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ប្រកាស 
សដពីីការចូលរមួជាសាធារណៈ 

ក្នងុក្ិចចដំណណើ រការវាយតម្មៃណេតុរ ៉ះពាលរ់រសិាា ន  
 

រដឋមន្រនតីប្ក្សងួររសិាា ន 
 

 បានឃ ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
 បានឃ ើញព្រះរាជព្រឹត្យឃេខ នស/ររត្/០៩១៣/៩០៣ ចុះនងៃទើ២៤ ខខរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ សតើរើ ការ
ខត្ងតាំងរាជរដ្ឋឋ ភិបាេននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

 បានឃ ើញព្រះរាជព្រឹត្យឃេខ នស/ររត្/១២១៣/១៣៩៣ ចុះនងៃទើ២១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ សដើរើការខរ
សព្មួ្េ និងបាំឃរញបខនែម្សមាសភាររាជរដ្ឋឋ ភិបាេននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

 បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ០២/នស/៩៤ ចុះនងៃទើ២០ ខខររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ខដ្េព្បកាសឱ្យ ឃព្បើ
ចាប់សតើរើការឃរៀបចាំ និងការព្បព្រឹត្តឃៅននគណៈរដ្ឋម្ន្តនតើ 

 បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខនស/ររម្/០១៩៦/២១ ចុះនងៃទើ២៤ ខខម្ររា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ខដ្េព្បកាស
ឱ្យឃព្បើចាប់សតើរើការបឃងកើត្ព្រសួងបរសិ្ថែ ន 

 បានឃ ើញអនុព្រឹត្យឃេខ២០ អនព្រ.បរ ចុះនងៃទើ៣០ ខខឃម្ស្ថ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សតើរើការឃរៀបចាំ និង ការ
ព្បព្រឹត្តឃៅរបស់ព្រសួង និងរដ្ឋឃេខាធិការដ្ឋឋ ន 

 បានឃ ើញអនុព្រឹត្យឃេខ១១៤ អនព្រ.បរ ចុះនងៃទើ០៧ ខខរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ សើដរើការរាំណត់្រចនាស
ម្ព័នធព្គប់ព្គង និងមុ្ខត្ាំខណងរនុងរចនាសម្ព័នធព្គប់ព្គងននព្រសួង ស្ថែ ប័នថ្នន រ់ជាតិ្និងថ្នន រ់ឃព្កាម្ជាតិ្ 
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 បានឃ ើញអនុព្រឹត្យឃេខ៥៥ អនព្រ.បរ ចុះនងៃទើ០៤ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតើរើការឃរៀបចាំនិង ការ
ព្បព្រឹត្តឃៅរបស់ព្រសួងបរសិ្ថែ ន 

 បានឃ ើញអនុព្រឹត្យឃេខ៧២ អនព្រ.បរ ចុះនងៃទើ១១ ខខសើហា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ សតើរើរិចចដ្ាំឃណើ រការវាយ
ត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន 

 បានឃ ើញព្បកាសឃេខ២៣០ ព្បរ.បសែ ចុះនងៃទើ២៩ ខខររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៥ សតើរើការឃធវើព្បតិ្ភូរម្ម
អាំណាចរនុងការឃធវើឃសចរតើសឃព្ម្ចរនុងនាម្ព្រសួងចាំឃពាះគឃព្មាងវនិិឃោគជូនម្នទើរបរសិ្ថែ នឃខត្ត-ព្រុង 

 បានឃ ើញព្បកាសឃេខ ចុះនងៃទើ…… ខខ………… ឆ្ន ាំ២០១៥ សតើរើការឃរៀបចាំ និងការព្បព្រឹត្តឃៅរបស់
នាយរដ្ឋឋ នវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន 

 បានឃ ើញព្បកាសឃេខ ៣៧៦ ព្បរ.បសែ ចុះនងៃទើ០២ ខខរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០៩ សតើរើឃោេការណ៍ខណនាាំ
ទូឃៅរនុងការឃធវើរបាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នដ្ាំបូង និងឃរញឃេញ 

 ឃោងតម្សាំឃណើ របស់អគគនាយរននអគគនាយរដ្ឋឋ នោាំពារបរសិ្ថែ ន ។ 
 

សណប្មច  
 

ប្រការ ១.-  
ព្បកាសឃនះឃព្បើសព្មាប់អនុវត្តឃោេការណ៍ខណនាាំសតើរើការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈ រនុងរិចចដ្ាំឃណើ រការ

វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ដូ្ចមានភាា ប់ឃៅរនុងតរាងឧបសម្ព័នធននព្បកាសឃនះ ។ 
 

