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បពុ្វកថ
 ករផលិតេសៀេភ្របវត្ដសិេងខបតំ ង ្រស្ដនីតិកលទ៥ី េលកទីពីរេនះ គឺជែផនកមយួៃនកមមវធីិគណៈ
កមម  ធិករ ខុមែ្រហ្វល ឃ្ល េំមលសភ និងតំ ង ្រស្ដ េហយជករបន្ដ និងករេធ្វបចចុបបននភព េទេលេសៀវេភ 
្របវត្ដិ រូបតំ ង ្រស្ដ នីតិកលទី៤។ គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលមនេមទនភព កនុងករបន្តចង្រកងេសៀេភ្រប 
វត្ដិ រូបសេងខបតំ ង ្រស្ដ ងំពីនីតិកលទ៣ី កន្លងមក។  េសៀវេភ្របវត្ដសិេងខបតំ ង ្រស្ដនីតិកលទ៥ីេនះ 
្រតូ វ  បនេរៀបចំចង្រកងេឡង េដមបីផ្ដល់ដល់ សហគមន ៍អងគករ ថ បន័ ជពិេសស ្របជពលរដ្ឋនូវឧបករណ៍ 
និងពត័ម៌នចបំចន់ន កនុងករេធ្វឱយ្របេសរេឡង នូវករយល់ដឹងអំពីដំេណ រករ រចនសមពន័ធ តួនទី សិទធិ និង 
អំ ច  របស់រដ្ឋសភ និងតំ ង ្រស្ដៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។      

 េសៀ វ េភេនះ ផ្ដល់ពត័ម៌នចបំចម់យួចនួំនរបស់អនកតំ ង ្រស្ដ ដូចជ្របវត្ដសិេងខប សយ ្ឋ ន 
េលខ ទូ រ ស័ពទ ទំនកទំ់នង ក្រមតិវបបធម ៌ ជំនញឯកេទសេផ ងៗ វស័ិយែដលអនកតំ ង ្រស្ដ មនចំ ប ់ 
រមមណ៍ និងបទពិេ ធន ៍ករងរ..... របស់អនកតំ ង ្រស្ដ និងជួយបេងកននូវករយល់ដឹងកនែ់តធំេធងេឡង 

ស្រមប ់ មច ស់េឆន ត និងជ ព ន ទំនកទំ់នង រ ងអនកតំ ង ្រស្ដជមយួនងឹ្របជពលរដ្ឋ សហគមន ៍ ថ បន័ 
និងអងគករ ននផងែដរ។ 
 
 អនកតំ ង ្រស្ដ/សមជកិសភ និងរដ្ឋសភ េដរតួនទយ៉ីងសំខនក់នុងករព្រងឹងលទធ្ិរបជធិបេតយយ 
អភបិលកចិចល្អ និងករអភវិឌ នែ៍ដលេឆ្លយតបបញ្ហ  និងេសចក្ដ្ីរតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 
អនកតំ ង ្រស្ដ ្រតូវបំេរ ផល្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋ េ្រពះថអនកតំ ង ្រស្ដបនអំ ចពី្របជ 
ពលរដ្ឋ មរយៈករ េបះេឆន ត។ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធជំិរុញអនកតំ ង ្រស្ដ េដមបីឱយបំេពញ/អនុវត្ដករសនយ 
និងជួយេ ះ្រ យ  បញ្ហ ថមីៗ ។ េដមបី្របសិទធភិព កនុងករទំនកទំ់នងរ ង្របជពលរដ្ឋ និងអនកតំ ង ្រស្ដ 
្របជពលរដ្ឋ្រតូវមន ពត័ម៌នរបស់អនកតំ ង ្រស្ដ និងដំេណ រកររបស់រដ្ឋសភ។ 

 គណៈកមម ធិ ករេដមបីករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្ដធិមេ៌នកមពុជ (ខុមែ្រហ្វល) សូម យតំៃល 
ខពស់ចំេពះ កិចចសហកររបស់អនកតំ ង ្រស្ដ គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) និងអនកពក ់
ពន័ធេផ ងេទៀត ែដលបនជួយផ្ដល់ពត័ម៌នែដលនឱំយេសៀវេភេនះ ចេលចេចញជរូប ងេឡង។    
 គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល កសូ៏មអរគុណជពេិសសដល់មច ស់ជំនួយ OXFAM, Diakonia, OSF, 
NPA,  និង British Embassy ែដលបនឧបតថមភថវកិ និងករេលកទឹកចិត្ដ េដមបីេបះពុមព និងែចកផ យ 
េសៀវេភេនះ។
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កំណត់សគំលរ់បស្់រកុមអនកេរៀបេរៀងចំេពះ្របវត្ដិ
សេងខបតំ ង ្រស្ដ នីតិកលទី៥

 កនុងករចង្រកង្របវត្ដិសេងខប តំ ង ្រស្ដេនះពត័ម៌នទងំអស់ ្រតូវបន្របមូលមកពី  គណៈ កមម  
ធិ ករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) ឯក រមយួចំនួនពីអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនរដ្ឋសភ េគហទំពរ័រដ្ឋផ្លូវ 
ករនន និងជពិេសសពីអនកតំ ង ្រស្ដផទ ល់។

 កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្រតូវបនេធ្វេឡងេដមបីធនឱយមនភព្រតឹម្រតូវ ជក់ កនូ់វ ល់ ពត័ ៌មន 
ែដលបនបង្ហ ញជូនេនកនុងេសៀវេភ្របវត្ដិសេងខបេនះ ម្រគបម់េធយបយែដល ចេធ្វប ន។ គណបក  
សេ្រងគ ះ ជតិបនសហករណ៍ កនុងករផ្ដល់ពត័ម៌នៃនតំ ង ្រស្តរប ស់ខ្លួន បនទ បពី់គណបក េនះសំេរច 
ចូលរមួ កនុងរដ្ឋសភ។  េទះបីយ៉ង  កនុងករងរចង្រកងេនះ កជួ៏បករលំបកមយួចំនួនកនុងករទំនកទំ់នង 
ជមយួតំ ង ្រស្ដរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ។ េលកទី១ ខុមែ្រហ្វល បន្របឹងែ្របង កលិ់ខិត ម
រយៈអ គគេលខធិករ ្ឋ នៃនរដ្ឋសភ េដមបីេសនសំុេ យជួយបញជូ ន លិខិតេទតំ ង ្រស្ដគណបក ្របជ 
ជនែត្រតូវបនបដិេសធ េលកទី២ បន កលិ់ខិតេទអគគេលខធិករគណបក ្របជជន  េ យផទ ល់ ម 
រយៈ រដ្ឋ បលគណបក  ែត្រតូវបនបដិេសធដែដល។  េលកទី៣ ខុមែ្រហ្វល   បន ក ់លិខិត េទ ម ករ ិ
យល័យ តំ ង ្រស្ដ និងេ យេលខរបស់ខុមែ្រហ្វល ទងំ ២៤ ជធនី េខត្ដ យក ក់ ម សយ ្ឋ ន 
បន្ដ េទៀត ែតលទធផលេនែតមនិបនទទួលពីតំ ង ្រស្តទងំេនះផងែដរ។

 ជមយួគន េនះ គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល កច៏ងប់ង្ហ ញនូវពត័ម៌នទងំអស់  ទកទ់ងតំ ង 
្រស្ដ ែដលបនផ្ដល់ឱយ កបុ៉៏ែន្ដ េ យ រ ែតទំហំេសៀវេភមនកំណត ់ខុម ែ្រហ្វលពយយមបញចូ លពត័ ៌មន 

ទងំ េនះ ឱយបន េ្រចន មែត ចេទរួ ច។ កនុងនយ័េនះ ក្រមតិវបបធម ៌និងបទពិេ ធនរ៍បស់អនកតំ ង 
្រស្ដ មយួ   ចំនួន មនិ្រតូវបនបង្ហ ញទងំអស់េនះេទ េ យ ខុមែ្រហ្វល សូមកំណតយ់កែតមយួចំនួនែដលថមីៗ

(ឆន  ំេ្រកយៗ េគ)។ កំហុសឆគង មយួ្របសិនជមន គឺេកតេឡងេ យអេចតន។ េហតុដូេចនះសូម សេម្ដច 
ឯកឧត្ដម េ កជំទវ េម ្ដ ទកទ់ងមកខងេយងខញុ ំ េដមបី យករណ៍ពីកំហុសឆគង មយួ ឬករបែនថម  
ពត័ម៌ន ថមីៗ េទៀត។ ពត័ម៌នអំពី កំរតិវបបធម៌ របស់អនកតំ ង ្រស្ត មនិទន្់រតូវបនេផទ ងផទ ត ់អំពី កំរតិ ៃន 
ករ  ទទួល គ ល់ជផ្លូវករ ឬគុណភព មយួេនេឡយេទ។
 មយ៉ងេទៀតេន្រតងចំ់ណុច មយួ ែដលខុមែ្រហ្វល មនិ ចទទួលពត័ម៌នអំពីជីវ្របវត្ដិ  របស់ អនក
តំ ង ្រស្ដ  មន កជំ់នួសពកយថ “មនិបនទទួលពត័ម៌ន”។ េ យែឡកតំែណង េនកនុ ង រដ្ឋសភ គឺ 
សំេ  េទ េល តួនទីកនុងគណៈកមម ធិករ/គណៈកមមករជំនញ រប ស់ រដ្ឋសភ (្របធន អនុ្របធន េលខ 
ធិករ សមជិក)។
 ករេចញផ យជេលកទី២ កេ៏្រពះែតមនវត្តមនកនុងរដ្ឋសភ របស់តំ ង ្រស្តគណបក ទងំ
ពីរគឺគណ បក ្របជជន កមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ។

សូមអរគុណ!
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អនុ សន៍របស ់អងគករសងគមសីវិុល
អំពី

កំែណរទំរង់រដ្ឋសភ
 អនុ សនសំ៍ខន់ៗ  គួរ្រតូវបន កក់នុងករេធ្វវេិ ធនកមមែកែ្រប   ឬករបែនថមខ្លឹម រម្រ  
ចបបរ់ដ្ឋធមមនុញញ  និង្របករបទបញជ ៃផទកនុង ៃនរដ្ឋសភ និងម្រ ១២០ថមី  ៃនចបបេ់បះេឆន តេ្រជស ងំ 
តំ ង ្រស្ត  ដូចខងេ្រកម៖ 
 ១.ករអនុមត័បទបញជ ៃផទកនុង«ថមី» គួរ្រតូវយកមតិពីរភគបីៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល។ 
 កនុង  ករណីមនិមនបទបញជ ៃផទកនុងថមី បទបញជ ៃផទកនុងៃន ណត្តិចុងេ្រកយ្រតូវចូលជធរមន។  
 ២.បទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភ ្រតូវែចងអំពីករែបងែចកអំ ចដឹកនរំដ្ឋសភកនុងចំេ ម គណ 
បក  ដឹ កនរំ ្ឋ  ភបិល និងេ្រករ ្ឋ ភបិល ែដលមន សនៈកនុងរដ្ឋសភដូ ចរូ បមន្តកិចច្រពម េ្រព ង ដំេ ះ   
្រ យនេយបយៃថងទី២២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ រមួបញចូ លឲយមនសមសភពបុរស និង្រស្តី។ 
 ៣.គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍      ឬគណៈកមមករជំនញនីមយួៗ        ៃនរដ្ឋសភ្រតូវកំណតេ់ពល 
០១ (មយួ)ៃថង កនុង ០១(មយួ)សប្ត ហ៍ េដមបីេធ្វសវនករ ធរណៈ ជែជកេដញេ ល េ យេកះេ  ជន
ព ក់ ពន័ធមកបំភ្លេឺលេសចក្តី្រពង និងេសចក្តី េសនចបប ់និងករអនុវត្តចប បជ់ធរមន។ េទះបីជ យ៉ង  
កេ៏ យ សមយ័ ្របជំុស្រមបេ់ឆ្លយសំណួរខងេលេនះ មនិ ចេបកលទធភពឲយមនករេបះេឆន ត្របេភទ

