
 
 

ពិធីផ្សពវផ្ាយ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តអនុក្កឹត្យ 

 ស្តីពមីុខងារ និងរចនាស្មព័នធរបស្់រដ្ឋបាលក្កុង ក្ស្ុក ខណ្ឌ  

និងអនុក្កឹត្យស្តីពីការក្បគល់មុខងារក្គប់ក្គង និងផ្តល់សស្វាស្ុខាភិបាលសៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី សខត្ត 

សាលប្រជ ុំប្រសងួមហាផ្ទៃ (អគារ S) ផ្ងៃទ១ី៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ 
 

បញ្ជ ីរាយនាមអនកចូលរួម 

ល.រ ក្រសួង ស្ថា បន័ មខុតណំែង/ចនំនួ 

ក. រដ្ឋមន្តនត ីឬក្បធាន ស្ថា ប័ន (ចូលរួមកនងុពិធីសបើក) 

១ សម្មេចក្រឡាម្ោម ស ម្ខង 
ឧបនាយររដ្ឋមន្តនេី រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងមោផ្ទៃ និងជាក្បធាន  
គ.ជ.អ.ប 

២ ឯរឧតេមរិតេនិីតិម្ោសលបែឌិ ត ប និ ឈនិ 
ឧបនាយររដ្ឋមន្តនេីក្បចោំរ រដ្ឋមន្តនេីទទួលបនៃុរទីសេីោរ 
គែៈរដ្ឋមន្តនេី  

៣ ឯរឧតេមអគគបែឌិ តសភាចរយ អនូ ពន័ធមនុរីត័ន ឧបនាយររដ្ឋមន្តនេី រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងម្សដ្ឋរិចច នងិហិរញ្ញ វតាុ 

៤ ឯរឧតេម ជា សុផារ៉ា  ឧបនាយររដ្ឋមន្តនេី រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងម្រៀបចំណដ្នដី្ នគរូបនីយរមម 
និងសំែង ់

៥ ឯរឧតេមរិតេិម្សដ្ឋឋ បែឌិ ត ឆាយ ថន ម្ទសរដ្ឋមន្តនេី រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងណទនោរ 
៦ ឯរឧតេមរិតេិម្សដ្ឋឋ បែឌិ ត ចម ក្បសិទធ ម្ទសរដ្ឋមន្តនេី រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម  
៧ ឯរឧតេម ស ុន ចនថុ់ល ម្ទសរដ្ឋមន្តនេី រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងស្ថធារែោរ និងដ្ឹរជញ្ជូ ន 
៨ ឯរឧតេម ហឹុម ណែម  ម្ទសរដ្ឋមន្តនេី រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងធមមោរ និងស្ថសនា 
៩ ឯរឧតេមរិតេបិែឌិ ត ម្ពក្ជ ប នុធនិ  រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងមុខងារស្ថធារែៈ 
១០ ឯរឧតេម វង សូត រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងសងគមរិចច អតតីយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា 
១១ ឯរឧតេម អ រុ រ៉ា ប នុ រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ 
១២ ឯរឧតេម លឹម គានម្ោ រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងធនធានទឹរ នងិឧតុនិយម 
១៣ ឯរឧតេម ម្ខៀវ ោញារទីធ រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងពត័ម៌ាន 
១៤ ឯរឧតេម អងគ វងស វឌ្ានា រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងយុតេិធម ៌
១៥ ឯរឧតេម ម្ោង ខុន រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងម្ទសចរែ៍ 
១៦ ម្ោរជំទាវ ម្ភឿង សរុណា រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងវបបធម ៌នងិវចិកិ្តសិលបៈ 
១៧ ឯរឧតេម ប៉ា ន សូរស័រេ ិ រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងពាែិជជរមម 
១៨ ឯរឧតេម ក្រ ំអុវីតរឹ រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងផ្ក្បសែីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍
១៩ ឯរឧតេម អុតិ សំម្ហង រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងោរងារ និងបែេុ ុះបណាេ លវជិាជ ជីវៈ 
២០ ឯរឧតេម ស ុយ ណសម រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងណរ ៉ា និងោមពល 
២១ ម្ោរជំទាវ អុងឹ រនាា ផាវ ី រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងរិចចោរនារ ី
២២ ឯរឧតេម ម៉ាម ប នុម្ហង រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងសុខាភបិល 



 
 

២៣ ឯរឧតេម ម្វង ស្ថខុន រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងរសិរមម រោុា ក្បមាញ់ និងម្នស្ថទ 
២៤ ឯរឧតេមបែឌិ តសភាចរយ ហង ់ជនួ ណារ ៉ានុ រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា 
២៥ ឯរឧតេម ស្ថយ សំអាល់ រដ្ឋមន្តនេីក្រសួងបរសិ្ថា ន 

២៦ 
 

ឯរឧតេម ម្ឈៀង យ៉ា ណារ៉ា  
រដ្ឋមន្តនេីក្បតិភូអមនាយររដ្ឋមន្តនេី និងជាអគគម្លខាធិោរផ្ន 
គ.ជ.នា/រ.អ.រ  

