
បញ្ជ ឈី ម្ ោះ 
សមាជិកគណៈកមាម ធកិារជាតិគ្គប់គ្គងកម្មសទិ្ឋិបញ្ញា  

និង 
ឈេខាធិការដ្ឋឋ ន ននគណៈកមាម ធិការជាតិគ្គប់គ្គងកម្មសទិ្ឋិបញ្ញា  

 

គ្កសងួ ចំនួនឈ ម្ ោះ អ្នកចូេរមួ្ តួនាទ្ី 

គ្កសងួម្ហានទៃ 
 ឯកឧត្តម  ឈមឹ្ ជួន អនុរដ្ឋលេខាធិការ  

ឧត្តមលេនីយ៍ត្តី្ ឡងុ ឈគ្សង អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ នត្រឆាំងរទលេមើេលេដ្ឋកិច្ច 
លោកវរលេនីយ៍ឯក ទ្ូច យទុ្ធា  នាយការយិាេ័យត្រឆាំងរទលេមើេកមមេិទធិរញ្ញា  

លោកវរលេនីយ៍ត្តី្ ឈមឹ្ ឈឈឿន នាយផ្នែកននការយិាេ័យត្រឆាំងរទលេមើេកមមេិទធិរញ្ញា   
ទ្ីសតកីារគណៈរដ្ឋម្ន្តនត ី

 ឯកឧត្តម  ច័នៃ តានី រដ្ឋលេខាធិការ  
ឯកឧត្តម ទ្ួន សុផីាន ់ លមធាវរីាជរដ្ឋឋ ភិបាេ  
ឯកឧត្តម េ ីចាន់តលុា េមាជិកត្កមុត្រឹកាអែកច្ារ់ 
ឯកឧត្តម េវី សវុណ្ណា  េមាជិកត្កមុត្រឹកាអែកច្ារ់  
ឯកឧត្តម យឃូាង ថាវរនិៃ េមាជិកត្កមុត្រឹកាលេដ្ឋកិច្ច េងគមកិច្ចនិងវរបធម៌  
ឯកឧត្តម  ទ្ូច ចានធ់ ី េមាជិកត្កមុត្រឹកាលេដ្ឋកិច្ច េងគមកិច្ចនិងវរបធម៌  
លោក  ហួត តិច អនុត្រធានផ្នែកទទួេរនទុកេាំនួរ-ច្លមលើយ 

គ្កសងួឈសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ាវតថុ 
 ឯកឧត្តម  ឆាន់ វឌ្ឍនៈ អនុរដ្ឋលេខាធិការ      

លោក នួន ច័នៃរទិ្ៃ អគ្គនាយករងននអគ្គនាយកដ្ឋឋ នគ្យ និងរដ្ឋឋ ករកមពុជា  
លោក សសម្ គ្ាក ់ ត្រធានការយិាេ័យនីតិ្សាធារណៈ 
លោក គ្ាជញ ច័នៃពណ្ណា រ៉ា  អនុត្រធានការយិាេ័យ កិច្ចការអនតរជាតិ្ ននអគ្គ នាយកដ្ឋឋ ន 

គ្យ និងរដ្ឋឋ ករ ត្កេួងលេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ាវត្ថុ 

គ្កសងួបរសិ្ថថ ន 
 ឯកឧត្តម  ខុង សនំួន រដ្ឋលេខាធិការ  

លោក អាន ច័នៃឈធឿន អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ នផ្ននការ និងកិច្ចការច្ារ់ 
ត្កេួងររសិាថ ន 

លោក យក់ សទុ្ធា រទិ្ា អនុត្រធានការយិាេ័យជីវៈច្ត្មុុះ ត្កេួងររសិាថ ន 
គ្កសងួឧសាហកម្ម និងសបិបកម្ម 
 ឯកឧត្តម ឈោគ សវុណា រទិ្ឋ រដ្ឋលេខាធិការ  

