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ជំពូកទី១ 
អំពី 

ប្រវត្ដិ និងគោលការណ៍ 

មាប្ា ១. 
 មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាពប្រូវបានរដងកើរដោយប្ក្មុមនុសសមួយ
ប្ក្មុដដ្លធ្លា រ់រំដរ ើការងារដៅក្នុងចលនាយុវជ្នចារ់ាំងពីឆ្ន ំ១៩៩២ ។ ប្ក្ុមដនេះមានដោលគំនិរ 
ពប្ងឹងចលនាមនុសសថ្មីដោយចូលរមួស្ថា រនាសងគមដលើដននក្សិទ្ធិមនុសស ប្រជាធិរដរយយ សនដិភាព 
សុខុមាលភាព និងដសរភីាពដៅក្នុងសងគមក្មពុជា ។  

ការរដងកើរមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាពដនេះដទ្ៀរដស្ថរគឺដដ្ើមបចូីល
រមួដោេះស្រស្ថយនូវរញ្ហា មួយចំនួនដដ្លកំ្ពុងដរញំុញីប្រដទ្សក្មពុជាជាោទិ្ គឺភាពប្កី្ប្ក្ អំដពើពុក្ 
រលួយ អំដពើនីទ្ណ្ឌ ភាព ការបារ់រង់ដី្ធាី អំដពើជួ្ញដូ្រស្ដសដីនិងកុ្មារ ដប្គឿងដញៀន និងក្ងវេះការធ្លនា 
សុខភាពសំរារ់ប្រជាពលរដ្ឋ...។ល។    

ការប្រឈមមុខដ៏្ធងន់ធងរទំងដនេះដរើមិនរេិះរក្មដធោបាយរងាក រ និងទ្រ់ស្ថក រវានឹងរងកមហនដ 
រាយយ៉ាងធងន់ធងរដ្ល់សងគមក្មពុជាដៅថ្ថ្ងអនាគរប្ពមទំងរុញប្ចានប្រដទ្សក្មពុជាឲ្យធ្លា ក់្ចូលដៅក្នុង
ភាពប្កី្ប្ក្កាន់ដប្ៅដៅៗ ។  

គំនិរថ្មីដមើលដ ើញថា វធីិដ៏្មានប្រសិទ្ធិភាព គឺប្រូវមានប្ក្មុមនុសសដដ្លមានការដរដជាា ចិរដ
ខ្ា ំងកាា ក្នុងការចួលរមួដោេះស្រស្ថយទ្រ់ស្ថក រ់ដទ្ើរោចនំាមក្នូវសងគមមួយ ដដ្លមានការដោរពោន  
ដយគយល់អធោស្រស័យោន មានការធ្លនាសុខភាពនិងោម នអំដពើពុក្រលួយ។ ដោយដហរុថា សងគម
ក្មពុជាមានរញ្ហា ជាដប្ចើនដដ្លប្រវូដោេះស្រស្ថយដទ្ើរ “មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និង
សនដិភាព ”ប្រូវបានរដងកើរដ ើងដៅថ្ថ្ងទី្២០ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៤ ដប្កាមការនដួចដនដើមររស់អរីរ និង 
សមាជិ្ក្សមាជិ្កាសមាគមយុវជ្នដខមរដដ្ើមបរីនដឧរដមគរិថ្នការដលើក្កំ្ពស់ដសរភីាព និងរមាា ភាព
ដៅក្នុងសងគមក្មពុជាជារនដដទ្ៀរ ។ 

ជំពូកទ២ី 
អំពីគ ម្ ោះ និងផ្លា កសញ្ញា  

មាប្ា ២. 
 ក្-អំពីដ ម្ េះ  
 អងគការមានដ ម្ េះជានាូវការថា “ មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាព ” ជា
អក្សរការ់  " មជ្ឈមណ្ឌ ល-ភីឌី្ភី "  និងជាភាស្ថអង់ដគាស  "People Center For Development and 
Peace" និង ជាអក្សរការ់ " PDP-Center" 
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 ខ-អំពីផ្លា ក្សញ្ហា  
 ផ្លា ក្សញ្ហា ររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពមានដូ្ចរដៅ ៖ 

 ដននទី្ប្រដទ្សក្មពុជាដដ្លរំណាងដោយរូរណ្ភាពទឹ្ក្ដី្ និងជី្វរិរស់ដៅររស់ប្រជា
ពលរដ្ឋប្គរ់ៗោន ដៅដលើទឹ្ក្ដី្សុវណ្ណភូមិដនេះ ។ 

 ដៅខ្ងដប្ៅដននទី្មានសរដសរអក្សរថា  "មជ្ឈមណ្ឌ ល " ដដ្លរំណាងដោយការជួ្រជំុ្ 
ការពូរនដុំគំនិររញ្ហា និងការរួររួមកំ្លំងោន ដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍សងគមក្មពុជាឲ្យសំរូររុងដរឿង ។   

 ដៅក្នុងដននទី្មានអក្សរការ់ថា  " ភីឌី្ភី  " ដដ្លរចនាអក្សរដៅាមរចនារថ្ររស់ដខមរ
ដយើងរំណាងដោយការមិនដចេះស្ថរសូនយថ្នប្ពលឹងជារិដខមរ ដដ្លដរងដរឆ្ា ក់្ដៅជារ់
ជានិចចដៅដលើទឹ្ក្ដី្ររស់ខាួន ។   