មួយបនេឡយ។  គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ ៍មនអំ ចទទួលពិនិតយករអនុវ ត្តបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ 
រដ្ឋសភ។
 ៤.កំណតេ់ហតុទងំអស់ និងឯក រដៃទេទៀតរបស់រដ្ឋសភ ្រតូវរក ទុកេនកនុងអគគេលខធិករ 
្ឋ ន  និងជ ធរណៈេលកែលងែតជកំណតេ់ហតុ និងឯក រទងំ យ ែដលសំេរចេ យគណៈ  

ក មម  ធិករអចិៃ្រន្តយថ៍ ចប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខជតិ។ អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រតូវេរៀបចំឲយមនបទបញជ រដ្ឋ
បលេដមបីធនសិទធិ្របជពលរដ្ឋ កនុងករទទួលបនព័តម៌ននិងចូលរមួកនុង្រពឹត្តិករណ៍ ធរណៈរបស់រដ្ឋ
សភ។
 ៥. គណៈកមមករជំនញៃនរដ្ឋសភ ្រតូវេកះេ អនក្រពងចបប ់និងអនកេសនចបបម់ក កសួរ អំពី
េសចក្តី ព្រងង និងេសចក្តីេសនចបប ់កនុងសវនករ ធរណៈ។  
 ៦. ចេម្លយផទ ល់មត ់ឬ យលកខណ៍អក ររបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ឬរដ្ឋម្រន្តី ្រតូវេធ្វេឡងកនុងរយៈេពល 
ដប្់របៃំថង បនទ បពី់ទទួលបនសំណួរ។ ចំេពះចេម្លយផទ ល់មតតំ់ ង ្រស្ត កសំ់ណួរ និង ជរ ្ឋ ភបិល     
មន សិ ទធិទ  ទួ ល បនេពលេវ េសមគន  កនុងករជែជកេដញេ ល។  ចំេពះចេម្លយជ យលកខណ៍អក រ 
តំ ង ្រស្ត កសំ់ណួរ មនសិទធិេឆ្លយតបកនុងរដ្ឋសភកនុងរយៈ េពលេសមគន នឹងករ នចេម្លយជ យ 
លកខណ៍ អក រ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ ពិធីករៃនករពិភក េដញេ លកនុងរដ្ឋសភ មនវត្តមន នយករដ្ឋ 
ម្រន្តី និង្របធន ្រកុមភគតិច (ៃនគណបក ្របឆងំ) អងគុយ ឬឈរទល់មុខគន ។
 ៧.ញត្តិបេនទ ស ជរ ្ឋ ភបិល ្រតូវបនេលកេឡងជូនរដ្ឋសភ េ យតំ ង ្រស្តចំនួន មសិប 
យ៉ងតិច េទបរដ្ឋសភេលកយកមកពិភក បន។ ្របសិនេបមនញត្តិបេនទ សសមជិកគណៈរដ្ឋម្រន្តី ឬ ជ
 រ ្ឋ ភបិលពីរដង       រដ្ឋសភ្រតូវេបក្របជំុេពញអងគពិភក  និងអនុមត័ជ ធរណៈ េទេលញញ តិ្ត បេនទ ស  
េនះ។



.......... 4 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

 ៨.នយករដ្ឋម្រន្តី ែដល្របធន្រកុមភគេ្រចនេនរដ្ឋសភ េធ្វករពិេ្រគះេយបល់ ជមយួ ្របធន 
្រកុមភគតិច និងទទួលយកេយបល់េនះេទពិចរ  មុននឹងេធ្វករសេ្រមចចិត្ត សំខន់ៗ ដូចជ ករ ែតង 
ងំ  ថន កដឹ់ក នំ ថ បន័រដ្ឋសំខន់ៗ  ដូចជ្របធនអងគភព្របឆងំអំេពពុករលួយជេដម។ 

 ៩.ពិធីករៃនករពិភក េដញេ លកនុងរដ្ឋសភគួរមនវត្តមននយករដ្ឋម្រន្តី និង ្របធន្រកុម
ភគ តិច (គណបក ្របឆងំ ឬគណបក េ្រករ ្ឋ ភបិល) អងគុយទល់មុខគន ។ មយ៉ងេទៀតពិធីករកនុងរដ្ឋសភ 
េន េពលនយករដ្ឋម្រន្តីែថ្លង សនទរកថដ ល់េភញ វសំខន់ៗ  កទុ៏កេពលឲយ្របធន្រកុមភគតិច មន ឱ កស 
ែថ្លង  សនទរ កថ ផងែដរ។
 ១០.សមជិករដ្ឋសភ ្រតូវបតប់ងស់មជិកភពរបស់ខ្លួន េ យ រ មខី្លួនសំុ ឈបជ់ 

យលកខណ៍អក រពីសមជិករដ្ឋសភ េហយបញជ កពី់មូលេហតុ និងផ ព្វផ យជ ធរណៈ ។ មខី្លួន 
បត់បងស់មជិកភពពីគណបក នេយបយរបស់ខ្លួន ែដលមនករសេ្រមច ជ យលកខណ៍ អក រ ែតមនិ 
ែមន  មូល េហតុ   េ យ រករបេញចញមតិខុសឆគង។ (ចបបេ់បះេឆន តេ្រជស ងំតំ ង ្រស្ត) 

 ១១.យ៉ងយូរបី (០៣)ៃថង េ្រកយេពលករ្របកសលទធផលេបះេឆន តេ្រជស ងំតំ ង ្រស្តជ
ថ ព រ  គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ្រតូវេរៀបចំបញជ ីសមជិកតំ ង ្រស្ត ែដលមនយ៉ងតិច  

១២០ រូប  ថ្វ យ្រពះម ក ្រត។ (ចបបេ់បះេឆន តេ្រជស ងំតំ ង ្រស្ត)
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 ចរែណន ំស្តីពីែបបបទករងររបស់ គណៈ កមមករ ននៃនរដ្ឋសភ ចុះៃថងទី១២ ែខ កញញ  ឆន  ំ
២០១៤ េចញេ យ្របធនរដ្ឋសភ មនិ្រសប ម េគលករណ៍ ្របជធិបេតយយ តម្ល ភព ្របសិទធភព  និង 
រដ្ឋធមមនុញញ  និងបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភ ែដលមន ចំណុចសំខន់ៗ  ដូចខងេ្រកម៖
 ចំណុចទី១៖ រដ្ឋធមមនុញញ  និងបទបញជ ៃផទកនុងសភ មនិមនែចងម្រ មយួផ្តល់អំ ចឲយ្របធន
សភេចញ « ចរ ឬបទបញជ ឯកត្ត ភូត» េដមបីកំណតសិ់ទធអំិ ច   និងែបបបទករងរៃផទកនុងរបស់គណៈ 
កមមករ   ជំនញននៃនរដ្ឋសភ។ េទះបីជម្រ ៨៧ កយខណ័្ឌ ទី០១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញបនែចងថ ្របធន រដ្ឋសភ 
៉បរ់ងករអនុវត្តនប៍ទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ េហយបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ្របករ៨ ចំណុច ច បនកំណត ់ពី 

តួនទី  ្របធនរដ្ឋសភ កនុងកររក ករពរស ្ត បធ់ន ប ់កនុងរដ្ឋសភ កនុងនយ័េនះ  កររក ករពរស ្ត ប ់ធន ប ់
រដ្ឋសភ គឺសំេ េទេលកររក ស ្ត បធ់ន ប ់ៃនកិចច្របជំុេពញអងគ និងគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយៃ៍ន រដ្ឋសភ 
បុ៉ែន្ត មនិែមនករងររដ្ឋបល ឬករងរអគគេលខធកិរ ្ឋ នេនះេទ។
 ចំណុចទី២៖  ចរែណនរំបស់្របធនរដ្ឋសភេនះ ដកសិទធគិណៈកមមករជំនញរបស់ រដ្ឋសភ 
ែដល ែចង ថ  « គណៈកមមករពំុ្រតូវអេញជ ញសងគមសីុវលិ ឬ ធរណជនមកចូលរមួ្របជំុរបស់ខ្លនួេឡយ» ។  

ចរ េនះ ទំនងជបក្រ យ្របករ ១២ ៃនបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភែចងថ គណៈកមមករនីមយួៗ ចេសន 
សំុ   ្របធន រដ្ឋសភចត់ ងំអនកជំនញចូលរមួ «េធ្វករ» បន។ ករចូលរមួ«េធ្វករ» មនិមននយ័ដូចករចូលរមួ 
«្របជំុ»ជមយួគណៈកមមករជំនញេទ។
 ចំណុចទី៣៖ ចរែណនរំបស់្របធនរដ្ឋសភបនែចងថ កនុងករ្របជំុសំុករបំភ្លជំុឺវញិករ អនុត្តន ៍
ចបប ់គណៈកមមករពំុ្រតូវអេញជ ញសងគមសីុវលិ  ឬអនក រពត័ម៌នមកសេងកតករណ៍ ថ្វតីបិតមនែត រដ្ឋ ម្រន្តី ឬ 
តំ ង   ជរ ្ឋ ភបិលែតបុ៉េ ្ណ ះែដលមនភរកិចចមកបំភ្លគឺណៈកមម ករ។ ចរេនះ  បន ងំ ករ ចូលរមួ   
អនកសេងកតករណ៍  កនុងករ្របជំុេដញេ លរ ងគណៈកមមករជំនញៃនរដ្ឋសភ និរដ្ឋម្រន្តី ឬតំ ង ជរ ្ឋ  
ភបិល។
 ចំណុចទី៤៖  ខ្លមឹ រ ចរែណនេំនះ   គឺមនិ្រសបនឹងកិចច្រពមេ្រព ង ស្តីពីដំេ ះ្រ យនេយបយ 
កលពៃីថងទី ២២  ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤  ែដលគណបក ្របជជកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ បន ្រពម 
េ្រព ងគន ថ ធនឲយដេំណ រករ ថ បន័រដ្ឋសភមន្របសិទធភិព តម្ល ភព្រសប ម េគលករណ៍្របជធិបេតយយ 
េសរ ី ព ហុបក  និងរបបស ភ និយម និង េលកកំពស់តួនទគីណបក ្របឆងំកនុងរដ្ឋសភ។ គណបក ទងំពីរក ៏
បន ្រសះុ្រសលួគន ថ បន្តពិភក ដំ កក់លទពីីរេដមបីេធ្វវេិ  ធនកមម និងែកលំអបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ។
 