ប្រការ ២.-  
ឃោេបាំណងននព្បកាសឃនះគឺ ឃដ្ើម្បើឃេើររម្ពស់ការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទេួបាន

រ័ត៌្មាន ឃៅរនុងរិចចដ្ាំឃណើ រការវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ។  
 

ប្រការ ៣.-  
ឃោេការណ៍សាំខាន់ៗខាងឃព្កាម្ ខដ្េព្តូ្វអនុវត្តឃដ្ឋយព្បកាសឃនះ មានរាំណត់្ឃៅរនុងឃោេ

ការណ៍ខណនាាំសដើរើការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈឃៅរនុងរិចចដ្ាំឃណើ រការវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន៖  
 ១. ឃោេការណ៍ននការទទេួបានរ័ត៌្មាន 
 ២. ឃោេការណ៍ននការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈ 
 ៣. ឃោេការណ៍ននការទទួេបានយុត្តិធម៌្សងគម្ និងដ្ាំឃណាះព្ស្ថយព្បរបឃដ្ឋយព្បសិទធភារ 
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 ៤. ឃោេការណ៍ សម្ភារឃយនឌ័រឃៅរនុងការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈ 
 ៥. ឃោេការណ៍ននការឃេើររម្ពស់ជនជាតិ្ឃដ្ើម្ភាគតិ្ចឃៅរនុងការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈ 
 
ប្រការ ៤.-   

នើតិ្វធិើននការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈ ព្តូ្វអនុវត្តតម្ដ្ាំណារ់កាេនើម្យួៗដូ្ចខាងឃព្កាម្  
១. ដ្ាំណារ់កាេឃធវើចាំណាត់្ថ្នន រ់គឃព្មាង៖  

 មាច ស់គឃព្មាងព្តូ្វរាំណត់្អត្តសញ្ញញ ណត្ាំបន់គឃព្មាង អនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើ
គឃព្មាង និងអនរពារ់រ័នធដ្នទឃទៀត្ ខដ្េរមួ្មាន ព្រសួងពារ់រ័នធ ។ 

 មាច ស់គឃព្មាងព្តូ្វផដេ់រ័ត៌្មានអាំរើគឃព្មាងរបស់ខៃួន ដ្េ់អនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើ
គឃព្មាង និងអនរពារ់រ័នធទាំងអស់ ដូ្ចជា ព្រសួង ស្ថែ ប័នពារ់រ័នធ សងគម្សុើវេិ និង 
អាជាា ធរដ្នទឃទៀត្ ។  

 មាច ស់គឃព្មាងព្តូ្វផតេ់ជូនម្រព្រសួងបរសិ្ថែ ននូវ ឯរស្ថរពារ់រ័នធនឹងគឃព្មាងអភិវឌឍន៍ 
និងស្ថែ នភារបរសិ្ថែ ននិងសងគម្ បនាទ ប់រើបានឃធវើការផសរវផាយរចួ  ឃដ្ើម្បើឃធវើការវភិាគ
រនុងការឃធវើចាំណាត់្ថ្នន រ់គឃព្មាង ។ 

 រយៈឃរេ ២ - ៣ សបាដ េ៍ សព្មាប់ម្ន្តនតើព្រសួងបរសិ្ថែ ន 
 

២. ដ្ាំណារ់កាេរាំណត់្វសិ្ថេភារគឃព្មាង៖  
 មាច ស់គឃព្មាង និងព្រុម្េ ុនទើព្បឹរាវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នព្តូ្វផដេ់រ័ត៌្មានដ្េ់
អនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើគឃព្មាង និងអនរពារ់រ័នធដ្នទឃទៀត្ រមួ្មាន ព្រសួង- ស្ថែ ប័ន
ពារ់រ័នធ ម្នទើររាជធានើ-ឃខត្តពារ់រ័នធ អាជាា ធរខដ្នដ្ើ សងគម្សុើវេិ និងត្ាំណាងសេគម្ន៍ 
អាំរើគឃព្មាងខដ្េបានឃសនើឃ ើង ។ 

 មាច ស់គឃព្មាងព្តូ្វឃរៀបចាំឃសចរដើព្ពាងេរខខណឌ ការងារសព្មាប់គឃព្មាង ខដ្េព្តូ្វទទេួ
បានការឯរភាររើព្រសួងបរសិ្ថែ ន ។ 