 ដៅខ្ងដប្កាមដននទី្មានអក្សរការ់ជាភាស្ថអង់ដគាសថា PDP-Center ដដ្លជានិមមិរ
ររូថ្នទំ្នាក់្ទំ្នងអនដរជារិ ។ 

ជំពូកទ៣ី 
អំព ី

ទសសនវសិយ័ គរសកកម្ម គោលរំណង  គុណត្ម្ម្ា នងិទសិគៅ 

មាប្ា ៣. 
 មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពមានទ្សសនវស័ិយ ដរសក្ក្មម ដោល 
រំណ្ង និងទិ្សដៅដូ្ចខ្ងដប្កាម ៖ 

ក្. ទ្សសនវស័ិយៈ 
មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាព គឺចង់ដ ើញសងគមមួយប្រក្រដៅ 

ដោយភាពរងុដរឿង និង ខដុ្មរមយនា។  
ខ- ដរសក្ក្មមៈ 

ដរសក្ក្មមររស់ដយើង គឺដដ្ើមបីី៎ស្ថា រនាគំនិរប្រជាធិរដរយយ ការដោរពសិទ្ធិមនុសស  រមាា ភាព  
សនដិភាព ប្ពមទំងការដលើក្សទួយសុខភាពដៅក្នុងចំដណាមប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជ្នទំងដៅទី្ប្ក្ុង 
និងទី្ជ្នរទ្ ។ 

គ- ដោលរំណ្ងៈ 
  រដងកើរសងគមប្រជាធិរដរយយសំរារ់ដខមរជំ្នាន់ថ្មីប្រក្រដោយការដោរពសិទ្ធិមនុសស និងរមាា
ភាព ប្ពមទំងដលើក្កំ្ពស់សុខុមាលភាពសងគម ។   
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 . គុណ្រថ្មាៈ 
  គុណតម្លៃរបស់លជ្ឈលណឌ លភីឌីភីមានដូចខាងក្រោលៈ  
ក្ ើងអនុវតតក្ោលោរណ៍ររីល “PRRIL” ក្ៅក្នុងោរងាររគប់ទីក្ន្នៃងរបស់ក្ ើងមានៈ  

 សនតិវធីិៈ ក្ៅក្នុងដំក្ណើ រោរតស ូលតិ និងក្ ោះស្រា ទំនាស់របស់ក្ ើង ក្ ើងរតូវន្តមានោរ
ក្ជ្ឿជាក់្ អត់ធមត់ក្ៅក្នុងោរន្ចក្រនំ្លក្ សរលបសរលួល និង សរលរោះសរលួល 
ដដ្ើមបីដោយមានស្ថមគគីភាព ។  

 ោរក្ោររៈ ក្ ើងក្ោ តម្លៃក្ៅក្លើគំនិតក្ោបល់ ោរបក្ចេញលតិនិងោរសក្រលចចិតតរបស់
បុគគលិក្ សហគលន៍ក្ោលក្ៅ និងម្ដគូរ ។ 

 ភារជាគំរៈូ ក្ ើងលិនអនុញ្ញា តឲ្យបុគគលិក្ ឬសមាជិ្ក្ណាមាន ក់្ក្របើរាស់ ឬជួ្ញដូរក្រគឿង
ក្ញៀនខុសចាប់ និងក្លើក្ទឹក្ចិតតរួក្ក្គឲ្យក្វៀរចាក្ោរក្របើរាស់ក្រគឿងស្រសវងឹក្ដើលបីធានា
ដល់សិទធិសុខភាររបស់រួក្ក្គ 

 ឯក្រាជ្ភារៈ ក្ ើងលិនចូលរលួរដប្មើសក្លមភារគណបក្សនក្ោា  ន្តក្ ើងក៏្លិន
ក្រ ើសក្អើងរបឆំងនឹងគណបក្សនក្ោា ណាលួ ក្ ើ  ។ 

 ោរាត ប់ក្   ក្ចិតតទុក្ ក់្ៈ ក្ ើងរតវូន្តាត ប់ឲ្យានចាស់ នូវោរក្លើក្ក្ ើងរបស់
បុគគលិក្ សហគលន៍ក្ោលក្ៅ និងម្ដគូរនានា។ 

ង-ទិ្សដៅៈ 

 ស្ថា រនាគំនិរប្រជាធិរដរយយ ការដោរពសិទ្ធិមនុសស រមាា ភាព និងអហឹងាសក្មម
ដៅក្នុងចំដណាម ប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជ្នដៅក្នុងប្រដទ្សក្មពុជា។ 

 ការ់រនាយការដប្រើប្បាស់ដប្គឿងដញៀនដោយមានកំ្ររិអររបរមិារប្ពមទំងដលើក្កំ្ពស់
សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជ្នក្មពុជា។ 

 ជំ្រញុស្ថា រ័នរដ្ឋឲ្យរដងកើរ និងដក្លំអដោលនដយបាយរដ្ឋដដ្ើមបីទ្រ់ស្ថក រ់នលរ៉ាេះពាល់ 
ដដ្លរណាដ លមក្ពីស្ថរធ្លរុដញៀន  ការរំដភាចរំផ្លា ញសិទ្ធិមូលោឋ ន  និងការរំរិទ្សិទ្ធិ 