ករ្របឈមថមី ស្តពីី
ចរែណនរំបស្់របធនរដ្ឋសភ
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ករផ្ល សប់្តរូវជិជមន

ករែបងែចកអំ ចកនងុរដ្ឋសភ

 បនទ បពី់ជបគ់ងំ និងខ្វះនីតយនុកូលភពៃនករបេងកតរដ្ឋសភ រយៈេពលពីេ្រកយករេបះេឆន ត 
ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ ដល់ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤  េនកនុងឆន ទីំ១ៃននីតិកលទ៥ី រចនសមពន័ធដឹកនៃំនរដ្ឋសភ 
្របធន អនុ្របធនទងំ២ៃនរដ្ឋសភ រមួទងំគណៈកមមករអចិៃ្រន្តយ ៍ ្របធន និងអនុ្របធនទងំ១០ ៃនគណៈ
កមមករជំនញននរបស់រដ្ឋសភគ្ឺរតូវបនបេងកត និងែបងែចកអំ ចកនុងចំេ មគណបក ទងំពីរែដលមន 
សនៈកនុងរដ្ឋសភ េនែខសី  ឆន ២ំ០១៤ ជពេិសស្របធន និងអនុ្របធនទី២រដ្ឋសភ ្រតូវបនដឹកនេំ យ 

គណបក ្របជជនកមពុជ ចំែណកឯអនុ្របធនទី១ៃនរដ្ឋសភ ដឹកនេំ យគណបក សេ្រងគ ះជត។ិ
 បនទ បពី់្រកុមតំ ង ្រស្តគណបក សេ្រងគ ះជតសិេ្រមចចិត្តចូលរដ្ឋសភេនែខសី        ឆន ២ំ០១៤    
កបលម៉សីុនដឹកនអំងគនីតិបញញតិមយួេនះ   ្រតូវបនេរៀបចំេឡងវញិ េ យមនករែបងែចកតួនទីេនកនុងគណៈ 
កមម ធិករអចិៃ្រន្តយៃ៍នរដ្ឋសភ មរូបមន្ត៧ទល់៦។    គណៈកមមករជំនញថមមីយួេទៀត្រតូវបនបេងកតេ្រកម
ករ   ដឹក នេំ យសមជកិរដ្ឋសភពី គណបក សេ្រងគ ះជត។ិ
 គណៈកមមករជំនញថមេីនះ គឺគណៈកមមករទី១០   មនេឈម ះថ     គណៈកមមករអេងកត េបសសំ ត 
និង្របឆងំអំេពពុករលួយែដលបនបំែបកេចញពីគណៈកមមករជំនញទ៤ី។ ទនទមឹនឹងេនះ គណៈកមមករជំនញ
ទី៤ ្រតូវបនប្តូរេឈម ះជគណៈកមមករម ៃផទ   ករពរជតិ      និងមុខងរ ធរណៈ      េ យតនួទីមយួែផនក្រតូវ 
បនកតប់ញចូលេទគណៈកមមករែដលេទបបេងកតថម។ី គណៈកមមករជំនញែដលគណបក ្របជជនកមពុជេធ្វជ 
្របធន និងជេលខធកិរេនះ រមួមន គណៈកមមករទី២ គណៈកមមករទី៤ គណៈកមមករទី ៥ គណៈកមមករទី៦ 
និងគណៈកមមករទី៩។ ចំែណកឯគណៈកមមករជំនញែដលដកឹនេំ យគណបក សេ្រងគ ះជតេិធ្វជ្របធន 
និងជេលខធកិររមួមនដូចជ គណៈកមមករទី១ គណៈកមមករទី៣ គណៈកមមករទី៧ គណៈកមមករទី៨ និង 
គណៈ កមមករទី១០។ 
 បនទ បពី់គណៈកមមករជំនញមយួចនួំនៃនរដ្ឋសភ្រតូវបនដឹកនេំ យគណបក សេ្រងគ ះជតិ គណៈ
កមមករទងំេនះ បនេធ្វសកមមភពយ៉ងសកមមកនុងករេកះេ រដ្ឋម្រន្តី ឬតំ ង ជរ ្ឋ ភបិលមកបំភ្លេឺនកនុង 
គណៈកមមករ េដមបីេធ្វករ កសួរ និងពិភក រកដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ សងគមមយួចនួំន ជពិសសបញ្ហ  
ទំនស់   ដីធ្ល។ី
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ករទទលួ គ លគ់ណបក េ្រករ ្ឋ ភិបល ឬគណបក ្របឆងំ

 ្របករ ០៤    ៃនកិចច្រពមេ្រព ងៃថងទី២២   ែខកកក    ឆន  ំ២០១៤    ៃនថន កដឹ់កនគំណបក ទងំពីរបន  
បញជ កថ់ «េលកកមពស់តួនទី   និងសិទធអំិ ច   របស់គណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដល មិនចូល កនុង 
ជរ ្ឋ ភបិល» ឬគណបក ្របឆងំ។

 ចប់ ងំពីវេិ ធនកមមជំពូក១៥ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  គណបក ្របឆងំេនកមពុជ្រតូវបន ទទួល 
គ ល់ជ គណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល និងមនសិទធិអំ ចេសមគន  

នឹងគណបក ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករេ្រជសេរ សសមសភពគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំ ករេបះេឆន ត  
(គ.ជ.ប)។  កនុងចំេ មសមសភព្របបំនួរូប សមសភពបនួរូប្រតូវេ្រជស េរ សេ យគណប ក ដឹកន ំ
ជរ ្ឋ ភបិល បនួរូប្រតូវេ្រជសេរ ស េ យគណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ  

ភបិល និងមយួរូបេទៀត្រតូវេ្រជសេរ ស េ យមនករ្រពមេ្រព ងគន  រ ងគណបក ទងំអស់ែដលមន
សនៈ  កនុងរដ្ឋសភ។

 ្របធន្រកុមតំ ង ្រស្តៃនគណបក នេយបយេ្រករ ្ឋ ភបិល ែដលមន សនៈ កនុងរដ្ឋសភ 
ចបពី់ ២៥ (ៃមភ្រប)ំ ភគរយេឡងេទ មនេឈម ះេ ថ្របធន្រកុមមតិភគតិចេនរដ្ឋសភ។ ្របធន ្រកុម
 ភគតិច ជគូសនទនជមយួនឹង្របមុខ ជរ ្ឋ ភបិលទកទ់ងេទនឹងបញ្ហ ្របេទសជតិ។ ្របធន្រកុមភគតិច 
មន នៈេសមនយករដ្ឋម្រន្តី។
 តំ ង ្រស្តៃនគណបក នេយបយ ែដលមន សនៈកនុងរដ្ឋសភ ចបពី់ ៥ (្រប)ំ ភគរយ េឡង 
េទ្រតូវេរៀបចំថន កដឹ់កន ំតំ ងៃនគណបក នេយបយ មគណបក នេយបយនិមយួៗ។ ថន កដឹ់ក នំ
តំ ង ្រស្តៃនគណបក នេយបយមនសមសភពយ៉ងេ្រចន ៣(បី)រូប េ យ្រតូវមន្របធន ១ (មយួ)
រូប។  បញជ ី យនមរបស់ថន កដឹ់កនតំំ ង ្រស្តៃនគណបក នេយបយ ្រតូវេផញជូន្របធនរដ្ឋសភ។ ថន ក់
ដឹកនតំំ ង ្រស្តៃនគណបក នេយបយ មនភរកិចចដូចខងេ្រកមៈ
 - េធ្វករដឹកនតំំ ង ្រស្តរបស់គណបក  េដមបីេធ្វឲយករងរពកព់ន័ធទងំ យបន្រប្រពឹត្តេទ 
្រសប មកមមវធីិនេយបយ និងេគលករណ៍ននរបស់គណបក ។ 
 - េធ្វករស្រមបស្រមួលជមយួថន កដឹ់កនតំំ ង ្រស្តគណបក នេយបយ ែដល មន សនៈ  
កនុងរដ្ឋសភ េដមបីេធ្វឲយករងរពកព់ន័ធទងំ យ បន្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន និងធនបន នូវផល 
្របេយជន ៍   របស់ ជតិ និង្របជពលរដ្ឋ។
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អំពីរដ្ឋសភ  
 រដ្ឋសភបចចុបបនន បនចបេ់ផ្ដមជីវតិរបស់ខ្លនួជសភធមមនុញញ  ែដលបនមកពីករេបះេឆន ត  ែដល 
េរៀបចំ េ យអ៊នុ ក ់កលពឆីន ១ំ៩៩៣។ េនេពលេនះ សភធមមនុញញមនកិចចករជដបូំង និងែតមយួគតរ់បស់ 
ខ្លនួ គឺ្រពង និងអនុមត័រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ បនទ បពី់ករអនុមត័រដ្ឋធមមនុញញ េនកនុងឆន  ំ១៩៩៣ 
សភធមមនុញញបនែ្របក្ល យេទជរដ្ឋសភ។
 អនកតំ ង ្រស្ដ្រតូវបន                                                                             េ្រជស ងំេ យ                                                                                                                                              ករេបះេឆន តជសកល                                                                                         េ យេសរ ី                                      េ  យេសមភព េ យ 
ចំេពះ          និង មវធីិេ្រជសេរ សេឆន តជ                                              សមង ត។់ តំ ង ្រស្ដមន ក់ៗ បេ្រមករកនុងរយៈេពល ៥ឆន  ំេហយ ច 
ឈរ េឈម ះេបះេឆន ត ជថមបីន។ ណត្ដិ ជញ បញជ ទងំ យ (ចំេពះតំ ង ្រស្ដ) ្រតូវទុកជេមឃៈ។

អំ ច និងតួនទីរដ្ឋសភ និងអនកតំ ង ្រស្ដ 
 ភរកិចចចមបងរបស់រដ្ឋសភ និងតំ ង ្រស្ដ ៖

 ១. អនុមត័ចបប ់៖
• អនុមត័ និងវេិ ធនកមមចបបស់្រមប្់រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ ពិេសសរដ្ឋសភអនុមត័ 

ថវកិជតិ និងឱយេសចក្ដយីល់្រពមចំេពះគណនីរដ្ឋបល។ [ម្រ  ៩០ ថមី (ពីរ)]
• អនុមត័យល់្រពម ឬលុបេចលសនធសិញញ  ឬ អនុសញញ អន្ដរជតិ។ [ម្រ  ៩០ ថមី (ពីរ)] 
• ផ្ដចួេផ្ដមេធ្វេសចក្ដេីសនចបប។់ (ម្រ  ៩១ ថម)ី 

