ្ងៃទី១៨ ខ្មតីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៧០ កនុខង្រលខ្ដ្លព្រះអខគ រាំង្រញព្រះរាជទសសនកិចចជាផ្លូវ 
ោរង្ៅសហភារសូង្វៀត្ ព្រះករណុា ព្រះបាទសង្តតច ព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្ត្ូវបានទទួលរខ 

ង្ព្គះង្ដាយរដ្ឋព្រហារតិនស្សរចបរ់ តួយង្ៅភ្នាំង្រញ រឺជារដ្ឋព្រហារង្យាធា ខ្ដ្លមាន លន់ ន
ល់ ជាង្តង្ោល ខ។ សាធារណរដ្ឋររស់ លន់ នល់ ព្ត្ូវបានរង្ខកើត្ង្ ើខង្ៅខ្មតុ្លាឆ្ន ាំ១៩៧០។ ថ្ងៃ
ទី២៣ ខ្មតីន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៧០ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះ អខគជា
ព្រះព្រធានចលន្ទត្ស៊ែូកតពុជា “រណសិរសររួរតួជាតិ្កតពុជា” (FUNC) ព្រតជាតួយង្ន្ទះក៏ មានោរ
រង្ខកើត្រាជរដាឋ ភិ្បាល ររួរតួជាតិ្កតពុជា (KRUNK )។ 

ង្ៅខ្មង្តសា ឆ្ន ាំ១៩៧០ ង្ៅកខ់តុ្ខ សាធារណរដ្ឋព្រជាមានិត្ចិន ព្រះអខគជាអនកផ្តួច ង្ផ្តើតថ្ន
សននិសីទកាំរូលររស់ព្រជាជនឥណឌូ ចិន ខ្ដ្លង្ៅកនុខង្ន្ទះមានោរចូលរតួង្ដាយអនក ដឹ្កន្ទាំរី
ព្រង្ទសកតពុជា រីសាធារណរដ្ឋព្រជាធិរង្ត្យយង្វៀត្ណាត ដឹ្កន្ទាំង្ដាយង្លាកន្ទយក រដ្ឋតហ្រនតី 
ផាំ វ៉ាន់ ដុ្ខ (PHAM VAN DONG ) រីរណសិរសជាតិ្រ ាំង្ដាះង្វៀត្ណាតខាខត្បូខ ដឹ្ក ន្ទាំង្ដាយ
ង្លាក ង្ខាៀខ ហីុវ ង(NGUYEN HUU THO) និខរី ង្ណវ ឡាវ ហាក់សាត្ (NEO LAO HAKSAT) 

ដឹ្កន្ទាំង្ដាយព្រះអខគមាច ស់ព្រធាន សុផនុវខស (SOUPHANOUVONG)។ ភារីសាធារណរដ្ឋ
ព្រជាធិរង្ត្យយង្វៀត្ណាត-រណសិរសជាតិ្រ ាំង្ដាះង្វៀត្ណាតខាខត្បូខ និខភារី ង្ណវ ឡាវ ហាក់
សាត្(NEO LAO HAKSAT) បានព្រោសជាឧឡារកិថ្វ ព្រង្ទសររស់មលួន បានទទួលសាគ ល់ 

និខង្គររជាដ្រាររូរណភារទឹកដី្កនុខព្រាំខ្ដ្នរចចុរបននររស់កតពុជា។ 

ថ្ងៃទី១៧ ខ្មង្តសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ កខទ័រព្រជាជនរ ាំង្ដាះជាតិ្ថ្នរណសិរសររួរតួជាតិ្ (FU- NC)ដ្
ង្ណតើ តបានជ័យទាាំាំខស្សខុង្ៅកតពុជា។ កតពុជាព្រជាធិរង្ត្យយ ព្ត្ូវបានរង្ខកើត្ង្ ើខ ខ្ដ្ល មាន
ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ជាព្រះព្រធាន។ រ៉ាុខ្នតង្ៅខ្មង្តសា ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ 

ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគបានសរាព្រះហឫទ័យ លា ខ្លខតុម
ត្ាំខ្ណខជាព្រះព្រធាន ថ្នកតពុជាព្រជាធិរង្ត្យយង្នះ ង្ហើយព្ត្ូវបានរួកខ្មែរព្កហតឃុាំ ឃាំខព្រះ
អខគ និខសង្តតចព្រះរាជអរគតង្ហសីព្រតទាាំខង្ធាើរុត្ព្រះរាជរុព្តារុព្តី្តួយចាំនួនផ្ខ។ 