     រដចចញររិររស់ប្រជាពលរដ្ឋ  និងយុវជ្ន។ 

 ដរៀរចំរណាដ ញ និងចង់ប្ក្ងសហគមន៍ដដ្ើមបីការពារនលប្រដយជ្ន៍ប្រជាពលរដ្ឋដៅ
មូលោឋ ន ។ 

 ដធវើទំ្នាក់្ទំ្នងនិងកិ្ចចសហប្ររិររដិការណ៍្ជាមួយអងគការជារិ និងអនដរជារិដៅជំុ្វញិ 
ពិភពដលក្ ដដ្ើមបីដចក្ចាយពរ៌មានឲ្យោន ដៅវញិដៅមក្ និងពប្ងឹក្រណាដ ញរស ូមរិ ។ 
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ជំពូកទ៤ី 

អំព ី 
សមាជកិភាព 

មាប្ា ៤ 
 មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពមានសមាជិ្ក្រីប្រដភទ្គឺៈ 

ក្. សមាជិ្ក្ស្ថា រនិក្ ៖គឺជាសមាជិ្ក្ ដដ្លបានចូលរួមរដងកើរមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ 
និងសនដិភាព ។ 
ខ. សមាជិ្ក្ជាយុវជ្ន ៖ យុវជ្ន សិសស និសសិរ ដដ្លមានោយុពី ១៥ឆ្ន ំដ្ល់៣០ឆ្ន ំ ោច 
ោក់្ពាក្យសំុចូលជាសមាជិ្ក្មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាព ។ 

គ. សមាជិ្ក្ជាប្រជាពលរដ្ឋៈ គឺជាប្រជាពលរដ្ឋដដ្លមានវយ័ចារ់ពី៣១ឆ្ន ំដ ើងដៅ ។សមាជិ្ក្ទំង
អស់ប្រូវឈរដលើដោលការណ៍្មិនដប្រើប្បាស់ដប្គឿងដញៀន និងប្រឆំ្ងនឹងដប្គឿងដញៀនប្គរ់ប្រដភទ្រមួ
ទំងស្រស្ថ បារនីង ។  

មាប្ា ៥ 
 សមាជិ្ក្ទំងអស់ប្រូវរង់ថ្វកិាចំនួន ១.០០០ ដរៀល (មួយពាន់ដរៀលគរ់) ក្នុងមួយឆ្ន ំ។ 

មាប្ា ៦ 
 សមាជិ្ក្ររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាពមានសិទ្ធិ និងក្រណី្យ
កិ្ចចដូ្ចរដៅៈ 

- ចូលរមួប្គរ់សក្មមភាពររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ 
និងសនដិភាពដោយសម័ប្គចិរដ 

- ចូលរមួនដល់ដយរល់ដដ្ើមបដីរៀរចំសក្មមភាពការងារររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋ 
      ដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាព       

- មានសិទ្ធិដបាេះដឆ្ន រដប្ជ្ើសាំងសមាជិ្ក្ប្កុ្មប្រឹក្ាភិបាលនិងឈរដ ម្ េះជាដរក្ខជ្ន
ប្រធ្លន 

- មានសិទ្ធិចូលរមួមហាសននិបារ និងដធវើការសំដរចចិរដដដ្ើមបីវឌ្ឍន៍ភាពមជ្ឈមណ្ឌ ល 
      ប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាព         
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- សមាជិ្ក្ទំងអស់ប្រូវដរដោរពរទ្រញ្ហា ថ្នទក្នុងនិងលក្ខនដិក្ៈររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជា
ពលរដ្ឋ ដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាព និង      
- ចូលរមួសក្មមភាពររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពទំង 

កំ្លំងកាយ និង កំ្លំងចិរដ។ 

មាប្ា ៧ 

មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពនឹងប្រឹងដប្រងយក្អស់ពីលទ្ធភាព
ដដ្ើមបីជួ្យឧររាមភដប្ជាមដប្ជ្ងនិងសហការរណ្ដុ េះរណាដ លសមាជិ្ក្ដោយមានសមរាភាពប្គរ់ប្ោន់
ក្នុងការរំដពញការងារររស់ខាួនប្រក្រដោយប្រសិទ្ធភាព។ 

មាប្ា ៨ 

សមាជិ្ក្ណាមាន ក់្ដដ្លប្រប្ពឹរដនទុយពីលក្ខនដិក្ៈ និងរទ្រចារដិនានាដដ្លដលើក្ដទ្បើងដោយ 
មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាព នឹងប្រវូដ្ក្ហូរសមាជិ្ក្ភាព។ 

ជំពូកទ៥ី 
អំព ី

ម្ហាសននិបាត្ 

មាប្ា ៩ 
មហាសននិបារ គឺជាអងគការសំដរចចិរដកំ្ពូលររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ 

