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₤ЊŁš ⅜ŵďĳЊ 
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ĠŃą БŬŎĜņΒĖ̋ şРŲũУņ₤ЊŁš ⅜ŵ 
 

Ų.ũ. Ĝņ ĕЊ₣ЮýĳŉĜņ ņНŠĳеЯ‗₣ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ
I. ₤Ō₤ļĮ Ð.Ą.Β.Ġ. 
១ សេម្តច្រក េ ម ₤ ЮŠ₣  ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ និងជ្របធន គ.ជ.អ.ប 

២ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិេកសលបណ្ឌិ ត ĠпЌĕ ĘЊĕ 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចកំរ រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈ 
រដ្ឋម្រន្តី  

៣ ឯកឧត្តមអគគបណ្ឌិ តសភចរយ ΒРĕ ĮњĕċņНĕБũћĳĖ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

៤ ឯកឧត្តម ď ₤НĬŬм  ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណង់

៥ ឯកឧត្តមកិត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត ĂŎ ℓĕ េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ 

៦ ឯកឧត្តមកិត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត şņ ŪĠ₤Њ◦ċ េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម 

៧ ឯកឧត្តម ₤пНŎ Я₤ņ  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែរ ៉និងថមពល 

៨ ឯកឧត្តម ΒпН˝ Ŭм ĠпНĕ  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 

៩ េ កជំទវ ΒНЕ₣ ˝Ĝ□ ĬŷВ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកិចចករនរ ី

១០ ឯកឧត្តម ņлņ ĠпНĕЮ΅₣ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសុខភិបល 

១១ ឯកឧត្តម Юŷ₣ ⅜ŠНĕ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 

១២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ ΅₣с ĄУĕ₧ũмНĕ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

១៣ ឯកឧត្តមកិតិ្តបណ្ឌិ ត ЮĮŪĄ ĠпНĕĊЊĕ  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 

១៤ ឯកឧត្តម ⅜Ŏ ₤еΖŲс រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ ន 

១៥ ឯកឧត្តម ЮĘЬ₣ ŗл ₧Ŭм  រដ្ឋម្រន្តី្របតិភូអមនយករដ្ឋម្រន្តី និងជអគគេលខធិករៃនគណៈ 
កមម ធិករនីតិសមបទ និងអភិវឌ ន៍ៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ 

១៦ ឯកឧត្តម ₤ с̋ Ю₤Ţť  រដ្ឋេលខធិករ្របចកំរ ្រកសួងម ៃផទ  
 

១៧ ឯកឧត្តម ₣Б şњūĕĀĩŲ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ 
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១៨ ឯកឧត្តម İл ĕс şеЮũВĕ 
រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ និងជ្របធនេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប 

១៩ ឯកឧត្តម ЮŲ₣ ŷВ រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងម ៃផទ 

II. ũřťņūĕŉБŪ˝₤У₣ĵ с̋ĮњĕċĜĜ 
២០ ឯកឧត្តម ₤пНĕ ČĕсℓНŲ 

េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង ធរណករ និងដឹក
ជញជូ ន 

១រូប 

២១ ឯកឧត្តម ΅НЕņ Яđņ េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធមមករ និង សន ១រូប 

២២ ឯកឧត្តម ŷ₣ ₤Рĳ 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ 
សមបទ 

១រូប 

២៣ ឯកឧត្តម ŲЕņ ýĕЮΉ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម ១រូប 

២៤ ឯកឧត្តម Ю▫₣ ŠНĕ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេទសចរណ៍ ១រូប 

២៥ េ កជំទវ ЮķЩ₣ ₤ Н̋₧ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ១រូប 
 

២៦ ឯកឧត្តម ģл ĕ ₤Рũ₤њ˝ ŚЊ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងពណិជជកមម ១រូប 

២៧ ឯកឧត្តម ΒНЊĳ ₤еЮ΅₣ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ១រូប 

២៨ ឯកឧត្តម ЮŠЬŷ ˝őũВ◦ċ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងព័ត៌មន ១រូប 