 ២. េបះេឆន តទុកចិត្ដ ឬដកេសចក្ដទុីកចិត្ដ ជរ ្ឋ ភបិល  ៖
• េបះេឆន តទុកចិត្ដ ជរ ្ឋ ភបិល។  [ម្រ  ៩០ ថមី (ពីរ)]
• មនអំ ចទម្ល កន់យករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី មយួ ឬក៏ ជរ ្ឋ ភបិលទងំមូលេចញពី

 តំែណងេ យអនុមត័ញត្ដបិេនទ ស មសំេឡងេឆន តភគេ្រចន ចខ់ត ៃនចំនួនសមជកិរដ្ឋសភ
 ទងំមូល។ (ម្រ  ៩៨ ថម)ី

 ៣. ករ្រតួតពិនិតយ ៖
• មនសិទធិ កសំ់ណួរេទ ជរ ្ឋ ភបិល (នយករដ្ឋម្រន្ដី និងគណៈរដ្ឋម្រន្ដ)ី។  ចេម្លយរបស់រដ្ឋ 

ម្រន្ដី ឬរបស់នយករដ្ឋម្រន្ដី ចេធ្វេ យផទ ល់មត ់ ឬសរេសរជ យលកខណ៍អក រ។ 
ចេម្លយ េនះ្រតូវេធ្វ  េឡងកនុងរយៈេពល ្របពីំរៃថង។ (ម្រ  ៩៦)

• មនករេបកេ យជែជក េដញេ លមច ស់សំណួរ គមនិ និងរដ្ឋម្រន្តី ឬនយករដ្ឋម្រន្ត។ី 
រដ្ឋសភកណំតេ់ពលមយួៃថង កនុងមយួសប្ត ហ៍ ស្រមបក់រេឆ្លយសំណួរ។ (ម្រ  ៩៦)

• ពិនិតយេមលសកមមភពរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងអេញជ ញឥស រជន មយួមកេឆ្លយបភំ្លរឺដ្ឋ 
សភ (ម្រ  ៨៩)

• គណៈកមមករទងំ យរបស់រដ្ឋសភ ចអេញជ ញរដ្ឋម្រន្ដមីកបំភ្លអំឺពីបញ្ហ អ្វមីយួែដល 
ពកព់ន័ធ  នឹងវស័ិយទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លនួ។ (ម្រ  ៩៧)

• ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ដចបប ់ 
៤. ភពជអនកតំ ង ៖   

• សមជកិរដ្ឋសភ ឬអនកតំ ង ្រស្ដជតំ ង្របជជតិែខមរទងំមូល ពំុែមន ្រគន ់ែតជ  
តំ ង  ្របជពលរដ្ឋកនុងមណ្ឌ លរបស់ខ្លនួេនះេទ។ (ម្រ  ៧៧)

• េដរតួនទយ៉ីងសំខន ់ កនុងករជួយ្របជពលរដ្ឋឱយមនសំេឡង និងពនំកំរ្រពួយបរមភ និង 
េសចក្ដី  ្រតវូករកនុងករសំេរចចតិ្ដរបស់រដ្ឋ [រដ្ឋសភ និង ជរ ្ឋ ភិបល]។
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• ជួយអន្ដ គមន ៍និងេ ះ្រ យបញ្ហ ននរបស់្របជពលរដ្ឋ។
• តំ ង ្រស្ដ មនេសរភីពបេញចញមតិ ឬសំែដងេយបល់ កនុងករបំេពញមុខងរ 

[ពិេសស ករពរ ផល្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋ] េ យមនករករពរ មរយៈ 
“អភយ័ឯកសិទធសិភ” េហយ មនិ ច ្រតូវបនេចទ្របកនច់បខ់្លនួ ឃុខំ្លនួ ឬឃតខ់្លនួ 
េ យេហតុពីបនសែម្ដងេយបល់ ឬ បេញចញមតិកនុងករ បំេពញមុខងររបស់ខ្លនួ េវៀរែលងែត
កនុងករណីបទេលមស្រពហមទណ្ឌ ជកែ់ស្ដង មយួ។ ( ម្រ  ៨០)

អំពីគណបក មន សនៈកនងុរដ្ឋសភ 
 មនករទទួល គ ល់ កនុងរដ្ឋធមមនុញញ  និងបទបញជ ៃផទកនុង  របស់រដ្ឋសភ
 - គណបក ដឹកនរំ ្ឋ ភបិល និងគណបក មនិចូលរមួរ ្ឋ ភបិល ែដលមន សន ៈកនុងរដ្ឋសភឬ
 គណបក េ្រករ ្ឋ ភបិល  ែដលមន សនៈកនុងរដ្ឋសភ (ឬជទូេទេ ថគណបក កនអំ់ ច និង គណបក  
្របឆងំ)។
 - ្របធន្រកុមតំ ង ្រស្្តៃនគណបក េ្រករ ្ឋ ភបិល (ឬគណបក ្របឆងំ) ែដលមន សនៈ កនុង
រដ្ឋសភ ២៥% (ៃមភ្របភំគរយ) េឡងេទេ ថ  ៉ ្របធន្រកុមមតិភគតិច  ៉ ។ ្របធន្រកុមមតិភគតិច មន 

នៈេសមនយករដ្ឋម្រន្តី ែដលជៃដគូ សនទនជមយួនយករដ្ឋម្រន្តី ឬ្របមុខ ជរ ្ឋ ភបិលទកទិ់ននឹងបញ្ហ ជ
តិ។ (្របករ ៤៨ ៃនបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ)
លកខណៈសមបត្ដែិដល្រតងូមនជចបំច់េដមបឈីរេឈម ះជអនកតំ ង ្រស្ដ
 - ជ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ បុរស និង ្រស្ដី (ម្រ  ៧៦)

 - ្រតូវមនសិទធេិបះេឆន ត (ម្រ  ៧៦)
 - មន យុយ៉ងតិច ២៥ឆន  ំ(ម្រ  ៧៦)
 - មនសញជ តិជែខមរពីកំេណ ត (ម្រ  ៧៦)
 - មនិ ចបំេពញមុខងរ ធរណៈជសកមម មយួ េវៀរែលងែតេទបំេពញមុខងរកនុងគណៈរដ្ឋ 
    ម្រន្ដៃីន ជរ ្ឋ ភបិល (ម្រ  ៧៩)

ដំេណ រករ កែ់តងចបបែ់ដលមនលកខណៈចំហ ជ ធរណៈ និងតម្ល ភព
 តម្ល ភពេនកនុងករ កែ់តងចបប ់ គឺជធតុគន្លះឹស្រមបរ់បប្របជធិបេតយយនន។  ដូេចនះ ដំេណ រ 

ក រេនះគួរែតេបកចំហដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករសេងកតឃ្ល េំមល។ េបមនិដូ េចនះេទ ្របជពលរដ្ឋមនិ ចេធ្វករ 
វ ិ និចឆយ័ ្រគប្់រគនេ់ទេលគុណភព ៃនករេធ្វេសចក្ដសីេ្រមចរបស់ម្រន្ដជីបេ់ឆន តែដលជតំ ងរបស់ខ្លនួបន
េឡយ។ កនុងរដ្ឋធមមនុញញបនែចងថ ៖ 
 - ចបបែ់ដល្រពះម ក ្រត្រទង់ យ្រពះហស្ដេលខ្របកសឱយេ្រប ្រតូវចុះកនុង ជកិចច    
   និង្រតូវផ ព្វផ យទូទងំ្របេទស (ម្រ  ៩៣-ថម)ី

 - ករ្របជំុរបស់រដ្ឋសភ្រតូវេធ្វេឡងជ ធរណៈ [ម្រ  ៨៨-ថម ី(ពីរ)]
 - និង្របជំុ មញញពីរដងកនុងមយួឆន  ំែដលកនុងសមយ័្របជំុនីមយួៗមនរយៈេពលយ៉ងតិចបីែខ    
         (ម្រ  ៨៣ ថម)ី

សទិធរិបស្់របជពលរដ្ឋជមួយអនកតំ ង ្រស្ដ/រដ្ឋសភ
 - េបះេឆន តេ្រជសេរ ស ឬទម្ល កអ់នកតំ ង ្រស្ដ្ដ ( មរយៈបញជ ីគណបក នេយបយ)
 - ផ្ដល់មតិេយបល់េលេសចក្ដ្ីរពងចបប ់ឬេសចក្ដេីសនចបប ់មុនករអនុមត័
 - េសនឱយអនកតំ ង ្រស្ដ/រដ្ឋសភជយួអន្ដ គមនេ៍ ះ្រ យបញ្ហ នន
 - សេងកតករពិភក របស់រដ្ឋសភ
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ដំេណ រករេធ្វចបប់
 តំ ង ្រស្ដ/សមជកិសភ កេ៏ យ ចេសនចបប ់ ែដលេនះសំេ ថជ “េសចក្ដេីសនចបប”់។ 

ចបប ់ ែដលេសនេនះ្រតូវសរេសរជ យល័កខណ៍អក រ ែបងែចកជម្រ  េហយភជ បជ់មយួនូវ “េសចក្ដែីថ្លង 
េហតុ” ែដលពនយល់ថេហតុអ្វបីនជ្រតូវករឱយមនចបបែ់ដលេសនេនះ។ េសចក្ដេីសនចបបេ់នះ ្រតូវបញជូ នេទ 
គណៈកមមករជំនញ មយួេដមបីពិនិតយ។  ជេ្រមសមយួេផ ងេទៀត គឺចបបែ់ដលេសនេ យ្រកសួង មយួ ឬ

  

សមជិកមយួរូបៃន
្រកសួងពកព់ន័ធ ក់
ជូននូវេសចក្ដី្រពង
ចបបេ់ទកន្់រកុម
ករងរនីតិកមមរបស់ 
្រកសួងស្រមប់
ពិនិតយនិងពិចរ-

។

តំ ង ្រស្ដ ឬសមជិក 
្រពឹទធសភ ចផ្ដួចេផ្ដម 
គំនិតេធ្វេសចក្ដីេសនចបប ់
េនះេឡង។

េសចក្ដីេសនចបបេ់ដ
ម្រតូវបន កឱ់យ
្រកុមអនកជំនញចបបព់កព់ន័ធ េដមបី 
្របជំុ ពិនិតយពិភក អំពីបញ្ហ ទក-់
ទងេទងចបបជ់ធរមនរហូត 
ដល់សេ្រមចបនជេសចក្ដី
េសនចបបចុ់ងេ្រកយ។

គណៈរដ្ឋម្រន្ដីពិនិតយនូវេសចក្ដី 
្រពងចបបេ់នះ។ េបមនករ 
យល់្រពមពីគណៈរដ្ឋម្រន្ដីេនះ 
នយករដ្ឋម្រន្ដី កជូ់នេសចក្ដ-ី
្រពងចបបេ់នះនិងេសចក្ដីែថ្លង-
េហតុេទកន្់របធនរដ្ឋសភ។ 