និងសនដិភាព ។ មហាសននិបារមានពីរប្រដភទ្គឺៈ  

១. មហាសននិបារស្ថមចាៈគឺប្រវូប្បារឰដធវើដ ើងជាដទ្ៀងទរ់ដរៀងរាល់រួនឆ្ន ំមដង ។ មហា
សននិបារស្ថមចា គឺសំដៅដប្ជ្ើសដរ ើសប្រធ្លនមឈមណ្ឌ ល សមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាល រាយការណ៍្ពី 
សក្មមភាពការងាររយៈដពលរួនឆ្ន ំ  ដធវើរបាយការណ៍្ថ្វកិា ដធវើវដិស្ថធនក្មមលក្ខនដិក្ៈ អនុម័រគំដរាង 
ដននការសក្មមភាពដម និងការដចាទ្-ដ្ាើយក្នុងក្រណី្មានការសងស័យ ឬមនទិលណាមួយពាក់្ព័នធនឹង
ដំំ្ដណ្ើ រការររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាព។ មហាសននិបារស្ថមចាប្រូវ
ដរដរៀរចំដ ើងដៅដរៀងរាល់ចុង ដខវចិឆិកា ថ្នឆ្ន ំទី្៤ក្នុងអណ្រដិនីមួយៗ រ៉ាុដនដកាលររដិចឆទ្ដនេះោច
ផ្លា ស់រដូរបានក្នុងក្រណី្ប្រធ្លនស័ក្ដិ។ 

២. មហាសននិបារវសិ្ថមចាៈ   គឺប្រូវប្បារពដធវើដ ើងដោយពំុមានកាលររដិចឆទ្កំ្ណ្រ់ចាស់
លស់ដៅក្នុងលក្ខនដិក្ៈដ ើយ។ មហាសននិបារវសិ្ថមចា គឺសំដៅដធវើដទ្បើងក្នុងក្រណី្មានវរិរដិសំរារ់
ការដឹ្ក្នំាឬឧរសគគានរឹងនានា ដដ្លមិនោចដោេះស្រស្ថយបានដៅក្នុងប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាល។  ដរ
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មហាសននិបារវសិ្ថមចានឹងប្រប្ពឹរដដៅបានលុេះប្ាដរមានការដសនើសំុដោយសំដលង ៥០%+១ ថ្ន
សមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលទំងអស់ និងសំដលង ១ភាគ៣ ថ្នសមាជិ្ក្ទំងអស់។ 

 
៣. គណ្ក្មមការដរៀរចំមហាសននិបារៈ មុននឹងដរៀរចំមហាសននិបារររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជា

ពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពប្រូវរដងកើរគណ្ៈក្មមការឯក្រាជ្យមួយដដ្ើមបដំី្ដណ្ើ រការដរៀរចំ។ 
គណ្ៈក្មមការឯក្រាជ្យដនេះប្រូវមានសមាសភាពយ៉ាងដប្ចើន០៥ររូ និងរំដពញភារកិ្ចចមុនមហាសននិ
បាររយៈដពល១០ថ្ថ្ង ដហើយចរ់ភារកិ្ចចដប្កាយមហាសននិបាររយៈដពល០៣ថ្ថ្ង។ ប្រធ្លន និង 
សមាជិ្ក្ររស់ គណ្ៈក្មមការដនេះប្រូវដរ ើសដចញពីសមាជិ្ក្និងរុគគលិក្ថាន ក់្ដប្កាមររស់មជ្ឈមណ្ឌ ល
ប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាព។ 

មាប្ា ១០ 

ប្រធ្លន   និង សមាជិ្ក្គណ្ៈក្មមការដរៀរចំមហាសននិបារ  ោម នសិទ្ធិឈរដ ម្ េះជាដរក្ខជ្ន 
សមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាល និងប្រធ្លនគណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គងបានដ ើយ។ ដរៀងរាល់មហាសននិ
បារគណ្ៈក្មមការ ដរៀរចំមហាសននិបារប្រូវដរអដចា ើញអនក្សដងករការណ៍្ឯក្រាជ្យមក្ពីខ្ងដប្ៅឲ្យ
ចូលរមួសដងករការណ៍្។ អនក្សដងករការណ៍្ទំងអស់ោម នសិទ្ធិដបាេះដឆ្ន រដ ើយ ដរមានសិទ្ធិចូលរមួ
ជាដយរល់ក្នុង មហាសននិបារបាន។ 

មាប្ា ១១ 

មានដរមហាសននិបារររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពដរមួយ
គរ់ដដ្លោចដធវើវដិស្ថធនក្មមលក្ខនដិក្ៈររស់អងគការមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និង
សនដិភាពបានដរប្រវូឈរដលើសំដលងយល់ប្ពម ៥០%+១ថ្នសមាជិ្ក្ចូលរមួក្នុងមហាសននិបារទំង
អស់។ 

មាប្ា ១២ 

 នីរិវធីិថ្នការដបាេះដឆ្ន រដប្ជ្ើសាំងប្រធ្លនមជ្ឈមណ្ឌ ល និងសមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលប្រូវ
កំ្ណ្រ់ដោយគណ្ៈក្មាម ធិការដរៀរចំការដបាេះដឆ្ន រ។  

ជំពូកទ៦ី 
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អំព ី
ប្កុម្ប្រកឹាភិបាល 

មាប្ា ១៣ 
 ប្កុ្មប្រឹក្ាភិបាលប្រូវមានសមាសភាពពី៥ ដៅ ៩នាក់្ដដ្លប្រូវដបាេះដឆ្ន រដប្ជ្ើសាំងដោយ
មហាសននិបារ ។ ប្កុ្មប្រឹក្ាភិបាលមានអំណាចរចារដិ និងមានអណ្រដិរយៈដពលរួនឆ្ន ំដសមើនឹង
អណ្រដិររស់ប្រធ្លនមជ្ឈមណ្ឌ លដដ្រ ។   