 មាច ស់គឃព្មាង ព្តូ្វឃរៀបចាំខផនការននការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈ ខដ្េខផនការឃនះគឺជា
ម្គគឃទសរ៍សព្មាប់ទើព្បឹរាវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ឃៅរនុងដ្ាំណារ់កាេននការ
សិរា និងការឃរៀបចាំការវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ។ 

 រយៈឃរេ ៤ខខសព្មាប់របាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នដ្ាំបូង ។ រយៈឃរេ 
៤-៦ ខខសព្មាប់របាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នឃរញឃេញ  

 

៣. ដ្ាំណារ់កាេឃសុើបអឃងកត្គឃព្មាង និងការឃរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន  
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 មាច ស់គឃព្មាង និងព្រុម្េ ុនទើព្បឹរាវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ព្តូ្វឃធវើការព្បជុាំ
រិភារា សមាា សន៍ និងការរិឃព្ោះឃោបេ់នានា ជាម្យួអនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើ
គឃព្មាង និងអនរពារ់រ័នធដ្នទឃទៀត្ ឃៅតម្នើតិ្វធិើននការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈ ខដ្េ
ព្រសួងបរសិ្ថែ នបានខណនាាំ ។ 

 ព្រុម្េ ុនទើព្បឹរាវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ព្តូ្វសិរាអាំរើផេប ះពាេ់ខដ្េអាច
ឃរើត្ឃ ើងននគឃព្មាង និងលាត្ព្ត្ដ្ឋងរ័ត៌្មានឃនះឃៅកាន់អនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើ
គឃព្មាង និងអនរពារ់រ័នធដ្នទឃទៀត្ ។ 

 ព្រុម្េ ុនទើព្បឹរាវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ព្តូ្វឃរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្
ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន រមួ្បញ្ចូ េខផនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថែ ន ព្សបឃៅតម្េរខខណឌ ការងារ 
និងម្តិ្ឃោបេ់ ខដ្េទទួេបានម្ររើអនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើគឃព្មាង និងអនរពារ់
រ័នធដ្នទឃទៀត្ ។  

 មាច ស់គឃព្មាង និងព្រុម្េ ុនទើព្បឹរាវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ព្តូ្វឃធវើសិកាខ ស្ថលា
រិឃព្ោះឃោបេ់ចុងឃព្កាយ ជាម្យួអនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើគឃព្មាង និងអនរពារ់រ័នធ
ដ្នទឃទៀត្មុ្ននឹងបញ្ាូ នរបាយការណ៍វាយត្នម្ៃផេប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ឃៅកាន់ព្រសួងប
រសិ្ថែ ន ។ 

 រយៈឃរេ ៦ខខ ឃៅ ២ឆ្ន ាំ  
 

៤. ដ្ាំណារ់កាេននការរិនិត្យ និងផតេ់ឃោបេ់របស់ព្រសួងបរសិ្ថែ ន៖ 
 រ- នាយរដ្ឋឋ នវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន 

 ព្តូ្វរិនិត្យ និងវាយត្នម្ៃ របាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នដ្ាំបូង និងឃរញ
ឃេញ អនុឃលាម្តម្េិខិត្បទដ្ឋឋ នគតិ្យុត្តខដ្េពារ់រ័នធ។ 

 ព្តូ្វរិឃព្ោះឃោបេ់ជាម្យួអនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើគឃព្មាង សេគម្ន៍មូ្េដ្ឋឋ នខដ្េ
ទទេួរងការប ះពាេ់ អាជាា ធរមូ្េដ្ឋឋ ន ម្នទើរជាំនាញ និងអងគការសងគម្សុើវេិខដ្េពារ់
រ័នធ មុ្ននឹងរិនិត្យ និងវាយត្នម្ៃ ឃេើរបាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នដ្ាំបូង។ 

 ព្តូ្វរិឃព្ោះឃោបេ់ជាម្យួអនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើគឃព្មាង សេគម្ន៍មូ្េដ្ឋឋ នខដ្េ
ទទេួរងការប ះពាេ់ អាជាា ធរមូ្េដ្ឋឋ ន ម្នទើរជាំនាញ និងអងគការសងគម្សុើវេិខដ្េពារ់
រ័នធ ឃៅឃេើរបាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នឃរញឃេញ ឃដ្ើម្បើបញ្ាូ នឃៅ
ព្រុម្ការងារសព្ម្បសព្មួ្េការវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ឃដ្ើម្បើរិនិត្យ និងផដេ់
ឃោបេ់ ។  