្រកុមករងរនីតិកមមេន
កនុង្រកសួងនឹងពិនិតយ
េមលេហយែកស្រមួលនូវ
េសចក្ដី្រពងចបបេ់នះ។
េគនឹងេសនសំុករចូល
រមួចំែណកបែនថមេទៀត 
ពី្រកុម្របឹក
អនកចបប។់

្រកុម្របឹក អនកចបប ់ពិនិតយេមល 
េសចក្ដី្រពងចបបេ់នះេហយពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួ្រកុមករងរ នីតិកមម 
េដមបីបញជ កឱ់យចបស់ ស់អំពី 
បញ្ហ ចបប ់ែដលពកព់ន័ធនឹងចបប់
េនះ។ េនេពលចបរ់ចួ ល់េហយ 
េទបេគ កជូ់នេទគណៈកមម ធិ-
ករអន្ដរ្រកសួង េដមបីសំុឱយ
ពិនិតយ។

្រកុមករងរអន្ដរ
្រកសួងនឹងពិនិតយ
េមល េហយែក
ស្រមួល េសចក្ដី 
្រពងចបបេ់នះ
មុននឹងបញជូ នេទ
គណៈរដ្ឋម្រន្ដី។

១ ២ ៣ ៤

១' ២' ៥

េសចក្តីេសនរចបប់

េសចក្តី្រពងចបប់
្រកុមករងរនីតិកមម

ៃន្រកសងួែដលពក់ព័នធ
គណៈកមម ធិករ 
អន្ដរ្រកសងួ

គណៈរដ្ឋម្រន្ដី្រកុម្របឹក
 អនកចបប់

្រកុមករងរនីតិកមម
ៃន្រកសងួែដលពក់ព័នធ

េសចក្តី្រពង

នយករដ្ឋម្រន្តី
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ដំេណ រករេធ្វចបប់ (ត)
គណៈរដ្ឋម្រន្ដី េ ថ “េសចក្ដ្ីរពងចបប”់។ គណៈរដ្ឋម្រន្ដពិីនិតយ និងអនុមត័េសចក្ដ្ីរពងចបបេ់នះ។ បនទ ប ់

មកគណៈរដ្ឋម្រន្ដី កេ់សចក្ដ្ីរពងចបប ់ និងេសចក្ដែីថ្លងេហតុ ជូនគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយៃ៍នរដ្ឋសភ។ 
គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយៃ៍នរដ្ឋសភពនិិតយេសចក្ដ្ីរពងចបបេ់នះ េហយបញជូ នេទគណៈកមមករជំនញ  
មយួេដមបីពិនិតយ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍មយួៃនដំេណ រករ កែ់តងចបប ់៖

គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ ៍
ពិនិតយេឡងវញិនូវេសចក្ដី្រពង 
ឬេសចក្ដីេសនចបបរ់ចួេហយ 
បញជូ នបន្ដេទឱយគណៈកមមករ 
ជំនញ។ 

គណៈកមមករជំនញពិនិតយេឡងវញិនូ
វេសចក្ដី្រពងចបប ់ឬ េសចក្ដីេសនចបប ់
រចួេហយ ៖
១. ផ្ដល់អនុ សនដ៍ល់អងគសភទងំ 
មូលមនិឱយយកមកពិនិតយពិចរ
ឬមយួក ៏  
២.េសនសំុដល់អងគសភទងំមូលឱយ 
យក មកពិភក  អនុមត័ ឬមយួក៏
៣. េសនសំុដល់អងគសភ េលកយកមក 
ពិភក  អនុមត័ និងចតទុ់កថជ 
ករ្របញប។់

្របធនរដ្ឋសភ ្របគល់េសចក្ដី្រពងចបប ់ឬ េសចក្ដី 
េសនចបបនិ់ងេសចក្ដីែថ្លងេហតុេទឱយគណៈកមម ធិ
ករ អចិៃ្រន្ដយៃ៍នរដ្ឋសភ។

៧

៨៦

េសចក្តី្រពង/េសនចបប់
គណៈកមម ធិករ

 អចិៃ្រន្ដយ ៍

គណៈកមមករ
ជំនញរដ្ឋសភ
ែដលពក់ព័នធ

បន្ដេន
ទំព័របនទ ប់
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្របសិនេបរដ្ឋសភបនអនុមត័រចួេហយ
្របធនរដ្ឋសភ្របគល់េសចក្ដី្រពងឬ 
េសចក្ដីេសនចបបេ់នះជូនេទ ្របធន 
្រពឹទធសភ។

គណៈកមម ធិករ
អចិៃ្រន្ដយពិ៍និតយ
េឡងវញិនូវេសចក្ដី 
្រពងចបបឬ់
េសចក្ដីេសនចបបរ់ចួ
េហយបញជូ នបន្ដេទ 
ឱយគណៈកមមករ
ជំនញ។

៩ ១១

្របធន្រពឹទធសភ្របគល់េសចក្ដី 
្រពងឬេសចក្ដីេសនចបបេ់នះជូន 
េទគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ ៍
ៃន្រពឹទធសភ។

១០

េសចក្តី្រពង/េសនចបប់

េសចក្តី្រពង/េសនចបប់

្របធនរដខសភ

្របធន្រពឹទធសភ

រដ្ឋសភ
គណៈកមម ធិករ 

អចិៃ្រន្ដយ៍

គណៈកមមករ
ជំនញ្រពឹទធសភ
ែដលពក់ព័នធ
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្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ បញជូ នេសចក្ដី្រពង ឬ 
េសចក្ដីេសនចបបប់ង្វិលេទ បង្វិលមក 
េដមបីេធ្វករែកែ្របចុងេ្រកយៃនេសចក្ដី
្រពង ឬេសចក្ដីេសនចបបេ់នះ។ ្របសិនេប 
្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ អនុមត័ រចួេហយ 
្របធនរដ្ឋសភថ្វ យេសចក្ដី្រពង ឬ េសចក្ដី 
េសនចបបេ់នះ ចំេពះ្រពះម ក ្រត។

គណៈកមមករជំនញពិនិតយេឡងវញិនូវ 
េសចក្ដី្រពងចបប ់ឬ េសចក្ដីេសនចបប់
រចួេហយ ៖
១. ផ្ដល់អនុ សនដ៍ល់អងគសភទងំមូល 
មនិឱយយកមកពិនិតយពិចរ  ឬមយួក៏
២. េសនសំុដល់អងគសភទងំមូលឱយយក 
មកពិភក អនុមត័ ឬមយួក៏
៣. េសនសំុដល់អងគសភេលកយកមក 
ពិភក អនុមត័ និងចតទុ់កថជករ 
្របញប។់

្រពះម ក ្រត យ្រពះ 
ហស្ដេលខេល្រពះ ជ្រកម 
ែ្របក្ល យេសចក្ដី្រពង ឬ 
េសចក្ដីេសនចបបេ់នះឱយេទ 
ជចបបពិ់ត្របកដមយួ។

១៣ ១៥

្រពឹទធសភ រដ្ឋសភ

្រកុម្របឹក ធមមនុញញ

្រពះម ក ្រត

េសចក្តី្រពង/េសនចបប់

្របធនរដខសភ

១២

្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនអំ ច
កនុងករ បក្រ យថ េតចបប ់
ែដលអនុមត័េ យរដ្ឋសភ 
និងែដលពិនិតយេពញេលញេឡង 
វញិេ យ្រពឹទធសភេនះ 
មនធមមនុញញភពែដរឬេទ ?

១៤



.......... 16 ..........
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អងគករេលខៃនរដ្ឋសភ

 ្របធនរដ្ឋសភ
 - ធនករ្រប្រពឹត្ដិេទៃនរដ្ឋសភឱយបន្រតឹម្រតូវ មរដ្ឋធមមនុញញ  
 - ដឹកនអំងគ្របជំុរបស់រដ្ឋសភ
 - េបក និងេលកេពល្របជំុៃនរដ្ឋសភ 

គណៈកមមករជំនញ

្របធនរដ្ឋសភ
អនុ្របធនរដ្ឋសភ

គណៈកមម ធិករ
អចិៃ្រន្ដយ៍

សិទធិមនុស ទទួល 

ពកយបណ្ដឹ ង អេងកត 

និង ទំនក់ទំនង

រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ

េសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ 

ធនគរ និង 

សវនកមម

គណៈកមម ធិករ 

អេងកត   េបសសំ ត 

និង្របឆងំអំេពីពុករលួយ

អប់រ ំយុវជន កី  
ធមមករ កិចចករ 
សន វបបធម៌ 

និង េទសចរណ៍

សុខភិបល សងគមកិចច 
អតីតយុទធជន 

យុវនីតិសមបទ កងរ 
បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និង 

កិចចករនរ ី

ធរណករ ដឹកជញជូ ន 
ទូរគមនគមន៍ ៃ្របសណីយ ៍
ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល   
ពណិជជកមម េរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់