 

មាប្ា ១៤ 
ក្នុងក្រណី្ប្រធ្លនប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលលដលងពីរំដណ្ងមុនអណ្រដិ ឬបារ់រង់សុពលភាព

ដោយប្រការណា មួយសមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលប្រូវដកាេះប្រជំុ្និងដបាេះដឆ្ន រដប្ជ្ើសាំងសមាជិ្ក្
ណាមាន ក់្ឲ្យដធវើជាប្រធ្លនរនដ ។ រ៉ាុដនដក្នុងក្រណី្ប្រធ្លនប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលអវរដមានពីក្នុងប្រដទ្ស
រំដណ្ងប្រធ្លនប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលសដីទី្ប្រូវដនទរដៅឲ្យសមាជិ្ក្ ដដ្លមានសំដលងដឆ្ន រោំប្ទ្រនាទ រ់
ជាសវ័យប្រវរដិ។ ឯការប្រជំុ្ប្កុ្មប្រឹក្ាភិបាលប្រូវដឹ្ក្នំាដោយសមាជិ្ក្ប្កុ្មប្រឹក្ាភិបាលណាដដ្ល
មានសំដលងដឆ្ន រដប្ចើនជាងដគ។ 

ក្នុងក្រណី្ប្រធ្លន ឬសមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលណាមាន ក់្ប្រប្ពឹរដិនទុយពីលក្ខនដិក្ៈររស់មជ្ឈ
មណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាព ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលប្រូវដកាេះប្រជំុ្ដដ្ើមបីសំដរចពយូរ
មុខរំដណ្ងដដ្ើមបីរងចំាមហាសននិបារជាអនក្សំដរច។ ការសំដរចពយូរមុខរំដណ្ងប្រូវដរមានសំដលង 
ោំប្ទ្ពីរភាគរីថ្នសមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលទំងអស់ដដ្លមានវរដមានដៅដពលប្រជំុ្។ 
មាប្ា ១៥  

ការដបាេះដឆ្ន រោចដធវើដ ើងដោយមានវរដមានរោឺម នវរដមានររស់ដរក្ខជ្នាមរចា ីដដ្លបាន
កំ្ណ្រ់ដោយគណ្ៈក្មមការដប្ជ្ើសដរ ើស ឬពីសមាជិ្ក្ថ្នអងគមហាសននិបារ ។ រ៉ាុដនដការដសនើដ ម្ េះ
ដរក្ខជ្នប្រូវមានការយល់ប្ពមពីស្ថមីុខាួន និងការនដល់មូលដហរុពីអនក្ដដ្លដសនើសំុ។ 
មាប្ា ១៦  

ការដប្ជ្ើសដរ ើសប្រធ្លនប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាល ប្រវូដធវើដ ើងដោយអងគប្រជំុ្ដលើក្ដំ្រូងររស់ប្ក្មុ
ប្រឹក្ាភិបាលរនាទ រ់ពីមហាសននិបារ។  
មាប្ា ១៧ 
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កិ្ចចប្រជំុ្ររស់ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលប្រូវដធវើដ ើងរីដ្ងក្នុងមួយឆ្ន ំ ។ ប្រធ្លនប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាល
ប្រូវដកាេះប្រជំុ្សមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលដលើក្ទី្មួយយ៉ាងយូររយៈដពលមួយដខ រនាទ រ់ពីការដបាេះ
ដឆ្ន រ ។ 
         រាល់ការដធវើដសចក្ដីសំដរចររស់សមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលប្រវូឈរដលើកុ្ងសង់សីុស ។ រ៉ាុដនដ
ដរើពំុោចរក្កុ្ងសង់សីុសបានប្រវូឈរដលើមរិភាគដប្ចើន ៥០%+១ ។ ក្នុងក្រណី្មានការដរងដចក្
សំដលង  ដោយសំដលងររស់ប្រធ្លនមានឧរដមានុភាព។ 

មាប្ា ១៨ 
រួនាទី្សំខ្ន់ៗមួយចំនួនររស់ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលមានដូ្ចរដៅ ៖ 
 ពិនិរយដមើលដៅដលើដោលនដយបាយររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍

និងសនដិភាព 
 អនុម័រដោលនដយបាយសំខ្ន់ៗមួយចំនួនររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិ

វឌ្ឍន៍និងសនដិភាពមានជាោទិ្ដោលនដយបាលហិរចាវរាុ ដោលនដយបាយរុគគលិក្ 
ប្ពមទំងដោលដោលនដយបាយដយនឌ័្រ ។ 

 ដសវងរក្ជំ្នួយ និង ដធវើការចចាជាមួយមាច ស់មូលនិធិនានាដដ្ើមបីជួ្យប្ទ្ប្ទ្ង់ដំ្ដណ្ើ រការ
ថ្នក្មមវធីិដនសងៗររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឈន៍ និងសនដិភាព។ 

 ប្ររួពិនិរយ និងាមោនសក្មមាភាពការងារនិងការចំណាយប្រចំាថ្ថ្ង ដខ និង ឆ្ន ំ 
ររស់គណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គង។ 

 ដោេះស្រស្ថយវវិាទ្ដដ្លដក្ើរដ ើងរវាងរុគគលិក្និងប្រធ្លនក្នុងក្រណី្មិនោចសំររសំរលួ
ោន បាន ។ 

