បញ្ជ ឈី ្មោះ
សមាជិកគណៈកមាមធិការជាតិគ្គប់គ្គងកម្មសទ្
ិ ឋិបញ្ញ
ា
និង
ឈេខាធិការដ្ឋឋន ននគណៈកមាមធិការជាតិគ្គប់គ្គងកម្មសទ្
ិ ឋិបញ្ញ
ា
គ្កសួង
គ្កសួងម្ហានទៃ

ចំនួនឈ្មោះ អ្នកចូេរ ួម្
ឯកឧត្តម ឈឹម្ ជួន
ឧត្តមលេនីយ៍ត្ត្ី

ឡង
ុ ឈគ្សង

អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋនត្រឆាំងរទលេមើេលេដ្ឋកិច្ច
នាយការ ិយាេ័យត្រឆាំងរទលេមើេកមមេិទិរ
ធ ញ្ញា

ឈឹម្ ឈឈឿន

នាយផ្នែកននការ ិយាេ័យត្រឆាំងរទលេមើេកមមេិទិរ
ធ ញ្ញា

ទ្ីសកា
ី ត រគណៈរដ្ឋម្ន្តនតី

ឯកឧត្តម ច័នៃ តានី

រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ទ្ួន សុផា
ី ន់

លមធាវ ីរាជរដ្ឋឋភិ បាេ

ឯកឧត្តម េី ចាន់តលា
ុ

េមាជិ កត្កុមត្រឹ កាអែកច្ារ់

ឯកឧត្តម េីវ សុវណ្ណ
ា

េមាជិ កត្កុមត្រឹ កាអែកច្ារ់

ឯកឧត្តម យូឃាង ថាវរ ិនៃ

េមាជិ កត្កុមត្រឹ កាលេដ្ឋកិច្ច េងគមកិច្ចនិងវរបធម៌

ឯកឧត្តម ទ្ូច ចាន់ធី

េមាជិ កត្កុមត្រឹ កាលេដ្ឋកិច្ច េងគមកិច្ចនិងវរបធម៌

លោក ហួត តិច

អនុត្រធានផ្នែកទទួ េរនទុកេាំនួរ-ច្លមលើយ

គ្កសួងឈសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ា វតថុ

ឯកឧត្តម ឆាន់ វឌ្ឍនៈ

អនុ រដ្ឋលេខាធិការ

លោក នួន ច័នៃរ ិទ្ៃ

អគ្គនាយករងននអគ្គនាយកដ្ឋឋនគ្យ និងរដ្ឋឋករកមពុជា

លោក សសម្ គ្ាក់

ត្រធានការ ិយាេ័យនីត្ិសាធារណៈ

លោក គ្ាជញ ច័នៃពណ្ណ
ា រ៉ា

គ្កសួងបរ ិស្ថថន

អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ទ្ូច យុទ្ធា

លោកវរលេនីយ៍ឯក
លោកវរលេនីយ៍ត្ត្ី

តួនាទ្ី

អនុត្រធានការ ិយាេ័យ កិ ច្ចការអនតរជាត្ិ ននអគ្គ នាយកដ្ឋឋន
គ្យ និងរដ្ឋឋករ ត្កេួងលេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ា វត្ថុ

ឯកឧត្តម ខុង សំនួន

រដ្ឋលេខាធិការ

លោក អាន ច័នៃឈធឿន

អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋនផ្ននការ និ ងកិ ច្ចការច្ារ់
ត្កេួងររ ិសាថន

