
េលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករែកទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ សូមរក សិទធិ្រគប់យ៉ងកនុងករែកស្រមួលកមមវធីិ	 	 

កមមវិធី 
សកិខ  ស្តពីី “ករជំរញុករេរៀបចំករពិពណ៌នមខុតំែណង” 
េនេភជនយី ្ឋ នទេន្លប កI់I ៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ 

០៧:៣០-០៨:២៥ ចុះេឈម ះសមជិក សមជិក ៃនអងគសិកខ  

 
  ០៨:២៥-០៨:៣០ 

-ករអេញជ ីញមកដល់របស់គណៈអធិបតី 
-្របកសេហតុ និងកមមវធិី 
-េគរពេភ្លងជតៃិន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

០៨:៣០-០៩:០០ សុនទរកថេបីករបស់ ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុន  រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 

០៩:០០-០៩:៣០ បទបង្ហ ញស្តីព ី“េគលបំណង និងអតថ្របេយជន ៍ករពពិណ៌នមុខតំែណង” 
េ យឯកឧត្តម គង់ សភីុ អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នេគលនេយបយមុខងរ ធរណៈ 

០៩:៣០-០៩:៥០ ស្រមកពិ រស្រមន ់

០៩:៥០-១០:១០ បទបង្ហ ញស្តីពី “ករពិពណ៌នមុខតំែណង” េ យេ ក សុីម វុទធ  អនុ្របធនករយិល័យ
ៃននយក ្ឋ នបុគគលិក ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន នងិកី  

១០:១០-១០:៣០ បទបង្ហ ញស្តីព ី“ករពពិណ៌នមុខតែំណង” េ យេ ក កសុល សពុិនឃ  ្របធននយក ្ឋ នបុគគលិក
ៃន្រកសួងេរៀបចែំដនដីនគរូបនីយកមម និងសំណង់ 

១០:៣០-១០:៥០ បទបង្ហ ញស្តីព ី“ករពពិណ៌នមុខតែំណង” េ យេ ក ម៉ម ្របុស ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល 
និងធនធនមនុស ៃន្រកសួងធនធនទកឹ នងិឧតុនិយម 

១០:៥០-១១:១០ បទបង្ហ ញស្តីព ី“ករពពិណ៌នមុខតែំណង” េ យេ ក ឃមឹ បុ៊ ្ណ  អនុ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល 
និង្រគប់្រគងធនធនមនុស ៃនរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរសីុវលិ 

១១:១០-១១:៣០ បទបង្ហ ញស្តីព ី“ករពពិណ៌នមុខតែំណង” េ យឯកឧត្តម ឡងុ បុ៉ ្ណ សុរីវីតថ  អគគនយករដ្ឋបល 
និងហរិញញវតថុ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ 

១១:៣០-១១:៥០  បទបង្ហ ញស្តីព ី“ករពពិណ៌នមុខតែំណង” េ យេ ក មីុ បុ៊នល ី្របធននយក ្ឋ នបុគគលិក
ៃន្រកសួងពណិជជកមម 

១១:៥០-១៤:០០ ស្រមកពិ រៃថង្រតង់  

១៤:០០-១៥:២០ ករែបងែចក និងពិភក ម្រកុម ស្តីពី ជំនញវជិជ ជីវៈ និងសមតថភពវជិជ ជវីៈ (ែបងែចកជ ០៣្រកុម) 

១៥:២០-១៥:៤០ ស្រមកពិ រស្រមន ់

១៥:៤០-១៦:៤០ បទបង្ហ ញ្រកុមនីមយួៗ (០១្រកុម ២០នទី) 



េលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករែកទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ សូមរក សិទធិ្រគប់យ៉ងកនុងករែកស្រមួលកមមវធីិ	 	 

 

្រកុមករងរស្រមបស្រមួល៖ 
១. េ ក សីុន សូភនី  អនុ្របធននយក ្ឋ ន   ០១២ ៨៨៦ ២៦៧ 
២. េ ក សុខ នមី  អនុ្របធននយក ្ឋ ន   ០៩២ ២៦១ ៥០៤ 
៣. េ ក ែខម ែណម  អនុ្របធននយក ្ឋ ន   ០១០ ៦៨៧ ៧៩០ 
៤. េ ក ទី សុផន់   អនុ្របធននយក ្ឋ ន   ០១៧ ៥៥៤ ៤៥៥ 
៥. កញញ  អិុត ផល្លសី  អនុ្របធននយក ្ឋ ន   ០១៧ ៧៥៦ ២០០ 
៦. េ ក សំ សុវណ្ណរចន  ្របធនករយិល័យ   ០៩៦ ៧៤១ ១១១៤ 
 

្រកុមករងរជនួំយករ៖ 
១. កញញ  ងំ េមង៉ជូ  ្របធនករយិល័យ   ០១២ ៨៤៨ ៣៥៩ 
២. េ ក េរឿង វ ិ ល  ម្រន្តី     ០៧៧ ៣២២ ២៣៥ 
៣. េ ក ថប់ ធវឌ ន ៍  ម្រន្តី     ០៩២ ៧៩៨ ៧៥៩ 
៤. កញញ  េ ម ្រកពំុផក   ម្រន្តី     ០៧០ ២១៨ ១៨០ 
៥. កញញ  េខៀវ សុភ្័រក  ម្រន្តី     ០៨១ ៦៥១ ៤៤៦ 
៦. កញញ  ណី ៃថ   ម្រន្តី     ០១៦ ៦៨០ ៥៩៤ 

 
 
 

១៦:៤០-១៧:០០   -បិទកមមវធីិ េ យឯកឧត្តម យក់ ប៊ុន  រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 
-េគរពេភ្លងជតបិិទកមមវធិី 

“ចប់កមមវិធី” 