ង្ៅឆ្ន ាំ១៩៨២ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្ត្ូវបានង្ព្ជើសតាាំខជា 
ព្រះព្រធានកតពុជាព្រជាធិរង្ត្យយជាង្លើកទី២។ 

រីឆ្ន ាំ១៩៨២ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ១៩៩០ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគ បានមិត្មាំ



អស់រីព្រះោយរល ង្ដ្ើតបីរព្ខួររព្ខួតភារីជង្មាល ះកតពុជាទាាំខអស់រះិរកនូវដ្ាំង្ណាះ ស្សាយ
នង្យាបាយសតស្សររ ច្ រ់ជង្មាល ះង្ៅកតពុជា។ ព្រះអខគខ្ត្ខខ្ត្ព្រទានចាំង្ពាះឯកឧត្តត ង្លាក 
ហ៊ែុន ខ្សន និខរណៈព្រតិ្ភូ្ថ្នរដ្ឋកតពុជាចូលព្ោរថ្វា យរខគាំគល់ជារនតរន្ទា រ់ង្ៅ ព្រង្ទសបារាាំ
ខ៖ 
-ង្ៅថ្ងៃទី០២ ដ្ល់ថ្ងៃទី០៤ ខ្មធនូ ឆ្ន ាំ១៩៨៧ ជាំនួរជាង្លើកទី១ ង្ៅ Fre-en-Tardeniois ។ 

-ង្ៅថ្ងៃទី២០ ដ្ល់ថ្ងៃទី២១ ខ្មតករា ឆ្ន ាំ១៩៨៨ ជាំនួរជាង្លើកទី២ ង្ៅ Saint- Germain-en-laye។ 

-ង្ៅថ្ងៃទី២៤ ខ្មតិងុន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៩១ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ បាន ទទួល
រីង្តដឹ្កន្ទាំថ្នកតពុជាទាាំខ៤ ភារីង្ដ្ើតបីព្រោសជាឧឡារកិ នូវព្កុតព្រឹកាជាតិ្ជាន់មពស់ ង្ហើយ
ទទួលសាគ ល់ោររ្ឈរ់ជារង្ណាត ះអានននូវោរបាញ់គន  ង្ៅកនុខព្រង្ទសកតពុជាទាាំាំខតូល និខ
រ្ឈរ់ោរផ្តល់ជាំនួយង្យាធា អាវធុ រីព្រង្ទសដ្ថ្ទដ្ល់កខទ័រកតពុជាទាាំខរួន។ ទីព្កខុ ភ្នាំង្រញ
ព្ត្ូវបានង្ព្ជើសង្ដាយព្កតុព្រឹកាជាតិ្ជាន់មពស់កតពុជា (SNC) ង្ព្ោតព្រះរាជាធិរតី្ដ៏្មពខ់ មពស់
ររស់ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ជាទីផ្លូវោរអចិថ្ហ្រនតយ៍ និខង្លខាធិ 

ោរដាឋ នររស់ព្កុតព្រឹកាជាតិ្ជាន់មពស់កតពុជា (SNC)។ 

-ង្ៅថ្ងៃទី១៧ ខ្មកកកដា ឆ្ន ាំ១៩៩១ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះ អខគ
បានយាខចាកង្ចញរីព្រធានថ្នកតពុជាព្រជាធិរង្ត្យយ និខចលន្ទត្ស៊ែូជាតិ្កតពុជា(CNR) ង្ដ្ើតបី
ដាក់ព្រះោយព្រះអខគរីង្លើភារី និខទសសនៈនង្យាបាយកតពុជាន្ទន្ទ។ ព្រះអខគព្ត្ូវបាន 
សមាជិកទាាំខ១១ ថ្នព្កតុព្រឹកាជាន់មពស់កតពុជា (SNC) ង្ព្ជើសតាាំខជាឯកចឆនាជាព្រះព្រធាន អ
រាព្កឹត្ ថ្នព្កុតព្រឹកាង្នះ។ 

-ថ្ងៃទី២៣ ខ្មតុ្លា ឆ្ន ាំ១៩៩១ ង្ៅទីព្កខុបា៉ា រសី ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ 