ែផនករ វនិិេយគ

 កសិកមម អភិវឌ ន៍ 

ជនបទ បរ ិ ថ ន 

និងធនធនទឹក

ម ៃផទ ករពរជតិ 

 និង មុខងរ ធរណៈ

កិចចករបរេទស 

សហ្របតិបត្ដិករ 

អន្ដរជតិ េឃសនករ 

និង ព័ត៌មន

នីតិកមម និង 

យុត្ដិធម៌ 
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

 - ទទួលអញញត្ដិចបប ់និងេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ដទងំ យែដលរដ្ឋសភបនអនុមត័ 
 - ចតែ់ចងករពិភក  េហយចុះហតថេលខេលកំណតេ់ហតុៃនករ្របជំុៃនរដ្ឋសភ 
 - ញំុ ងឱយ្របតិបត្ដិ មបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភ 
 - រក ករពរស ្ដ បធ់ន បក់នុងរដ្ឋសភ 
 - តំ ងរដ្ឋសភកនុងករទកទ់ងជមយួ្រពះម ក ្រត និង ជញ ធរ ធរណៈ 
 - ចតែ់ចងករទកទ់ងអន្ដរជតិទងំ យរបស់រដ្ឋសភ។
អនុ្របធនរដ្ឋសភ
 អនុ្របធនទងំពីរជួយេធ្វករ្របធនេទ មករែបងែចកភរកិចចពី្របធន។ កលេប្របធនអវត្ដ 
មន ឬមកេធ្វករពំុបន អនុ្របធនេធ្វករជួស្របធនកនុង នៈជ្របធនស្ដីទី មរយៈលិខិតេផទរសិទធិ។ 
គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយៃ៍នរដ្ឋសភ
 - េរៀបចំរេបៀប រៈ ៖ស្រមប្់របជំុរបស់រដ្ឋសភ
 -ពិនិតយសេ្រមច្របគល់េសចក្ដី្រពងចបបឬ់េសចក្ដីេសនចបបឱ់យគណៈកមមករ មមុខជំនញពិនិតយ
 - ទទួលភរកិចចចតែ់ចងករងរេនចេន្ល ះសមយ័្របជំុរបស់រដ្ឋសភ
 - សេ្រមចេលកគេ្រមងថវកិរបស់រដ្ឋសភ
 - កំណត្់របកបំ់ ចេ់ផ ងៗរបស់តំ ង ្រស្ដ េលកសរេសរ និង កពិ់នយ័។ 
គណៈកមមករជំនញៃនរដ្ឋសភ
 គណៈកមមករជំនញៃនរដ្ឋសភ មនតួនទីសិក េលេសចក្ដី្រពងចបប ់ឬេសចក្ដីេសនចបប ់ែដល 
បញជូ នមកពីគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយៃ៍នរដ្ឋសភ មមុខជំនញរបស់ខ្លួន និង ចអេញជ ញរដ្ឋម្រន្ដីមកបំភ្ល ឺ
អំពីបញ្ហ អ្វីមយួ ែដលពកព់ន័ធនឹងវស័ិយទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន។
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យន្តករៃន្រកុមតំ ង ្រស្ត
្របធន្រកុមមតិភគតិច
 ្របធន្រកុមតំ ង ្រស្ដភគតិច ជ្របធន្រកុមតំ ង ្រស្តៃនគណបក េ្រករ ្ឋ ភបិល ែដល 
មន សនៈកនុងរដ្ឋសភចបពី់ ២៥ (ៃមភ្រប)ំ ភគរយេឡងេទ។ 
 ្របធន្រកុមមតិភគតិច ជគូសនទនជមយួនឹង្របមុខ ជរ ្ឋ ភបិលទកទ់ងទកទ់ងេទនឹងបញ្ហ  
្របេទសជតិ និងមន នៈេសមនយករដ្ឋម្រន្តី។ 
 កនុង ណត្តិទី៥ េនះ បនទទួល គ ល់ឯកឧត្តម សម រង ុី ជ្របធន្រកុមមតិភគតិចេនកនុងរដ្ឋ 
សភ។
ថន ក់ដឹកនតំំ ង ្រស្ដ
 ថន កដឹ់កនតំំ ង ្រស្ត គឺជថន កដឹ់កនតំំ ង ្រស្ត របស់គណបក នេយបយ ែដលមន 
សនៈ ចបពី់ ៥(្រប)ំ ភគរយៃន សនៈកនុងរដ្ឋសភ។ 

 - េធ្វករដឹកនតំំ ង ្រស្តរបស់គណបក  េដមបីេធ្វឲយករងរពកព់ន័ធទងំ យបន្រប្រពឹត្តេទ 
្រសប មកមមវធីិនេយបយ និងេគលករណ៍ននរបស់គណបក ។
 - េធ្វករស្រមបស្រមួលជមយួថន កដឹ់កនតំំ ង ្រស្តគណបក នេយបយែដលមន សនៈ 
កនុង   រដ្ឋសភ េដមបីេធ្វឲយករងរពកព់ន័ធទងំ យបន្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន និងធនបននូវផល 
្របេយជន ៍របស់  ជតិ និង្របជពលរដ្ឋ។
 ថន កដឹ់កនតំំ ង ្រស្តៃនគណបក ្របជជនកមពុជមនសមសភព ឯកឧត្តម ស េខង ជ
្របធន ឯកឧត្តម គត ឈន ់ និង េ កជំទវ ែមន៉ សំអន ជអនុ្របធន។ ខងគណបក សេ្រងគ ះជតិ 
មនសមស ភព ឯកឧត្តម សម រង ុី ជ្របធន ឯកឧត្តម កឹម សុខ ជអនុ្របធន និងឯកឧត្តម យឹម 
សុវណ្ណ  េលខធិករ 
្រកុមតំ ង ្រស្ដ
 ្រកុមតំ ង ្រស្ដជរចនសមពន័ធ ែដលបេងកត េឡងសំ បសំ់របសំរលួករេឡងបេញចញមតិេនេព
ល្របជំុេពញអងគរដ្ឋសភ។ ដូចេនះេនកនុងសមយ័្របជំុ េពញអងគរដ្ឋសភ អនកតំ ង ្រស្ដ ចេឡងបេញចញ
មតិបន លុះ្រ ែតអនកតំ ង ្រស្ដេនះជ សមជិក កនុង្រកុម មយួ។
  ្រកុមតំ ង ្រស្ដ ្រតូវេរៀបជ្រកុម ៗ មគណបក នេយបយពីមុខេទេ្រកយ។ ្រកុមនីមយួៗ 
្រតូវមនសមជិកយ៉ងតិចដបរូ់ប។  តំ ង ្រស្ដមយួរូប ចចូលជសមជិករបស់្រកុមែតមយួប៉ុេ ្ណ ះ។ 
្រកុម នីមយួៗ ្រតូវមន្រប ធ នមយួរូប អនុ្របធនមយួរូប។ គណបក នេយបយ មន សនៈតិចជង 
ដប ់ ្រតូវ េ្រជសេរ ស ្រកុម មយួែដលខ្លួនេពញចិត្ដេនជមយួ។ [្របករ ៤៨ ថមី (ពីរ) បទបញជ ៃផទកនុងៃន 
រដ្ឋសភ]
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

្រកុមរដ្ឋសភជតិកមពុជៃនអនកនេយបយសភ្រស្តី
 ្រកុមរដ្ឋសភជតិកមពុជៃនអនកនេយបយសភ្រស្តី មនករែតង ងំជ្របធន អនុ្របធន និង 
សមជិក រដ្ឋសភកមពុជ ែដលបនចុះហតថេលខេ យ្របធនរដ្ឋសភ េនៃថងទី ១៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥ 
កនុង េនះមន យនម ដូចខងេ្រកមៈ
 ១. េ កជំទវ ឃួន សុ រ ី  ជ្របធន្រកុម
 ២. េ កជំទវ មរួ សុខហួរ  ជអនុ្របធន
 ៣. េ កជំទវ និន ផុន  សមជិក
 ៤. េ កជំទវ សុ៊ន េភឿន   សមជិក
 ៥. េ កជំទវ ឯម  បុ៉ ្ណ   សមជិក
 ៦. េ កជំទវ បន ្រសីមុ ំ  សមជិក
 ៧. េ កជំទវ ែក សុវណ្ណ រតន ៍ សមជិក
 ៨. េ កជំទវ េទព សុទធី  សមជិក
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយៃ៍នរដ្ឋសភ
 រដ្ឋសភ េប កសមយ័្របជំុ មញញ ពីរដងកនុងមយួឆន  ំ េហយមនេថរេវ យ៉ងតិចបីែខ កនុងសមយ័ 
្រប ជំុនី មយួៗ។ េនចេន្ល ះសមយ័្របជំុរដ្ឋសភ គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ្៍រតូវបនទទួលបនទុកចតែ់ចងកិចច
ករ របស់រដ្ឋសភ។ គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយម៍នសមសភព ៖ ្របធនរដ្ឋសភ អនុ្របធនទងំពីរ និង 
្របធន គណៈកមមករទងំ ១០រូប។ (ម្រ  ៨៤)
គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ ៍ៃនរដ្ឋសភ ណត្ដិទី ៥  (២០១៣-២០១៨)

តួនទីកនងុ
គណៈកមម ធិករ
អចិៃ្រន្តយ៍

គណបកតួនទីកនងុរដ្ឋសភេគត្តនម និង  នមល.រ

្របធន្របធនសេម្តច េហង សំរនិ១

អនុ្របធនទី១អនុ្របធនទី១ឯកឧត្តម កឹម សុខ២

អនុ្របធនទី២អនុ្របធនទី២ឯកឧត្តម ងួន ញិល៣

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី១ឯកឧត្តម េអង ៃឆ ៊ ង៤

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី២ឯកឧត្តម ជម េយៀប៥

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី៣ឯកឧត្តម បុ៉ល ហមំ៦

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី៤ឯកឧត្តម ហុ៊ន េណង៧

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី៥ឯកឧត្តម ឈង វុន៨

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី៦ឯកឧត្តម ែប៉ន បញញ៩

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី៧ឯកឧត្តម ែយម៉ បុញញ ឫទធិ១០

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី៨េ កជំទវ ែក សុវណ្ណរតន៍១១

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី៩េ កជំទវ និន ផុន១២

សមជិក្របធនគណៈកមមករទី ១០ឯកឧត្តម ហូរ ៉ ន់១៣
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គណៈកមមករជំនញៃនរដ្ឋសភ
 ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ    រដ្ឋសភ្រតូវបន                                                             ផ្ដល់អំ ចេដមបី                               បេងកតគណៈកមមករ ននៃន  រដ្ឋសភ  
(ម្រ  ៩៤)។ សព្វៃថងេនះមនគណៈកមមករជំនញចំនួន ១០                                                        ែដលគណៈកមមករនីមយួៗ មន្របធន 
១រូប អនុ្របធន ១រូប និង េលខធិករ ែដល្រតូ    វ បនេ្រជស ងំេ យរដ្ឋសភ។ គណៈកមមករនីមយួៗ 
មន  សមជិក យ៉ងេ ច ស់ ៧រូប។
 គណៈកមមករនីមយួៗ មនជំនញឯកេទស ជពិេសស       កនុងវស័ិយចបប ់   ឬកនុងមុខងររបស់  ជ 
រ ្ឋ   ភបិល េហយ្រតូវមន្រកសួងមយួ ឬ េ្រចនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ែដល មនករទទួលខុស្រតូវទកទ់ងនឹង 
សមតថ   កិចច របស់ខ្លួន។ ឧទហរណ៍ គណៈកមមករ េសដ្ឋ     កិចច            ហិរញញ វតថុ ធនគរ និង សវនកមម                                                                                                                           ្រតួត េមល ្រកសួង 
េសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និងសកមមភពធនគរជតិៃនកមពុជ។
 ជែផនកមយួៃនករទទួលខុស្រតូវកនុងករពិនិតយេមលសកមមភពគណៈកមមករនីមយួៗ ចេកះ
េ  សមជិកៃន ជរ ្ឋ ភបិ ល ម ក ក ន់ គ ណៈ កមមក រ  េហយេឆ្លយបំភ្លបឺញ្ហ ទងំ យ ែដល សថិតកនុង 
សមតថកិចច ៃនគណៈកមមករេនះ។ គណៈកមមករ ក៏ ចត្រមូវឱយរដ្ឋម្រន្ដីននេឆ្លយតប                                                              នឹងសំណួរ ជ យ 
លកខណ៍ អក រផង ែដរ។

េលខទូរសព័ទគណបកតួនទីេគត្តនម  និង នមល.រ

 គណៈកមមករសទិធិមនុស  ទទួលពកយបណ្តឹ ង អេងកត និង
ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ១