ខ- ព្រុម្ការងារសព្ម្បសព្មួ្េការវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន 
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 ព្តូ្វព្បជុាំ រិនិត្យ និងផតេ់ឃោបេ់ ឃេើរបាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នឃរញ
ឃេញ បនាទ ប់រើនាយរដ្ឋឋ នវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នបានរិនិត្យរចួ ឃដ្ើម្បើដ្ឋរ់ជូន
រដ្ឋម្ន្តនដើព្រសួងបរសិ្ថែ នរិនិត្យ និងសឃព្ម្ច ។ 

 ព្តូ្វអឃញ្ច ើញម្ន្តនតើជាំនាញជាន់ខពស់ព្រសួង ស្ថែ ប័នពារ់រ័នធ អាជាា ធររាជធានើ ឃខត្ត ម្នទើរ    
បរសិ្ថែ នរាជធានើ ឃខត្ត សងគម្សុើវេិ និងអនរជាំនាញពារ់រ័នធ ឃដ្ើម្បើចូេរមួ្រិនិត្យ និងផដេ់
ឃោបេ់ ឃេើរបាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នឃរញឃេញ ។ 

 រយៈឃរេ ៣០ នងៃ នននងៃឃធវើការ ឃដ្ឋយឃោងឃៅតម្អនុព្រឹត្យ អាព្ស័យឃេើការខរសព្មួ្េ
ឃ ើងវញិឃដ្ឋយមាច ស់គឃព្មាង  និងព្រុម្េ ុនទើព្បឹរា និងការបញ្ាូ នម្រព្រសួងបរសិ្ថែ នម្ដង
ឃទៀត្ ។  

 

៥. ដ្ាំណារ់កាេននការឯរភាររបស់ព្រសួងបរសិ្ថែ ន 
 បនាទ ប់រើដ្ាំណារ់កាេននការព្តួ្ត្រិនិត្យ និងផដេ់ឃោបេ់ នាយរដ្ឋឋ នវាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះ
ពាេ់បរសិ្ថែ ន ព្តូ្វផដេ់អនុស្ថសន៍ដ្េ់រដ្ឋម្ន្តនដើ ព្សបតម្ព្បកាសសដើរើរិចចដ្ាំឃណើ រការ
វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ។  

 ចាំឃពាះគឃព្មាងទទេួបានការឯរភារ រ័ត៌្មានពារ់រ័នធទាំងអស់ រមួ្មាន របាយការណ៍
វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ ន ខផនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថែ ន និងឯរស្ថរសដើរើការឯរភារ 
ព្តូ្វដ្ឋរ់ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចខសវងបាន អនុឃលាម្តម្បទបបញ្ញត្តជិាធរមាន ។ 

 រយៈឃរេ ២០នងៃ នននងៃឃធវើការ ឃដ្ឋយឃោងឃេើអនុព្រឹត្យ អាព្ស័យឃេើការខរសព្មួ្េ
ឃ ើងវញិឃដ្ឋយមាច ស់គឃព្មាង  និងព្រុម្េ ុនទើព្បឹរា និងការបញ្ាូ នម្រព្រសួងបរសិ្ថែ នម្ដង
ឃទៀត្ ។  

 

៦. ដ្ាំណារ់កាេការអឃងកត្តម្ដ្ឋនឃេើការអនុឃលាម្តម្ និងការរព្ងឹងការអនុវត្តចាប់៖ 
 មាច ស់គឃព្មាង និងអនរឃ  ការ និងអនរឃ  ការបនត ព្តូ្វទទេួខុសព្តូ្វរនុងការធានាឱ្យមាន
នូវការចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈជាបនតបនាទ ប់ ឃៅរនុងដ្ាំណារ់កាេននការឈូសឆ្យឃៅឃេើ
ទើតាំង និងការស្ថងសង់គឃព្មាង ។ 

 មាច ស់គឃព្មាង និងព្បតិ្បត្តិររននគឃព្មាង ព្តូ្វទទេួខុសព្តូ្វរនុងការធានាឱ្យមាននូវការ
ចូេរមួ្ជាស្ថធារណៈជាបនតបនាទ ប់ ឃៅរនុងអាំ ុងឃរេននការព្បតិ្បត្តិគឃព្មាង រេូត្
ដ្េ់ឃរេបញ្ច ប់គឃព្មាង ។  