ព្រះអខគបានឡាយព្រះហសថង្លខា ង្លើកិចចព្រតង្ព្រៀខសតីរីដ្ាំង្ណាះស្សាយនង្យាបាយ រតួតួយ
ថ្នជង្មាល ះកតពុជា ជាតួយសមាជិកថ្នព្កុតព្រឹកាជាតិ្ជាន់មពស់ថ្នកតពុជា១១ ររូង្ទៀត្ ជា តួយ
ត្ាំណាខរដាឋ ភិ្បាល១៨ ព្រង្ទស និខជាតួយង្លាកអរគង្លខាធិោរ ថ្នអខគោរសហព្រជា ជាតិ្។ 

-ង្ៅថ្ងៃទី១៤ ខ្មវចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៩១ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ យាខ និវត្តន៍
តកោន់រាជធានីភ្នាំង្រញវញិព្រករង្ដាយង្ជារជ័យ និខសុវត្ថិភារ។ ង្ព្ោយរីមាតុ្ភូ្តិ និវត្តន៍
ររស់ព្រះអខគរដាឋ ភិ្បាលថ្នរដ្ឋកតពុជា ខ្ដ្លមានឯកឧត្តតង្លាក ហ៊ែុន ខ្សន ជាន្ទយករដ្ឋ តហ្រនតី 
និខ ឯកឧត្តត ជា សីុត ជាព្រធានរណរកសព្រជាជនកតពុជា រណរកសហាុិនសិុនរិុច ខ្ដ្ល មាន
ព្រះអខគមាច ស់ នង្រាត្តត រណឬទធិ ជាព្រធានរណរកស រណរកសព្រជាធិរង្ត្យយង្សរនិីយត ព្រះ
រុទធសាសន្ទ ខ្ដ្លមានសង្តតចរវរង្សដាឋ  សឺន សាន ជាព្រធានរណរកស និខភារីកតពុជា ព្រជា



ធិរង្ត្យយ ខ្ដ្លង្លាក ង្មៀវ សាំផ្ន ជាព្រធាន បានព្រោសជារនតរន្ទា រ់ជាផ្លូវោរ និខជា 
លាយលកេណ៍អកសរថ្វ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ង្ៅខ្ត្ជាព្រតុមរដ្ឋ 
ង្រញលកេណៈចបរ់ ថ្នព្រង្ទសកតពុជាទាាំាំខតូលតា៉ាខង្ទៀត្ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះ 
នង្រាត្តត សីហនុ ជាផ្លូវោរង្ៅខ្ត្រកសទុកតួ្ន្ទទីជាព្រតុមរដ្ឋរហូត្ដ្ល់មានោរង្បាះង្ឆ្ន ត្ង្ៅ កតពុ
ជាឆ្ន ាំ១៩៩៣។ 

-ង្ៅថ្ងៃទី២៤ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ បាន ឡាយ
ព្រះហសថង្លខាង្លើព្រះរាជព្កតព្រោសឱ្យង្ព្រើព្បាស់ជាផ្លូវោរ នូវរដ្ឋធតែនុ ា្ងែី ថ្នព្រះ រាជា
ណាព្កកតពុជា ខ្ដ្លសភាធតែនុ ា្កតពុជាបានអនុត័ត្។ 

-ង្ៅថ្ងៃទី២៤ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៩៣ តហាតិទិាខតហាជនតួយ ក៏ព្ត្ូវបានង្រៀរចាំង្ ើខង្ដាយ មាន
តហាជនយា៉ាខង្ព្ចើនកុះករចូលរតួ ង្ដ្ើតបសីខ្តតខតង្ន្ទសង្ ច្ ត្ន្ទអរអរគាំព្ទសាា រតន៍ ចាំង្ពាះរដ្ឋ
ធតែនុ ា្ងែី និខព្រះឋានៈព្រះអខគជា ព្រះតហាកសព្ត្ ថ្នព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា ។ 