០១២ ៧៣១ ១១១្របធន ឯកឧត្តម េអង ៃឆ ៊ ង១

០១២ ៩៤៩ ៤១៤អនុ្របធនឯកឧត្តម សុខ ឥ ន២

០១២ ៨៩០ ៩៨៤េលខធិករឯកឧត្តម ចន់ េចង៣

០១២ ៧៧៩ ៨១៩សមជិកឯកឧត្តម ជ បូ៉ច៤

០១២ ៣៤៣ ១៦៨សមជិកឯកឧត្តម ងឹម េញង៥

សមជិកឯកឧត្តម គង់ សភ៦

សមជិកឯកឧត្តម ឡូយ សុផត៧

០១១ ៨៧៥ ៦២៨សមជិកេ កជំទវ ឈុន រមឹ៨

០១៦ ៩៩៩ ៩៨៦សមជិកេ កជំទវ េ ក េខង៩
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

េលខទូរសព័ទគណបកតួនទីេគត្តនម  និង នមល.រ

គណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និង សវនកមម២

០១២ ៧៦៩ ៩៩៩្របធនឯកឧត្តម ជម េយៀប១

០១២ ៨៥៨ ៨៥៧អនុ្របធនឯកឧត្តម សុន ឆ័យ២

០១២ ៨២៥ ៣៨៩េលខធិករេ កជំទវ លី គឹមេលៀង៣

០១៦ ៩៦៦ ៤៦៦សមជិកឯកឧត្តម ឈមឹ ម៉៤

សមជិកឯកឧត្តម ងិន ឃន៥

០១២ ៧០៨ ៧៧៧សមជិកឯកឧត្តម ចយ បូរនិ៦

០៧៧ ២៦៩ ២២៧សមជិកឯកឧត្តម លិម គិមយ៉៧

សមជិកឯកឧត្តម ឃ ី ៉ ន់េដត៨

សមជិកឯកឧត្តម ឡុង បុ៊ននី៩

 គណៈកមមករែផនករ វិនិេយគ កសកិមម
អភិវឌ ន៍ជនបទ បរ ិ ថ ន និង ធនធនទឹក៣

០១២ ៦១៦ ៦១៦្របធនឯកឧត្តម បុ៉ល ហមំ១

០១២ ៩៤៤ ២៤៦អនុ្របធនឯកឧត្តម ហូ៊ ្រសីុ២

០១២ ៩១១ ៨២៤េលខធិករេ កជំទវ ែត ច័នទមនី៣

សមជិកឯកឧត្តម ៉ ន សំេអឿន៤

០១៧ ៧៤៤ ៥៤៥សមជិកឯកឧត្តម អុ៊ច េសរយុិទធ៥

០១៧ ៧៦៧ ៨៥៨សមជិកឯកឧត្តម កង គឹម ក់៦

០១១ ៨១០ ២៩៧សមជិកេ កជំទវ ដួង វ ្ណ៧

០១២ ៥៥៥ ៤៥៥សមជិកឯកឧត្តម េសៀង ំ៨

០១២ ៩៤០ ៩១៩សមជិកេ កជំទវ ែចម ៃវ ៉៩
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េលខទូរសព័ទគណបកតួនទីេគត្តនម  និង នមល.រ

 គណៈកមមករម ៃផទ ករពរជតិ និង
មុខងរ ធរណៈ៤

្របធនឯកឧត្តម ហុ៊ន េណង១

០១២ ៤៤៤ ៤៣៨អនុ្របធនឯកឧត្តម ឡុង រ ី២

េលខធិករេ កជំទវ អុ៊ន សុគនធ៣

សមជិកឯកឧត្តម ស សុខ៤

០១២ ៨៨៤ ១៩៨សមជិកឯកឧត្តម េន សំ៥

សមជិកឯកឧត្តម បូ៊ ំ៦

០១២ ៩៣៩ ៣៧៤សមជិកឯកឧត្តម គង់ បូ ៉៧

០១២ ៨៦៨ ៨៧៦សមជិកឯកឧត្តម ជម ច័នទនី៨

សមជិកឯកឧត្តម ត់ លិេតយយ៩

 គណៈកមមករែផនករ កិចចករបរេទស េឃសនករ
 សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ និង ព័ត៌មន៥

០១២ ៨៤៤ ៦៦៨្របធនឯកឧត្តម ឈង វុន១

០១២ ៩២៤ ៦៦៦អនុ្របធនេ កជំទវ ជូឡុង សូមួ ៉២

០១២ ៨៧៨ ៣៤៥េលខធិករឯកឧត្តម នឹម ច័នទ៣

សមជិកេ កជំទវ សុ៊ន េភឿន៤

សមជិកេ កជំទវ បន ្រសីមំុ៥

សមជិកឯកឧត្តម ហុ៊ន ម៉នី៦

០១៧ ៧៥៧ ០៧៩សមជិកឯកឧត្តម ែកវ ភីរមយ៧

សមជិកឯកឧត្តម គី វណ្ណ ៉៨

សមជិកឯកឧត្តម ញ៉យ ចំេរនី៩
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េលខទូរសព័ទគណបកតួនទីេគត្តនម  និង នមល.រ
គណៈកមមករ នីតិកមម និង  យតុ្តិធម៌៦

០១២ ៦៥៣ ៩១៩្របធនឯកឧត្តម ែប៉ន បញញ១

០១៧ ៥៧០ ១២៧អនុ្របធនឯកឧត្តម អូ៊ ច័នទឬទទិ២

០១៦ ៨៩៨ ៥៤០េលខធិករេ កជំទវ ្រគួច សំ ន៣

សមជិកឯកឧត្តម អឹុម សិទធិ៤

០១២ ៣៣០ ១៣៣សមជិកឯកឧត្តម ន េហ៥

សមជិកឯកឧត្តម េ ក ហួ៊រ៦

០១២ ៨៥៨ ៤៤៥សមជិកឯកឧត្តម គីមសួរ  ភីរទិធ៧

០១៧ ៩៨២ ២២២ សមជិកឯកឧត្តម សុខ អំុ៊ ៊៨

០៩២ ១១១ ១១៥សមជិកឯកឧត្តម  អំុ៊ សំ ន៩

 គណៈកមមករែផនករ អប់រ ំយវុជន កី  ធមមករ
 កិចចករ សន វបបធម៌ និងេទសចរណ៍៧

០១៦ ៤៣៥ ១០៦្របធនឯកឧត្តម ែយម៉ បុញញ ឫទធិ១

០១២ ៨៣០ ៧៣៥អនុ្របធនឯកឧត្តម ែហម ខន២

០៧៧ ៨៦០ ១៨៨េលខធិករឯកឧត្តម លឹម បុ៊នសីុ េរត៉៣

០១២ ៥៤១ ៩៩៣សមជិក ឯកឧត្តម ឡុង បុ៊ ្ត៤

០៧៧ ៨៧០ ៨៥២សមជិកឯកឧត្តម  ទួន យក់៥

សមជិកឯកឧត្តម េហង រ ៉ូ៦

០១២ ៨២៤ ៦៦៣សមជិកេ កជំទវ ឯម  បុ៉ ្ណ៧

សមជិកឯកឧត្តម ចន់ េយឿន៨

សមជិកេ កជំទវ នួម សុភ័ណ៩
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េលខទូរសព័ទគណបកតួនទីេគត្តនម  និង នមល.រ
 គណៈកមមករ សខុភិបល សងគមកិចច អតីតយទុធជន

 យវុនីតិសម្បទ ករងរ បណ្តុ ះប ្ត ល វិជជ ជីវៈ និង
កិចចករនរ ី

៨

០១២ ៩៣៤  ៣៥៥្របធនេ កជំទវ ែក សុវណ្ណរតន៍១

០១២ ៥៥១ ៦១១អនុ្របធន ឯកឧត្តម ប៉ល់ សំេអឿន២

០១២ ៦២៩ ៩៥០េលខធិករេ កជំទវ ពត  េព៣

០១២ ៥៧៥ ៧៥៣សមជិកឯកឧត្តម  ជីវ ក ្ត៤

សមជិកឯកឧត្តម  ំសិទធិ៥

០១២ ៤២០ ០៤១សមជិកឯកឧត្តម ងួន សីុម ន៦

សមជិកឯកឧត្តម ឈុន សីុរុន៧

សមជិកឯកឧត្តម ែម៉ន កួន៨

 គណៈកមមករ ធរណៈករ ដឹកជញជូន ទូរគមនគមន៍
 ៃ្របសណីយ ៍ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល ពណិជជកមម

 េរៀបចំែដនដិ នគរបូនីយកមម និងសណំង់
៧

០១២ ៩៩៨ ១១៨្របធនេ កជំទវ និន ផុន១

០១២ ៨២៣ ១៣៤អនុ្របធនឯកឧត្តម េម៉  មុនីវណ្ណ២

០១៦ ២៦០ ០១៤េលខធិករេ កជំទវ ែក ច័នទមុនី៣

សមជិកឯកឧត្តម សូ ឃុន៤

០១២ ៤៧១ ៦៦៩សមជិកឯកឧត្តម រ ីេកសលយ៥

សមជិកឯកឧត្តម ន់ គឹមវនិ៦

សមជិកឯកឧត្តម េង៉  គឹមជង៧

០៨៩ ៧២៥ ៩០៩សមជិកឯកឧត្តម ទួត េឃឿត៨

សមជិកឯកឧត្តម ពិន រតន៩
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េលខទូរសព័ទគណបកតួនទីេគត្តនម  និង នមល.រ
 គណៈកមមករ អេងកត េបសសំ ត

និង្របឆងំអំេពពុករលយួ១០

០១២ ៧៥៣ ៨៧៧្របធនឯកឧត្តម ហូរ ៉ ន់១

០១២ ៩៨៩ ០៩៨អនុ្របធន ឯកឧត្តម សិុក បុ៊នហុក២

០១២ ៤៣៤ ៣២២េលខធិករឯកឧត្តម ៉ ន រទិធ៣

០១២ ៥០៤ ៤១៤សមជិកឯកឧត្តម នុត រដួំល៤

សមជិកឯកឧត្តម អូ៊ ច័នទរត័ន៥

  សមជិកឯកឧត្តម េចវ គឹមេហង៦

០១២ ៩២៤ ០១៤សមជិកេ កជំទវ ្រតឹង ថវ ី៧

០១២ ៨៧៣ ៩២២សមជិកេ កជំទវ  េព េវឿន៨
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បញជ ្ីរកុមតំ ង ្រស្ត

ល.រ េគត្តនម និង  នម នៈកនងុ្រកុម គណបក េលខទូរសព័ទ
្រកុមទី១ គណបក សេ្រងគ ះជតិ
១ ឯកឧត្តម េអង ៃឆ ៊ ង ្របធន ០១២ ៧៣១ ១១១