លោក យក់ សុទ្ធារ ិទ្ា

គ្កសួងឧសាហកម្ម និងសិបបកម្ម

អនុត្រធានការ ិយាេ័យជី វៈច្ត្មុុះ ត្កេួងររ ិសាថន

ឯកឧត្តម ឈោគ សុវណារ ិទ្ឋ

រដ្ឋលេខាធិការ

លោក សង៉ាត វិបេ
ុ

អគ្គនាយករងននត្កេួងឧេាហកមម និងេិរបកមម

លោកស្េី ស

ម្
៉ា ទេលី

ត្រធាននាយកដ្ឋឋនត្រកាេនី យរត្ត្ត្កតមម
ត្កេួងឧេាហកមម និ ងេិរបកមម

គ្កសួងវបបធម្៌ និង វិចិគ្តសិេបៈ

គ្កសួងព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម ឈស្ថម្ សុគនា

រដ្ឋលេខាធិការ

លោក េឹម្ យូស ួ

អគ្គនាយករង ននត្កេួងវរបធម៌ និងវ ិច្ិត្ត្េិេបៈ

លោក សុន
ិ ស្ថរ៉ាឌ្ី

ត្រធាននាយកដ្ឋឋន នននាយកដ្ឋឋនេិទិធអក
ែ និពនធ និង

លោក សុម្
ឹ សតាត

អនុ ធាននាយកដ្ឋឋន នននាយកដ្ឋឋនេិទិ អ
ទ ក
ែ និពនធ

ឯកឧត្តម ទុស សុវណា

ទីត្រឹកាកត្កេួង និងជាអគ្គនាយករង

លោកស្េី

បុតទន សុផាណ្ណវី

េិទិ ត្ធ រហាក់ ត្រផ្ហេ ត្កេួងវរបធម៌ និ ងវ ិច្ិត្ត្េិេបៈ
េិទិ ត្ទ រហាក់ត្រផ្ហេ ត្កេួងវរបធម៌ និ ងវ ិច្ិត្ត្េិេបៈ

អគ្គនាយករង

លោក ស្ថន ពុទ្ធារ ី

ត្រធាននាយកដ្ឋឋននីត្ិកមម ត្កេួងព័ត្៌មាន

លោក សយ៉ាម្ ណយ

ត្រធាននាយកដ្ឋឋនលសាត្ទេសន៍ ត្កេួងព័ ត្៌មាន

លោក ឈៅ ពិសដ្
ិ ឋ

ត្រធាននាយកដ្ឋឋនមណឌេព័ ត្៌មាន

លោកស្េី ទ្ឹម្ សូេណ្ណ
ី

អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋន នីត្ិកមម ត្កេួងព័ត្៌មាន

គ្កសួងនគ្បសណីយ៍ និង ទ្ូរគម្នាគម្ន៍

ឯកឧត្តម កាន ច័នៃឈម្តាត

រដ្ឋលេខាធិការ

លោក ហងស ខូថារ៉ា

ត្រធាននាយកដ្ឋឋនលោេនលយាបាយ ទូ គ្មនាគ្មន៍

លោក អ្ុច សុខម្
ុ

អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋន លោេនលយាបាយនត្រេណីយ៍ និយ័ត្

គ្កសួងសុខាភិាេ

ត្កេួងនត្រេណីយ៍ និងទូគ្មនាគ្មន៍

ឯកឧត្តម ជូ យុន
ិ សុម្
ី

រដ្ឋលេខាធិការ

លោក ឈហង បន
ុ ឈគៀត

ត្រធាននាយកដ្ឋឋនឳេថ និ ងច្ាំ ណីអាហារ

លោក យ៉ាង់ ដ្ឋរវុធ

អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋនឳេថ និ ងច្ាំ ណីអាហារ

លោក ហុក ឈខៀវ

លោក ឈអាក សុទេ
លោកស្េី ឈៅ ទលាល

លោក ឈហៀម្ សុឈខម្

គ្កសួងកសិកម្ម រ ុកាាគ្បមា

់ និងឈនស្ថទ្

ត្រធាននាយកដ្ឋឋននីត្ិកមម

អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋនឳេថ និ ងច្ាំ ណីអាហារ
អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋនឳេថ និ ងច្ាំ ណីអាហារ
អនុត្រធានការ ិយាេ័យរញ្ជិកាឱេថ