ព្រះករណុាព្រះបាទសង្តតចព្រះនង្រាត្តត សីហនុ ព្រះអខគបានរាំង្រញព្រះរាជកិចចដ៏្ឧត្តុខគ ឧត្តត
ជាទីរាំផុ្ត្កនុខោររព្ខួររព្ខួតជាតិ្តាាំខរីង្ដ្ើតរហូត្តក។ ព្រះអខគបានឱ្យង្ចញររូរាជ រដាឋ ភិ្បា
លចព្តុះ ខ្ដ្លមានសហន្ទយករដ្ឋតហ្រនតីង្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ ង្ហើយជារិង្សសព្រះអខគបាន រាំង្រញ
ព្រះរាជកិចចង្ធាើឱ្យថ្វន ក់ដឹ្កន្ទាំ ថ្នរណរកសព្រជាជនកតពុជា រណរកសហាុិនសិុនរិុច ចុះ ហត្ថ
ង្លខាង្លើង្សចកតីព្រោសរតួសតីអាំរីង្គលោរណ៍សហព្រតិ្រត្តិោរ ខ្ដ្លបានសង្ព្តចកនុខ កិចច
ព្រជុាំកាំរូល ង្ព្ោតព្រះរាជធិរតី្ភារ ថ្នព្រះតហាកសព្ត្ថ្នព្រះរាជណាចព្កកតពុជា ង្ៅតហា 
ព្រសាទង្មតរនិា ព្រះររតរាជវាំខថ្ងៃទី១២-១៣ ខ្មវចិឆោ ឆ្ន ាំ១៩៩៨។ ព្រជារាស្រសតកតពុជាទូទាាំាំខ 
ព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា សូតថ្វា យអាំណរដ៏្ព្ជាលង្ព្ៅរាំផុ្ត្ ចាំង្ពាះព្ររាជកិចចព្រះរាជកិចចព្រះ 
រាជកិចចព្រះរាជតួ្ន្ទទីដ៏្ឧត្តុខគឧត្តតង្នះ។ 

ព្រះករណុាជាមាច ស់ជីវតិ្ង្លើត្បូខជាទីសោក រៈ ជាព្រះតហាវរីកសព្ត្ តួយព្រះអខគខ្ដ្ល ខ្ត្ខខ្ត្
ព្រោន់ខាជ រ់នូវព្រះរាជកិចចព្រករង្ដាយព្រះព្រហែវហិារធត៌ដ៏្ឧត្តុខគឧត្តត ចាំង្ពាះព្រជានុ រាស្រសតជា
កូនង្ៅ ង្ៅទួត្ររស់ព្រះអខគង្ៅទូទាាំាំខព្រះរាជណាចព្កកតពុជា។ តាាំខរីង្ដ្ើតង្រៀខតក ដ្ល់
រចចុរបនន ព្រះអខគខ្ត្ខខ្ត្រាំង្រញព្រះរាជសកតែភារសខគតកិចច ដូ្ចជាកសាខព្រះវហិារ កុដិ្ 
សាលារុណយ សាលាង្រៀន តនាីរង្រទយ ផ្ាះសខ្តបខ ផ្លូវងនល់ ទាំនរ់ ព្រឡាយ អណតូ ខ ស្សះទឹក 
សព្មារ់ព្រង្រនព្រះសខឃ និខជូនព្រជារាស្រសត។ ព្រះអខគបានង្ព្បាសព្រះរាជទាន និខរនតនូវោរ 



ង្ព្បាសព្រះរាជទាន (ង្រៀខរាល់សបាត ហ៍) ព្រះរាជអាំង្ណាយដ្ល់ព្រជានុរាស្រសតទីទ័លព្ក និខជីវ 
ភារមាះខាត្ខាល ាំខ។ 

ព្រះរាជសកតែភារដ៏្ថ្ងលថ្វល ខាខង្លើង្នះ បានរង្គា ញឱ្យង្ឃើញនូវសចចធត៌ថ្នទសរិធរាជ ធត៌
ររស់ព្រះករណុាជាអមាច ស់ជីវតិ្ង្លើត្បូខជាទីសោក រៈ ខ្ដ្លព្រះអខគបាននឹខកាំរុខង្ព្បាស ព្រះ
រាជទានដ្ល់ព្រជារាស្រសតកតពុជា ង្ដាយតិនព្រោន់ជាតិ្កាំង្ណើ ត្ ជាំង្នឿសាសន្ទ រណ៌សតបុរ ង្ ើ
យ។ 

ង្ដាយសារសចចភារង្នះង្ហើយង្ទើរព្រជារាស្រសតកតពុជាទូទាាំាំខព្រង្ទសបានគាំព្ទង្ដាយ ឥត្សាំថ្ច
ថ្វា យព្រះអខគ ចាំង្ពាះោរយាខព្រខរាជសតបត្តិសារជាងែីង្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ ង្ហើយរុាំធាល រ់ មានង្ៅកនុខ
ព្រវត្តិសាស្រសតង្លាកកនលខតក៕ 

 