២៩ ឯកឧត្តម Β₣ ð ŷ₣℮ŷűδĜ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម៌ ១រូប 

៣០ ឯកឧត្តម Ū″ е ΒНБŷĳЕ˝ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងៃ្របសណី និងទូរគមនគមន ៍ ១រូប 

III. ĳе₧₣Ð‗к˝ņŊŁũřЕ˝Ĝе̋ еЯ‗◦Ūņ₣сŷЋņĄęŁũ ĕЊ₣ŷЋ₤΅ņĄęŁũ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕĵ с̋Įњĕċ 

៣១ ឯកឧត្តម ΅пР ″е₣ЮΒ₣  
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងែផនករ 
ចំនួន០២រូប

៣រូប 

៣២ ឯកឧត្តម ĄР Ð ЕņЮΌ₣  

រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ និងតំ ងអគគ
េលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករដឹកនកំរងរែក
ទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈៃន្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ និងតំ ងអគគនយក ្ឋ ន
ថវកិជតិ ចំនួន០៥រូប

៦រូប 

៣៣ 
 
ឯកឧត្តម Яĳ Ð НŎ⅜п ₣  

រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងសុខភិបល
ចំនួន០១រូប 

២រូប 
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៣៤ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ ₧ĳ ĠпНĕЮũЩĕ  
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងអប់រ ំយុវ
ជននិងកី ចំនួន០១រូប 

២រូប 

៣៥ ឯកឧត្តម Ю▫ Ю₤Ţť₧  

រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ និងតំ ង
េលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករែកទ្រមង់រដ្ឋបល
ធរណៈ ៃន្រកសួងមុខងរ ធរណៈ ចំនួន០៣រូប  

៤រូប 

៣៦ េ កជំទវ Ð Еņ ₤НБĬĳс   
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងកិចចករ
នរ ីនិងសមជិក្រកុមករងរចំនួន០១រូប 

២រូប 

៣៧ ឯកឧត្តម  ĕР ĕБņ 
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទចំនួន០១រូប 

២រូប 

៣៨ ឯកឧត្តម ₤У₤ Ð₣с  
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងអភិវឌ
ជនបទចំនួន០១រូប

២រូប 

៣៩ ឯកឧត្តម  Ð НŎ Ōл ũЋĕűБ 
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទចំនួន០១រូប 

២រូប 

៤០ ឯកឧត្តម Ăĕс ⅜Ĭĕ  
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ចំនួន០១រូប 

២រូប 

៤១ ឯកឧត្តម  ΌО₣ ĠлН₧‼ ₤НБũВŷĳ□ 
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិ្រតសិលបៈចំនួន០១រូប 

២រូប 

៤២ ឯកឧត្តម Е̋ņ ₤НБℓĕ 
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងពណិជជ
កមមចំនួន០១រូប 

២រូប 

៤៣ ឯកឧត្តម Ð Еņ ◦Рş 
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួងឧស ហ
កមម និងសិបបកមមចំនួន០១រូប 

២រូប 

៤៤ ឯកឧត្តម ΅Р ŷЋşЊŪĳ 
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ្រកសួងែរ ៉និង
ថមពលចំនួន០១រូប 

២រូប 
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៤៥ ឯកឧត្តម ЮĮĄ Ю⅜ķњĕ 
រដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនកំំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ ្រកសួងករងរ និង 
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ចំនួន០១រូប 

២រូប 

៤៦ ឯកឧត្តម  ĕУĕ ⅜ЮņлĊ 
អនុរដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនំ
កំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួង
េទសចរណ៍ចំនួន០១រូប

២រូប 

៤៧ ឯកឧត្តម Ō₤ ņлРĕБŁ 
អនុរដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនំ
កំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ្រកសួង
ធរណករ និងដឹកជញជូ នចំនួន០១រូប 