ជំពូកទ៧ី 
អំព ី

គណកមាម ធកិារប្គរ់ប្គង 

មាប្ា ១៩ 
 សមាសភាពក្នុងគណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គងរមួមាន ៖ 

  - ប្រធ្លនចំនួន   ០១ររូ 
  - របធានប្គរ់រគងក្មមវធីិចំនួន ០១ររូ 
  - អគគក្ហរចាិក្ចំនួន  ០១ររូ 
  - ប្រធ្លនរដ្ឋបាលចំនួន  ០១ររូ 
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  . ដននក្ក្មមវធីិសំខ្ន់ៗ រមួមាន ៖  
      - អរ់រ ំនិង ហវឹក្ហវឺន 
      - ដននក្រស ូមរិ និង រណាដ ញ 
      - ដននក្ពរ៌មាន និង ដបាេះពុមព 
      - ដននក្សុខភាព និង ដប្គឿងដញៀន 
      - ដននក្ប្រឆំ្ងការជួ្ញដូ្រស្ដសដី 

    - ស្ថខ្រាជ្ធានី-ដខរដ  

មាប្ា ២០ 
 គណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គងគឺ ជាអនក្ទ្ទួ្លខុសប្រវូអនុវរដន៍កិ្ចចការប្រចំាថ្ថ្ង និងធ្លនាឲ្យមាន
ដំ្ដណ្ើ រលអដៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌ ល។  គណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គងប្រូវទ្ទួ្លខុសប្រូវចំដពាេះមុខប្ក្មុប្រឹក្ា 
ភិបាលនិងមហាសននិបារររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពចំដពាេះសក្មម
ភាពការងារររស់ខាួន ។ 

ក្នុងក្រណី្ប្រធ្លនគណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គងប្រប្ពឹរដិនទុយ ពីលក្ខនដិក្ៈររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជា
ពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាព ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាលប្រូវដកាេះប្រជំុ្ដដ្ើមបីសំដរចពយូរមុខរំដណ្ង
ដដ្ើមបីរងចំាមហាសននិបារជាអនក្សំដរច។ ការសំដរចពយូរមុខរំដណ្ងប្រូវដរមានសំដលងោំប្ទ្ពីរភាគ
រីថ្នសមាជិ្ក្ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលទំងអស់ដដ្លមានវរដមានដៅដពលប្រជំុ្។ 
មាប្ា ២១ 
 ការប្រជំុ្ររស់គណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គងគឺមានកិ្ចចប្រជំុ្ប្រចំាសបាដ ហ៍ ប្រចំាដខ និងកិ្ចចប្រជំុ្
ប្រចំាឆ្ន ំ ។ ប្រធ្លនជាអនក្ដឹ្ក្នំាការងារប្រជំុ្ររស់គណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គង ។ក្រណី្ប្រធ្លនអវរដមាន
ប្រូវដនទរសិទ្ធិឲ្យនាយក្ប្គរ់ប្គងក្មមវធីិ ឬ អនក្ទ្ទួ្លខុសប្រវូាមឋានានុប្ក្មរនដរនាទ រ់ដដ្ើមបដឹី្ក្នំា
ការងារជំ្នួស ។ 
 រាល់ការដធវើដសចក្ដីសំដរចររស់គណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គងប្រូវឈរដលើកុ្ងសង់សីុស។ រ៉ាុដនដដរើ
ពំុោចរក្កុ្ងសង់សីុសបានប្រូវឈរដលើមរិភាគដប្ចើន៥០%+១។ ក្នុងក្រណី្មានការដរងដចក្សំដលង 
សំដលងររស់ប្រធ្លនមានឧរដមានុភាព។ 
មាប្ា ២២ 
 ការដប្ជ្ើសដរ ើសរុគគលិក្ដោយរំដរ ើការងារឲ្យដៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍
និងសនដិភាពប្រវូដធវើដ ើងដោយការប្រលងសមរាភាពដោយដសមើភាព។ ដោលការណ៍្ថ្នការដប្ជ្ើស
ដរ ើសនឹងមានដចងលំអិរក្នុងដោលនដយបាយោច់ដោយដ ក្មួយ ។ 
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ជំពូកទ៨ី 
អំព ី

រទវនិ័យ 

មាប្ា ២៣ 
មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាពនឹងោក់្វន័ិយដ្ល់សមាជិ្ក្ណា ដដ្ល

មិនដោរពលក្ខនដិក្ៈ ឬលិខិររទ្ោឋ ននានាររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិ
ភាពដោយប្រការ ៖ 

 ការដណ្នំាដោយផ្លទ ល់មារ់ដលើក្ទី្១ ដោយគណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គង 
 ការដណ្នំាជាលយលក្ខអក្សរដលើក្ទី្២ ដោយគណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គង 
 ដលើក្ទី្៣ គឺដ្ក្សិទ្ធិសមាជិ្ក្ភាព។ ការោក់្ពិន័យទំងអស់ គឺប្រវូដធវើដ ើង

ដោយលយលក្ខអក្សរដោយគណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គង។ 
មាប្ា ២៤ 