លោក សង៉ាត វបិេុ អគ្គនាយករងននត្កេួងឧេាហកមម និងេិរបកមម 



លោកស្េី ស ៉ាម្ ទេល ី ត្រធាននាយកដ្ឋឋ នត្រកាេនីយរត្ត្ត្កតមម 
ត្កេួងឧេាហកមម និងេិរបកមម 

គ្កសងួវបបធម្៌ និង វិចិគ្តសេិបៈ 
 ឯកឧត្តម  ឈស្ថម្ សគុនា រដ្ឋលេខាធិការ  

លោក េមឹ្ យសូ ួ អគ្គនាយករង ននត្កេួងវរបធម៌ និងវចិិ្ត្ត្េិេបៈ 
លោក សុនិ ស្ថរ៉ា ឌ្ ី ត្រធាននាយកដ្ឋឋ ន នននាយកដ្ឋឋ នេិទិធអែកនិពនធ និង 

េិទធិត្រហាក់ ត្រផ្ហេ ត្កេួងវរបធម៌ និងវចិិ្ត្ត្េិេបៈ 
លោក សុមឹ្ សតាត  អនុធាននាយកដ្ឋឋ ន នននាយកដ្ឋឋ នេិទទិអែកនិពនធ 

េិទទិត្រហាក់ត្រផ្ហេ ត្កេួងវរបធម៌ និងវចិិ្ត្ត្េិេបៈ 
គ្កសងួព័ត៌មាន 

 ឯកឧត្តម  ទុស សវុណា  ទីត្រឹកាកត្កេួង និងជាអគ្គនាយករង  
លោកស្េី ប ុតទន សផុាណ្ណវ ី អគ្គនាយករង 
លោក ស្ថន ពុទ្ធា រ ី ត្រធាននាយកដ្ឋឋ ននីតិ្កមម ត្កេួងព័ត៌្មាន 
លោក សយ៉ាម្ ណយ ត្រធាននាយកដ្ឋឋ នលសាត្ទេសន៍ ត្កេួងព័ត៌្មាន 
លោក ឈៅ ពសិដិ្ឋ ត្រធាននាយកដ្ឋឋ នមណឌ េព័ត៌្មាន 
លោកស្េី ទ្ឹម្ សេូណី្ណ អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ ន នីតិ្កមម ត្កេួងព័ត៌្មាន 

គ្កសងួនគ្បសណីយ ៍និង ទ្ូរគម្នាគម្ន៍ 
 ឯកឧត្តម  កាន ច័នៃឈម្តាត  រដ្ឋលេខាធិការ  

លោក ហងស ខូថារ៉ា  ត្រធាននាយកដ្ឋឋ នលោេនលយាបាយ ទូគ្មនាគ្មន៍ 
លោក អ្ ុច សខុមុ្ អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ ន លោេនលយាបាយនត្រេណីយ៍ និយ័ត្ 

ត្កេួងនត្រេណីយ៍ និងទូគ្មនាគ្មន៍ 

គ្កសងួសខុាភិាេ 
 ឯកឧត្តម  ជូ យុនិសុមី្ រដ្ឋលេខាធិការ  

លោក ឈហង ប នុឈគៀត ត្រធាននាយកដ្ឋឋ នឳេថ និងច្ាំណីអាហារ 
លោក ហុក ឈខៀវ ត្រធាននាយកដ្ឋឋ ននីតិ្កមម 
លោក យ៉ាង់ ដ្ឋរវុធ អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ នឳេថ និងច្ាំណីអាហារ 
លោក ឈអាក សទុេ អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ នឳេថ និងច្ាំណីអាហារ 
លោកស្េី ឈៅ ទលាល  អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ នឳេថ និងច្ាំណីអាហារ 
លោក ឈហៀម្ សឈុខម្ អនុត្រធានការយិាេ័យរញ្ជ ិកាឱេថ 