ឯកឧត្តម ឱម្ គឹម្ស្ថ

រដ្ឋលេខាធិ ការ ត្កេួង កេិកមម រុកាាត្រមាញ់ និងលនសាទ

លោក ឈៅ ឈចស្ថត

អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋនសាកវរបកមម និងដ្ាំ ណាំរម
ួ នសាំ ននត្កេួង

លោក ហុន យ៉ាដ្ឋណ្ណ

ត្រធានការ ិយាេ័យផ្ននការ េហត្រត្ិរត្តិការ និងពាណិជជកមម

កេិកមម រុកាាត្រមាញ់ និងលនសាទ

ននវ ិទាសាថនស្សាវត្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កេិកមមកមពុជា

គ្កសួងយុតតិធម្៌
លោកជាំ ទាវ ឈខៀវ សុផានី

អនុរដ្ឋលេខាធិ ការ ត្កេួងយុត្ិ ធ
ត ម៌

កញ្ញា ឈ ៉ា ភីរ ុណ

អគ្គនាយិការង ននអគ្គនាយកដ្ឋឋនរលច្ចកលទេ ត្កេួងយុត្ិតធម៌

លោក ទ្ូច ថារ ិទ្ាិ

ត្រធាននាយកដ្ឋឋនកិច្ចការរដ្ឋរបលវណី ត្កេួងយុត្ិតធម៌

លោកស្េី និេ ហវេ
ី ប
ី

ត្រធាននាយកដ្ឋឋនអរ់ រ ាំ និ ងនសពវនាយច្ារ់ ត្កេួងយុត្ិតធម៌

លោក នូ សកតី

អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋនកិច្កា
ច រត្ពហមទណឌ ត្កេួងយុត្ិតធម៌

កញ្ញា សសម្ សសងឈវនៃ

អនុត្រធានការ ិយាេ័យនននាយកដ្ឋឋនអរ់រ ាំ និង

ឈលាក សស ឈវ៉ាង

មន្តនតីត្គ្រ់ ត្គ្ងរដ្ឋបាេ នននាយកដ្ឋឋនកិ ច្ចការអយយការ

នសពវនាយច្ារ់ ត្កេួងយុត្ិតធម៌

គ្កសួងអ្ប់រ ំ យុវជន និងកីឡា

គ្កសួងឈទ្សចរណ៍

លោកជាំទាវ ឃុន រចនា

អនុរដ្ឋលេខាធិការ

លោក សុម្
ឹ ចាន់ធី

អគ្គនាយករងត្គ្ឹ ុះសាថនលបាុះពុ មន
ព ាយនិងផ្ច្កនាយ

លោក ឈអ្ង គឹម្េី

ត្រធាននាយកដ្ឋឋនអភិ វឌ្ឍកមមវ ីធី េិកា

លោក សន ឈសងហុក

ត្រធាននាយកដ្ឋឋននីត្ិកមម

ឯកឧត្តម ា៉ាក់ សុខុម្

រដ្ឋលេខាធិការ

លោក គឹម្ ឈសរ ីរដ្ឋ

ត្រធាននាយកដ្ឋឋនឧេាហកមមលទេច្រណ៍

លោក សំ ឈសង

អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋនឧេាហកមមលទេច្រណ៍

អ្គគនាយកដ្ឋឋនកា ំកុងគ្តូេ

លោក ផាន អ្ូន
លោក

គឹម្ មាសសុខសីហា

លោក ឈេឿង រដ្ឋឋ

អគ្គនាយករង ននអគ្គនាយកដ្ឋឋនកាាំកុងត្ត្ូេ
អគ្គនាយករង ននអគ្គនាយកដ្ឋឋនកាាំកុងត្ត្ូេ
អនុត្រធាននាយកដ្ឋឋន លដ្ឋុះស្សាយវ ិវាទ
និ ងលោេនលយាបាយ ទូ លៅ