ខ. ស្មាជិកក្ពឹទ្ធស្ភា និងរដ្ឋស្ភាជាត្ិ 

២៧ តំណាងគែៈរមមោរនានារបស់ក្ពឹទធសភា ១០របូ 
២៨ តំណាងគែៈរមមោរនានារបស់រដ្ឋសភា ១០របូ 
គ. ឧត្តមក្កុមក្បកឹាពិសក្រោះ និងផ្តល់សោបល់ 
២៩ តំណាងឧតេមក្រុមក្បឹរាពិម្ក្គាុះ និងទេល់ម្យបល់ ០៥របូ 
ឃ.  វសស័្យកកជន 
៣០ តំណាងសភាពាែិជជរមមរមពុជា ០២របូ 
ង. ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំបសចេកសទ្ស្របស់្ក្កសួ្ង ស្ថា ប័ន 

៣១ ក្រសួងមោផ្ទៃ ១២របូ 
៣២ ក្រសួងម្សដ្ឋរិចច នងិហិរញ្ញ វតាុ ០៦របូ 
៣៣ ក្រសួងមុខងារស្ថធារែៈ ០៦របូ 
៣៤ ក្រសួងណទនោរ ០២របូ 
៣៥ ក្រសួងរិចចោរនារ ី ០២របូ 
៣៦ ក្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា ០៥របូ 
៣៧ ក្រសួងសុខាភបិល ០៥របូ 
៣៨ ក្រសួងម្រៀបចំណដ្នដី្ នគរូបនីយរមម និងសំែង ់ ០២របូ 
៣៩ ក្រសួងស្ថធារែោរ នងិដ្រឹជញ្ជូ ន ០២របូ 
៤០ ក្រសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម ០២របូ 
៤១ ក្រសួងធមមោរ និងស្ថសនា ០២របូ 
៤២ ក្រសួងសងគមរិចចអតីតយុទធជននិងយុវនីតិសមបទា ០២របូ 
៤៣ ក្រសួងធនធានទឹរ នងិឧតុនយិម ០២របូ 
៤៤ ក្រសួងម្ទសចរែ៍ ០២របូ 
៤៥ ក្រសួងវបបធម ៌និងវចិិក្តសិលបៈ ០២របូ 
៤៦ ក្រសួងពាែិជជរមម ០២របូ 
៤៧ ក្រសួងយុតេិធម ៌ ០២របូ 
៤៨ ក្រសួងផ្ក្បសែីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍ ០២របូ 
៤៩ ក្រសួងពត័ម៌ាន ០២របូ 
៥០ ក្រសួងោរងារ និងបែេុ ុះបណាេ លវជិាជ ជីវៈ ០២របូ 



 
 

៥១ ក្រសួងណរ ៉ា និងោមពល ០២របូ 
៥២ ក្រសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ០២របូ 
៥៣ ក្រសួងរសិរមម រោុា ក្បមាញ់ និងម្នស្ថទ ០២របូ 
៥៤ ក្រសួងបរសិ្ថា ន ០២របូ 
៥៥ ម្លខាធិោរដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ១០របូ 
 សរបុរង ៨២របូ 
ច. ស្មាគមរដ្ឋបាលថ្នន ក់សក្កាមជាត្ិ 

៥៦ សមាគមក្រុមក្បឹរារជធានី ម្ខតេ ០២របូ 
៥៧ សមពន័ធភាពជាតិក្រមុក្បឹរាោន រម់ូលដ្ឋឋ ន ០២របូ 

 សរបុរង ០៤របូ 
ឆ. រដ្ឋបាលថ្នន ក់សក្កាមជាត្ ិ 

៥៨ ប្រធានប្រុមប្រឹរារាជធាន ីខែត្ត ២៥រូរ 
៥៩ អភិបាលរាជធានី ខែត្ត ២៥រូរ 
៦០ នាយររដ្ឋបាលរាជធាន ីខែត្ត ២៥រូរ 
៦១ ប្រធានមនៃីរស ខាភបិាលរាជធានី ខែត្ត ២៥រូរ 
៦២ ប្រធានមនៃីរអរ់រ ុំយ វជននិងរឡីារាជធានី ខែត្ត ២៥រូរ 
៦៣ ប្រធានមនៃីរខសដ្ឋរិច្ចនិងហរិញ្ញវត្ថ រាជធានី ខែត្ត ២៥រូរ 
៦៤ ប្រធានរត្នាគាររាជធានី ខែត្ត ២៥រូរ 
៦៥ ប្រធានមនៃីរម ែងារសាធារណៈរាជធានី ខែត្ត ២៥រូរ 
៦៦ ប្រធានប្រុមប្រឹរាប្រុង ប្សុរ ែណឌ  ២០៣រូរ 
៦៧ អភិបាលប្រុង ប្សរុ ែណឌ  ២០៣រូរ 

សរ ររង ៦០៦ររូ 
ជ. ដដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ 

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

២០ររូ 

ឈ. អងគការស្ងគមសីុ្វសល 

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

៣០រូរ 

សរ ររមួ ៧៩៥ ររូ  
 