 សមាជិ្ក្ប្គរ់ររូររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពមិនោចយក្ 
ដ ម្ េះ ទ្ង់ ផ្លា ក្សញ្ហា  និង ប្ា ររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពដៅ 
ដប្រើប្បាស់ក្នុងន័យរំដរ ើគណ្រក្សនដយបាយ និងរុគគលខាួនជាោច់ខ្រ ។ ក្នុងក្រណី្ប្រប្ពឹរដខុសពី 
លក្ខនដិក្ៈនឹងោក់្វន័ិយដូ្ចមាប្ា១៩។ 

មាប្ា ២៥ 

 រុគគលិក្ និងសមាជិ្ក្សមាជិ្ការរស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាព 
ោចរដចចញទ្សសនៈរេិះគន់ និងសួរដដ្ញដោលពីរញ្ហា ដដ្លមានមនទិលសងសយ័ដោយដសរ ី ។ ការ 
រដចចញមរិរទឺ្សសនៈរេិះគន់ និងសួរដដ្ញដោលដនេះនឹងមិនប្រូវបានដ្ក្ហូរពីដំ្ដណ្ង ឬទ្ទួ្លការ 
ប្ពមានណាមួយដ ើយ ។ នទុយដៅវញិដរើរុគគលិក្ ឬសមាជិ្ក្ណាមានរញ្ហា ដហើយមិនបានដលើក្
ដ ើងក្នុងអងគប្រជំុ្ ដររជាយក្ដៅនិយយខ្ងដប្ៅដនាេះនឹងប្រូវដ្ក្ហូរ ឬប្ពមានដៅាមកំ្ររិថ្ន
កំ្ហុស្គង។ 

ជំពូកទ៩ី 
អំព ី

ប្រភពម្ូលនិធិ និង ការគប្រើប្បាស ់

មាប្ា ២៦ 

 មូលនិធិររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាពបានមក្ពី ៖ 

 ការរង់វភិាគទនពីសមាជិ្ក្។ 
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 អំដណាយដនសងៗជាអំដណាយសរបុរសធម៌ពីអងគការជារិ និង អនដរជារិនានា។ 
 ជំ្នួយដនសងៗ    ដដ្លអងគការមូលនិធិនដល់ដោយាមកិ្ចចប្ពមដប្ពៀងដលើក្មមវធីិនានា 

       ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាព។ 

មាប្ា ២៧ 

 រាល់ការចាយវាយនិងការដប្រើប្បាស់ថ្វកិាររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍និង
សនដិភាពប្រូវមានដននការដោលការណ៍្ចាស់លស់ និងមានរមាា ភាពប្រក្រដៅដោយស្ថម ររីសនសំ
សំថ្ច ដហើយការចំណាយដនាេះមាននលប្រដយជ្ន៍ចំដពាេះមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍
និងសនដិភាព។ រាល់ការចាយវាយនានាប្រូវរាយការណ៍្ជូ្នមហាសននិបារ អងគប្រជំុ្ប្រចំាដខ និង 
សននិបារប្រចំាឆ្ន ំ។ 
មាប្ា ២៨ 
 ដហរចាិក្មានរួនាទី្ប្គរ់ប្គងចំនួនទឹ្ក្ប្បាក់្ និងស្ថច់ប្បាក់្ដោយផ្លទ ល់ដរោម នសិទ្ធិរញ្ហា
ចំណាយដទ្បើយ។ មានដរោណារ័ក្ ឬោណារ័ក្ដនទរសិទ្ធិរ៉ាុដណាណ េះ ដដ្លមានសិទ្ធិរញ្ហា ចំណាយ 
ដហើយការចំណាយទំងដនាេះប្រូវស្រសរដៅនឹងក្មមវធីិររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍
និងសនដិភាព។  

ជំពូកទ១ី០ 
 អំពី  
 គោលការណ៍ នងិការដកឹន ំ  
មាប្ា ២៩ 
         ដោលការណ៍្ររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពមានរីចំណុ្ចគឺៈ 
  ១. ប្រឆំ្ងការដប្រើប្បាស់ដប្គឿងដញៀនប្គរ់ប្រដភទ្ប្ពមទំង ស្រស្ថនិងបារ ី          

២. ការចូលរមួ និងរមាា ភាព   
៣. សមភាពដយនឌ័្រ Gender 

មាប្ា ៣០ 
 លទ្ធិប្រជាធិរដរយយ និងការដោរពសិទ្ធិមនុសសគឺជាមូលោឋ នប្គឹេះក្នុងការដឹ្ក្នំានិងអភិវឌ្ឍន៍
មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាព ។ ដោលការណ៍្ទំងទ្ាយណាដដ្លប្បាស
ចាក្ពីដោលការណ៍្ប្រជាធិរដរយយនឹងមិនប្រូវបានយក្មក្ដធវើជាមូលោឋ នថ្នការដឹ្ក្នំាសំរារ់មជ្ឈ
មណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពជាោច់ខ្រ ។ 
មាប្ា ៣១ 
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មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពប្រវូជំ្រញុដោយមានដោលការណ៍្
ប្រជាធិរដរយយដៅប្គរ់ជាន់ថាន ក់្ថ្នរចនាសមព័នធដឹ្ក្នំានិងប្គរ់សក្មមភាពទំងអស់ររស់ខាួន។ ោម ន
ជ្នណាមាន ក់្ោចដធវើការផ្លា ស់រដូរដោលកាណ៍្ខ្ងដនេះបានដ ើយ ។ 