 ព្បសិនឃបើត្ព្មូ្វឃដ្ឋយព្រសួង មាច ស់គឃព្មាងព្តូ្វបឃងកើត្នូវយនតការឃដ្ឋះព្ស្ថយវវិាទ ឃដ្ើម្បើ
ឃដ្ឋះព្ស្ថយបណដឹ ងអាំរើការស្ថងសង់ ការព្បតិ្បត្តិ ឬការបញ្ច ប់គឃព្មាង ។  
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 ម្ន្តនតើជាំនាញព្តូ្វចុះអឃងកត្តម្ដ្ឋនការអនុវត្តខផនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថែ ន របស់គឃព្មាងវនិិ-
ឃោគ ដូ្ចមានខចងរនុងរបាយការណ៍វាយត្នម្ៃឃេតុ្ប ះពាេ់បរសិ្ថែ នដ្ាំបូង និងឃរញ
ឃេញ ។ 

 ម្ន្តនតើជាំនាញព្តូ្វចុះអឃងកត្តម្ដ្ឋនការអនុវត្តរិចចសនាការពារបរសិ្ថែ ន របស់គឃព្មាងវនិិ-
ឃោគ ខដ្េបានឯរភាររិចចសនាការពារបរសិ្ថែ នរើព្រសួងបរសិ្ថែ ន ។ 

 ម្ន្តនតើជាំនាញព្តូ្វតម្ដ្ឋន ការបង់វភិាគទនចូេមូ្េនិធិទយជាទនបរសិ្ថែ ន ព្បចាំឆ្ន ាំ
របស់គឃព្មាងវនិិឃោគ និងអឃញ្ា ើញម្របង់មូ្េនិធិទយជាទនបរសិ្ថែ ន ។ 

 អនរទទេួរងផេប ះពាេ់រើគឃព្មាង ព្តូ្វចូេរមួ្ឃៅរនុងដ្ាំណារ់កាេអឃងកត្តម្ដ្ឋន 
និងការអនុឃលាម្តម្ចាប់ននគឃព្មាង ខដ្េត្ព្មូ្វឃដ្ឋយខផនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថែ ន និង
ព្សបតម្បទបបញ្ញត្តិននព្បកាសឃនះ ។  

 

ប្រការ ៥.-   
យនតការឃដ្ឋះព្ស្ថយវវិាទ ព្តូ្វរាំណត់្ឃដ្ឋយឃោេការណ៍ខណនាាំឃដ្ឋយខ រ ។  

 
ប្រការ ៦.- 

បទបបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាខដ្េផទុយនឹងព្បកាសឃនះ ព្តូ្វទុរជានិរាររណ៍ ។ 
 

ប្រការ ៧.-   
អគគឃេខាធិការននអគគឃេខាធិការដ្ឋឋ នព្រុម្ព្បឹរាជាតិ្អភិវឌឍន៍ឃដ្ឋយចើរភារ អគគនាយរននអគគ

នាយរដ្ឋឋ នរដ្ឋបាេ និងេិរញ្ញវត្ែុ  អគគនាយរននអគគនាយរដ្ឋឋ នចាំឃណះដឹ្ង និងរ័ត៌្មានបរសិ្ថែ ន អគគ
នាយរននអគគនាយរដ្ឋឋ នោាំពារបរសិ្ថែ ន អគគនាយរននអគគនាយរដ្ឋឋ នរដ្ឋបាេការពារ និងអភិររសធម្មជាតិ្ អគគ
នាយរដ្ឋដ នសេគម្ន៍មូ្េដ្ឋឋ ន  អោគ ធិការននអោគ ធិការដ្ឋឋ ន នាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មនផទរនុង នាយរខុទទកាេ័យ 
ព្គប់ព្បធានអងគភារចាំណុះព្រសួងបរសិ្ថែ ន ព្តូ្វអនុវត្តព្បកាសឃនះ ចប់រើនងៃចុះេត្ែឃេខាឃនះត្ឃៅ ។ 

 

ឃធវើឃៅរាជធានើភនាំឃរញ នងៃទើ..........ខខ..............ឆ្ន ាំ២០១៦ 
                          រ ដឋ ម ន្រនតី  
 
 
 
 

រខនៃងទទេួ៖ 
- ទើសតើការគណៈរដ្ឋម្ន្តនតើ 
- ព្រសួងឃសដ្ឋរិចច និងេរិញ្ញវត្ែុ 
- អគគឃេខាធិការរាជរដ្ឋឋ ភិបាេ 
- ខុទទកាេ័យសឃម្តចអគគម្ហាឃសនាបត្ើឃត្ឃជានាយររដ្ឋម្ន្តនតើ 
- ខុទទកាេ័យសឃម្ដច ឯរឧត្តម្ ឃលារជាំទវ ឧបនាយររដ្ឋម្ន្តនតើ 
- ស្ថលារាជធានើ ឃខត្ត 
- ដូ្ចព្បការ ៧ 
- រាជរិចច 
- ឯរស្ថរ កាេបបវត្តិ 
 
 
 