គ្កសងួកសកិម្ម រកុាា គ្បមា  ់និងឈនស្ថទ្ 
 ឯកឧត្តម  ឱម្ គឹម្ស្ថ  រដ្ឋលេខាធិការ ត្កេួង កេិកមម រុកាា ត្រមាញ់ និងលនសាទ 

លោក ឈៅ ឈចស្ថត  អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ នសាកវរបកមម និងដ្ាំណាំរមួនសាំ ននត្កេួង 
កេិកមម រកុាា ត្រមាញ់ និងលនសាទ 

លោក ហ ុន យ៉ា ដ្ឋណ្ណ ត្រធានការយិាេ័យផ្ននការ េហត្រតិ្រត្តិការ និងពាណិជជកមម 



ននវទិាសាថ នស្សាវត្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កេិកមមកមពុជា  
គ្កសងួយតុតិធម្ ៌

 លោកជាំទាវ ឈខៀវ សផុានី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ត្កេួងយុត្តិធម៌ 
កញ្ញា  ឈ ៉ា  ភីរណុ  អគ្គនាយិការង ននអគ្គនាយកដ្ឋឋ នរលច្ចកលទេ  ត្កេួងយុត្តិធម៌ 
លោក ទ្ូច ថារទិ្ា ិ ត្រធាននាយកដ្ឋឋ នកិច្ចការរដ្ឋរបលវណី ត្កេួងយុតិ្តធម៌ 
លោកស្េី នេិ ហវេីបី ត្រធាននាយកដ្ឋឋ នអរ់រ ាំ និងនសពវនាយច្ារ់ ត្កេួងយុតិ្តធម៌ 
លោក ន ូសកត ី អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ នកិច្ចការត្ពហមទណឌ  ត្កេួងយុតិ្តធម៌ 
កញ្ញា  សសម្ សសងឈវនៃ អនុត្រធានការយិាេ័យនននាយកដ្ឋឋ នអរ់រ ាំ និង

នសពវនាយច្ារ់ ត្កេួងយុតិ្តធម៌ 
ឈលាក សស  ឈវ៉ាង មន្តនតីត្គ្រ់ត្គ្ងរដ្ឋបាេ នននាយកដ្ឋឋ នកិច្ចការអយយការ  

គ្កសងួអ្ប់រ ំយវុជន និងកីឡា 
 លោកជាំទាវ  ឃនុ រចនា អនុរដ្ឋលេខាធិការ  

លោក សុមឹ្ ចានធ់ ី អគ្គនាយករងត្គឹ្ុះសាថ នលបាុះពុមពនាយនិងផ្ច្កនាយ 
លោក ឈអ្ង គមឹ្េ ី ត្រធាននាយកដ្ឋឋ នអភិវឌ្ឍកមមវធីីេិកា  
លោក ស ន ឈសងហុក ត្រធាននាយកដ្ឋឋ ននីតិ្កមម 

គ្កសងួឈទ្សចរណ៍ 
 ឯកឧត្តម  ា៉ា ក់ សខុុម្ រដ្ឋលេខាធិការ  

លោក គឹម្ ឈសររីដ្ឋ ត្រធាននាយកដ្ឋឋ នឧេាហកមមលទេច្រណ៍  
លោក ស ំឈសង អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ នឧេាហកមមលទេច្រណ៍ 

អ្គគនាយកដ្ឋឋ នកាកំងុគ្តូេ 
 លោក ផាន អ្ូន 

 
អគ្គនាយករង ននអគ្គនាយកដ្ឋឋ នកាាំកុងត្ត្ូេ 

លោក គឹម្ មាសសខុសហីា 
 

អគ្គនាយករង ននអគ្គនាយកដ្ឋឋ នកាាំកុងត្ត្ូេ 

លោក ឈេឿង រដ្ឋឋ  អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋ ន លដ្ឋុះស្សាយវវិាទ 
និងលោេនលយាបាយ ទូលៅ 

 