ជំពូកទ១ី១ 
អំពី  

អធិរគត្យយភាព 
 
មាប្ា ៣២ 

មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពជាអងគការឯក្រាជ្យពីគណ្រក្សនដយ
បាយនានា និង ពីរោឋ ភិបាល ដូ្ចដនេះ ប្រធ្លន សមាជិ្ក្ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាល និង រុគគលិក្ប្គរ់លំោរ់
ថាន ក់្ ដដ្លកំ្ពុងប្ររិររដិនិងរំដពញមុខនាទី្ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិ
ភាពមិនោចជាសមាជិ្ក្សក្មមថ្នគណ្រក្សនដយបាយ និងជាសមាជិ្ក្ថ្នគណ្ៈរដ្ឋមន្ដនដី ដដ្ល
កំ្ពុងកានអំណាចដ ើយ ។ ដហើយរុគគលិក្ទំងអស់ប្រូវដរប្រកាន់ជំ្ហរអពោប្កិ្រក្នុងដពលរំដពញ 
ភារកិ្ចចររស់ខាួនក្នុងនាមមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាពនងដដ្រ។ 
មាប្ា ៣៣ 

 ទ្ង់ និង ផ្លា ក្សញ្ហា ររស់ មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពមានកំ្នរ់ 
ដៅក្នុងឧរសមព័នធ ១ និង ២ ។ 

មាប្ា ៣៤ 

 ទី្ស្ថន ក់្ការក្ណាដ លររស់ មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពាំងដៅ 
រាជ្ធ្លនីភនំដពញ ។ 

 
ជំពូកទ១ី២ 

អំពី  
ការរលំាយម្ជឈម្ណឌ លប្រជាពលរដឋគដើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍និងសនដិភាព 

មាប្ា ៣៥ 

 មានដរមហាសននិបារររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាពដរមួយ 
គរ់ដដ្លមានសិទ្ធិរលំយមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាពដនេះបានដោយឈរ 
ដលើសំដលងភាគដប្ចើនោច់ខ្រ ២ភាគ៣។ 

មាប្ា ៣៦ 



មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាព        លក្ខនដិក្ៈ 
  

វសិោធនកម្មសៅឆ្ន ាំ២០១៦         13                       

                                                                       

 រនាទ រ់ពីប្រូវបានរលំយ ប្ទ្ពយសមបរដិ និងស្ថរដពើភ័ណ្ឌ ររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមប ី
អភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាពទំងអស់ប្រវូដធវើជាអំដណាយដ្ល់សមាគម ឬអងគការសរបុរសធម៌នានាដៅ 
ាម ការសំដរចដោយមរិភាគដប្ចើន (៥០%+១) ថ្នប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាល។  

ជំពូកទ១ី៣ 
អំព ី

អនដររញ្ាត្ដ ិ

មាប្ា ៣៧ 
 លក្ខនដិក្ៈដនេះដប្កាយពីបានដធវើការអនុម័រប្រូវប្រកាសឲ្យចូលជាធរមានភាា មដោយអងគមហា
សននិបារ និង ចុេះហរាដលខ្ដោយប្រធ្លនគណ្ក្មាម ធិការប្គរ់ប្គង។ 
 
មាប្ា ៣៨ 

 លិខិររទ្ោឋ នទំងឡាយដៅមជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងសនដិភាព ដដ្ល
ធ្លនាការពារនូវប្ទ្ពយសមបរដិ សិទ្ធិដសរភីាព និង នលប្រដយជ្ន៍ប្រឹមប្រូវាមចារ់ររស់សមាជិ្ក្ 
មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍និងសនដិភាពប្រូវមានោនុភាពអនុវរដរនដដៅមុខដទ្ៀររហូរ 
ដ្ល់មានអរារទ្ថ្មីមក្ដក្ដប្រ ឬលុរដចាលឬដលើក្ដលងដររទ្រចារដិណា ដដ្លនទុយនឹងស្ថម ររីថ្ន
លក្ខនដិក្ៈដនេះ។ 

 លក្ខនដិក្ៈដនេះប្រូវបានមហាសននិបារដលើក្ទី្១ររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រជាពលរដ្ឋដដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍
និងសនដិភាពអនុម័រដៅថ្ថ្ងទី្ ២០ ដខ វចិិឆោ ឆ្ន ំ ២០០៤ ។ 

       រាជ្ធ្លនីភនំដពញ, ថ្ថ្ងទី្ ២០ ដខ វចិឆិោ ឆ្ន ំ ២០០៤ 
                ជ.ម្ជឈម្ណឌ លប្រជាពលរដឋគដើម្បអីភិវឌ្ឍន ៍និងសនដិភាព  

                    ប្រធាន 
               យង់ គិមអេង 
លក្ខន្តិក្ៈនន្េះត្រួវបាន្អង្គមហាសន្និបាតល ើកទី៤ ល្វើវលិោ្ន្កមមត្រង់ មាត្ា៣ ចំនុ្ច ឃ លៅថ្ងៃ   
ទី ៨ ខែ ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ។ 
         ក្ខតតររោះសីហនុ, ថ្ថ្ងទី្ ៨ ដខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៦ 
                ជ.ម្ជឈម្ណឌ លប្រជាពលរដឋគដើម្បអីភិវឌ្ឍន ៍និងសនដិភាព  

                    ប្រធាន 
     យង់ គិមអេង 

 
 