២រូប 

៤៨ ឯកឧត្តម ŎЊĕ ₣Уĕ Р̋ЮŲĕБĕ 
អនុរដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនំ
កំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ្រកសួង
ធនធនទឹក និងឧតុនិយមចំនួន០១រូប 

២រូប 

៤៩ ឯកឧត្តម ČŎ ⅜ņЊĳŉ  
អនុរដ្ឋេលខធិករ និងតំ ងគណៈកមមករដឹកនំ
កំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួង 
បរ ិ ថ នចំនួន០១រូប 

២រូប 

៥០ ឯកឧត្តម ĄЊĕ Ōл ŲБĕ  
អនុរដ្ឋេលខធិករ និងជ្របធនេលខធិករ ្ឋ ន
កំែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយុត្តិធម៌  ្រកសួងយុត្តិធម៌ 

១រូប 

៥១ ឯកឧត្តម ģл  ₤НďĳЊŷ₣℮ ្របធនសមគមជតិ្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ១រូប 

៥២ ឯកឧត្តម ₤Ŏ Н̋₤Ų  ្របធនសម័ពនធភពជតិ្រកុម្របឹក ថន ក់មូល ្ឋ ន  ១រូប 

៥៣ េ ក ĠлН˝ ₤НÐĕċŢŬ 
អគគេលខធិករៃនអគគេលខធិករ ្ឋ នសមគម្រកុម
្របឹក រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 

១រូប 

IV. ▫Ė с̋řЕ˝ĜеŪ˝₤У₣ņΉаĩĀ ĕЊ₣ЮŲžĊЊŁũŢť ĕ Ð.Ą.Β.Ġ.   
៥៤ ឯកឧត្តម Β₣ ņ₣ ðŲ រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៥៥ ឯកឧត្តម Юōл  şњĕĀ″Ŭ រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៥៦ ឯកឧត្តម ΒпНз Ōл Ŭм  អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៥៧ ឯកឧត្តម ŲУ Ŭм ņБĕ អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៥៨ ឯកឧត្តម űБ  ₤Н˝Ĭĕ អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៥៩ ឯកឧត្តម ₤ ▫ŷВ អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៦០ ឯកឧត្តម ΒпНĳ ₤еΒĕ អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៦១ ឯកឧត្តម ΐŎ ₧ŷНĊ 
អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងម ៃផទ និងជអនុ្របធន
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 

១រូប 
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៦២ 
 
ឯកឧត្តម Čĕс ₤Нē 

អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងម ៃផទ និងជអនុ្របធន
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ១រូប 

៦៣ ឯកឧត្តម ũ₤с ŷũНĕ អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៦៤ ឯកឧត្តម Ūģ с̋  ₤еЮΒЩĕ អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល ្រកសួងម ៃផទ  ១រូប 

៦៥ ឯកឧត្តម Юģл  ķ˝ ŉЊ អគគេលខធិករៃនអគគេលខធិករ ្ឋ ន ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៦៦ ឯកឧត្តមនយឧត្តមេសនីយ ៍Ю₤₣ ŎРΖп ĕс អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នភស្តុភរ និងហរិញញវតថុ 
្រកសួងម ៃផទ

១រូប 

៦៧ ឯកឧត្តម ΒпРş Čĕс‗РŬм   ្របធន្រកុម្របឹក នីតិកមម្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៦៨ ឯកឧត្តម ĕБ  Ð Еņ⅜ĕ 
អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល ្រកសួង
ម ៃផទ និងជអនុ្របធនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ១រូប 

៦៩ ឯកឧត្តម ₤п ŷũЋĕ 
អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល ្រកសួង
ម ៃផទ និងជអនុ្របធនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 

១រូប 

៧០  ឯកឧត្តម ₤У₤ Ūģ▫Ė  
អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល ទទួលបនទុក
នយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបល ជធនី ខណ្ឌ  និងេខត្តៃន
អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល ្រកសួងម ៃផទ 

១រូប 

៧១ ឯកឧត្តម ΒпУ₣ şĕċБ 
អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងជ្របធន
នយក ្ឋ នបុគគលិកៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល 
្រកសួងម ៃផទ 

១រូប 

៧២ ឯកឧត្តម ″ĕс ₤е₧₣ អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល ្រកសួងម ៃផទ ១រូប 

៧៣ េ ក ĘНĕ ĠпНĕ₧Ŭм  ្របធនអងគភព្រគប់្រគង និងគ្ំរទកមមវធិី ១រូប 

៧៤ េ ក Ōл ΒНĕ Ōл ΒР₧ĳ ្របធនអងគភព្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល និងព័ត៌មន ១រូប 

៧៥ េ ក ĄњŎ ₤ņġĳŉЊĩŵų  ្របធនអងគភពវភិគ និងអភិវឌ ន៍េគលនេយបយ ១រូប 
៧៦ កញញ  ĄНе şњĕĀņНĕБ  ្របធនអងគភពរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ ១រូប 

៧៧ េ ក ŗН е Юņл₣⅜п ĕ ្របធន្រកុមសវនកមមៃផទកនុង ១រូប 

៧៨ េ ក ₤Р ņНĕĖБũ˝⅝ 
្របធននយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត លៃនអគគនយក ្ឋ ន
រដ្ឋបល្រកសួងម ៃផទ 

១រូប 

៧៩ េ ក្រសី ĄБ şњĕĀũ₤ŊБ ្របធននយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ឃុ ំ
សងក ត់ៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល ្រកសួងម ៃផទ 

១រូប 

៨០ េ ក ĠУĕ Ю΅₣ 
្របធននយក ្ឋ នមុខងរ និងធនធនៃនអគគនយក
្ឋ នរដ្ឋបល ្រកសួងម ៃផទ 

១រូប 
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៨១ េ ក  Ăĕс şĕĀ₤Нķ˝ ŉЏ ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបលសរុប ១រូប 

V. ▫Ė с̋řЕ˝ĜеũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ ĕЊ₣Ū О̋₣ Ū₤О̋  
៨២ ្របធន្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ២៥ រូប 
 

៨៣ អភិបល ជធនី េខត្ត ២៥ រូប 

៨៤ 
អភិបលរង ជធនី េខត្ត និងជអនុ្របធន្របចកំរៃនគណៈកមមករដឹកនកំំែណទ្រមង់វមិជឈករ និង 
វសិហមជឈករ 

២៥ រូប 

៨៥ ្របធនគណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី និងកុមរ ជធនី េខត្ត ២៥ រូប 
៨៦ នយករដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ២៥ រូប
៨៧ ្របធនមនទីរកិចចករនរ ី ជធនី េខត្ត ២៥ រូប
៨៨ ្របធនមនទីរេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ជធនី េខត្ត ២៥ រូប 
៨៩ នយកទីចត់ករហរិញញវតថុ ជធនី េខត្ត ២៥ រូប 
៩០ ្របធន្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ២៥ រូប 
៩១ អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ២៥ រូប 
VI. аřÐ РΒķЊŷűΘĕч 

៩២ 
ADB, World Bank, SIDA, SDC, EU, UNICEF, UNDP, UNFPA, DFAT, UNCDF, GIZ, 
JICA, KAS, IFAD, WFP, UN Women, USAID, …... 

១៧រូប 

VII. Β₣ ðŁũ₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ  

 

៩៣ 

Pact, The Asia Foundation, CDRI, VSO, CPDD, CCC, Save the Children, World 
Vision, CDMD, Silaka, STAR Kampuchea, RACHA, CCSP, CARE, OXFAM, 
API… 

១៦រូប 

VIII. ЮŲžĊЊŁũŢť ĕ Ð.Ą.Β.Ġ.  

៩៤ ម្រន្តីេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ៩៩រូប 

                                                           ₤ũНĠ ៤៨៩រូប

 