២ ឯកឧត្តម  អូ៊ ច័នទឬទធិ អនុ្របធន

៣ ឯកឧត្តម សម រង ុ ី សមជិក ០៩២ ៨៨៨ ០០១

៤ ឯកឧត្តម ចន់ េចង សមជិក ០១២ ៨៩០ ៩៨៤

៥ ឯកឧត្តម ជ បូ៉ច សមជិក ០១២ ៩៧៩ ៨១៩

៦ ឯកឧត្តម ងឹម េញង សមជិក ០១២ ៣៤៣ ១៦៨

៧ ឯកឧត្តម គង់ សភ សមជិក

៨ ឯកឧត្តម ពិន រតន សមជិក

៩ ឯកឧត្តម គឹមសួរ ភិរទិធ សមជិក ០១២ ៨៥៨ ៤៤៥

១០ េ កជំទវ ពត េព សមជិក ០១២  ៦២៩ ៩៥០

១១ ឯកឧត្តម តុ ៉ ន់ចន់ សមជិក ០១២ ៩៥៥ ៨៥៣

្រកុមទី២ គណបក សេ្រងគ ះជតិ
១ ឯកឧត្តម បុ៉ល ហមំ ្របធន ០១២ ៦១៦ ៦១៦

២ ឯកឧត្ដម េម៉ មុនីវណ្ណ អនុ្របធន ០១២ ៨២៣ ១៣៤

៣ េ កជំទវ ជូឡុង សូមូ ៉ សមជិក
០១២ ៩២៤ ៦៦៦
០៩២ ៨៨៨ ០០២

៤ ឯកឧត្តម ែកវ សមបត្តិ សមជិក ០១៧ ៤៩៤ ១៤៩

៥ េ កជំទវ ែត ច័នទមនី សមជិក ០១២ ៩១១ ៨២៤

៦ ឯកឧត្តម ង ចំេរនី សមជិក ០១២ ៥៥១  ១៨៦
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៧ ឯកឧត្តម ទួត េឃឿត សមជិក ០៨០ ៧២៥ ៩០៩

៨ ឯកឧត្តម ែម៉ន សុថវរ្ិរនទ សមជិក ០១២ ៨៦៣ ៥៣៣

៩ ឯកឧត្តម េង៉ គឹមជង សមជិក

១០ ឯកឧត្តម អុ៊ច េសរយុីទធ សមជិក
០១៧ ៧៤៤ ៥៤៥
០៩៥ ៨២៨ ៤៨៦

១១ ឯកឧត្តម កង គឹម ក់ សមជិក ០១៧ ៧៦៧ ៨៥៨

្រកុមទី៣ គណបក សេ្រងគ ះជតិ
១ ឯកឧត្តម កឹម សុខ សមជិក ០១១ ៧៧៧ ៧៥០

២ ឯកឧត្តម ែយម៉ បុញញ ឬទធិ ្របធន ០១៦ ៤៣៥ ១០៦

៣ ឯកឧត្តម ឡុង រ ី អនុ្របធន ០១២ ៤៤៤  ៤៣៨

៤ ឯកឧត្តម ែប៉ន សុវណ្ណ សមជិក ០១២ ៧៨៧ ៩៤៨

៥ ឯកឧត្តម លឹម បុ៊នសីុ េរត៉ សមជិក ០៧៧ ៨៦០ ១៨៨

៦ ឯកឧត្តម ទួន យក់ សមជិក ០៧៧ ៨៧០ ៨៥២ 

៧ ឯកឧត្តម ឡុង បុ៊ ្ត សមជិក ០១២ ៥៤១ ៩៩៣

៨ ឯកឧត្តម ជម  ច័នទនី សមជិក ០១២ ៨៦៨ ៨៧៦ 

៩ ឯកឧត្តម េហង រ ៉ូ សមជិក

១០ ឯកឧត្តម គង់ បូ ៉ សមជិក ០១២ ៩៣៩ ៣៧៤

១១ េ កជំទវ លី ្រសីវ ី សមជិក ០១២  ៩៩០ ៩៨៨

្រកុមទី៤ គណបក សេ្រងគ ះជតិ
១ ឯកឧត្តម សុ៊ន ឆ័យ ្របធន ០១២ ៨៥៨ ៨៥៧

២ េ កជំទវ មួរ សុខហួរ អនុ្របធន ០១២ ៨៣១ ០៤០

៣ េ កជំទវ ែក  សុវណ្ណរតន៍ សមជិក ០១២ ៩៣៤ ៣៥៥
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៤ ឯកឧត្តម ត់ លិេតយយ សមជិក

៥ េ កជំទវ េទព សុទធី សមជិក

៦ ឯកឧត្តម ជីវ ក ្ត សមជិក ០១២ ៥៧៥ ៧៥៣ 

៧ ឯកឧត្តម សុខ អំុ៊ ៊ សមជិក ០១៧ ៩៨២ ២២២

៨ ឯកឧត្តម ែកវ ភីរមយ សមជិក ០១៧ ៧៥៧ ០៧៩

៩ ឯកឧត្តម ញ៉យ ចំេរនី សមជិក

១០ ឯកឧត្តម អំុ៊ សំ ន សមជិក ០៩២ ១១១ ១១៥

១១ ឯកឧត្តម េរៀល េខមរ្ិរនទ សមជិក ០៨៥ ២៦៦ ១៦៨

្រកុមទី៥ គណបក សេ្រងគ ះជតិ
១ ឯកឧត្តម យមឹ សុវណ្ណ ្របធន ០១២ ៧៨៨  ៩៩៩

២ ឯកឧត្តម គី វណ្ណ ៉ អនុ្របធន

៣ ឯកឧត្តម ហូរ ៉ ន់ សមជិក ០១២ ៧៥៣ ៨៧៧

៤ ឯកឧត្តម លិម គិមយ៉ សមជិក ០៧៧ ២៦៩ ២២៧

៥ ឯកឧត្តម ឃ ីវណ្ណេដត សមជិក

៦ ឯកឧត្តម នុត រដួំល សមជិក ០១២ ៥០៤ ៤១៤

៧ ឯកឧត្តម អូ៊ ច័នទរត័ន សមជិក

៨ ឯកឧត្តម ឡុង បុ៊ននី សមជិក

៩ ឯកឧត្តម ៉ ន់ រទិធ សមជិក ០១២ ៤៣៤ ៣២២

១០ ឯកឧត្តម យន្ត ថរូ សមជិក
០១២ ៤៨១ ១៦១
០១១ ៩៧៨ ៥៨៣

១១ ឯកឧត្តម  ំសិទធិ សមជិក
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ល.រ េគត្តនម និង  នម នៈកនងុ្រកុម គណបក េលខទូរសព័ទ
្រកុមទី១ គណបក ្របជជនកមពុជ
១ សេម្តច េហង សំរនិ សមជិក ០១២  ៨២២ ២២២

២ ឯកឧត្តម មុ៉ម ជឹមហុ៊យ ្របធន ០១២ ៥៨៧ ០១៦

៣ ឯកឧត្តម ែញ៉ម ថថ វ ី អនុ្របធន ០១៦ ៨១៤ ៧៣១

៤ ឯកឧត្តម សុខ ន សមជិក ០១២ ៨៨៨ ៨៨៨

៥ េ កជំទវ ឃួន សុ រ ី សមជិក ០១២  ៨២៨  ៤៤៤

៦ ឯកឧត្តម សុខ ឥ ន សមជិក ០១២ ៩៤៩ ៤១៤

៧ ឯកឧត្តម ែហម ខន សមជិក ០១២ ៨៣០ ៧៣៥

៨ ឯកឧត្តម កង ៊ ង សមជិក

៩ ឯកឧត្តម ឡូយ សុផត សមជិក

១០ េ កជំទវ ឈុន  រមឹ សមជិក ០១១ ៨៧៥ ៦២៨

១១ េ កជំទវ េ ក េខង សមជិក ០១៦  ៩៩៩  ៩៨៦

១២ ឯកឧត្តម ចយ  បូរនិ សមជិក ០១២ ៧០៨ ៧៧៧

្រកុមទី២ គណបក ្របជជនកមពុជ
១ ឯកឧត្តម ងួន ញិុល សមជិក ០១២  ៨១១ ៨៥១

២ ឯកឧត្តម ជម េយៀប ្របធន ០១២ ៧៦៩ ៩៩៩

៣ ឯកឧត្តម យ ខន អនុ្របធន ០១៦ ៨២២ ៧២៧

៤ សេម្តច គង់ សំអុល សមជិក ០១២ ៨០០ ០០១

៥ ឯកឧត្តម គត ឈន់ សមជិក ០១២ ៨០៨ ០៧០

៦ េ កជំទវ លី គឹមេលៀង សមជិក ០១២ ៨២៥ ៣៨៩

៧ ឯកឧត្តម ឈមឹ ម៉ សមជិក ០១៦ ៩៦៦ ៤៦៦

៨ ឯកឧត្តម ងិន ឃន សមជិក

៩ េ កជំទវ ្រតឹង ថវ ី សមជិក ០១២ ៩២៤ ០១៤
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១០ េ កជំទវ ឯម បុ៉ ្ណ សមជិក ០១២ ៨២៤ ៦៦៣

១១ ឯកឧត្តម ចន់ េយឿន សមជិក

១២ េ កជំទវ នួម សុភ័ណ្ឌ សមជិក

្រកុមទី៣ គណបក ្របជជនកមពុជ
១ ឯកឧត្តម មុ៉ក ម៉េរត៉ ្របធន

២ េ កជំទវ ហូ ណូន អនុ្របធន ០១២ ៩១៥ ៥៨៨

៣ េ កជំទវ ែម៉ន សំអន សមជិក ០១២ ៩១២ ០៤២

៤ ឯកឧត្តម យមឹ ៃឆលី សមជិក ០១២ ៩៥៨ ៩៩៩

៥ ឯកឧត្តម ហូ៊ ្រសីុ សមជិក ០១២ ៩៤៤ ២៤៦

៦ ឯកឧត្តម េចវ គឹមេហង សមជិក

៧ េ កជំទវ ដួង វ ្ណ សមជិក ០១១ ៨១០ ២៩៧

៨ ឯកឧត្តម េសៀង ំ សមជិក ០១២ ៥៥៥ ៤៥៥

៩ េ កជំទវ ែចម ៃវ ៉ សមជិក ០១២ ៩៤០ ៩១៩

១០ ឯកឧត្តម បូ៊ ំ សមជិក

១១ េ កជំទវ បន្រសីមំុ សមជិក

្រកុមទី៤ គណបក ្របជជនកមពុជ
១ ឯកឧត្តម ហុ៊ន េណង ្របធន

២ ឯកឧត្តម ែកប ជុតិម អនុ្របធន

៣ ឯកឧត្តម ស េខង សមជិក ០១២ ៨៥៨ ៨៥៨

៤ ឯកឧត្តម េទៀ បញ់ សមជិក ០១២ ៨១០ ០៧៧

៥ េ កជំទវ អុ៊ន សុគនធ សមជិក

៦ ឯកឧត្តម េ ក ហួ៊រ សមជិក

៧ ឯកឧត្តម េន សំ សមជិក ០១២ ៨៨៤ ១៩៨

៨ ឯកឧត្តម ប៉ល់ សំេអឿន សមជិក ០១២ ៥៥១ ៦១១

៩ េ កជំទវ េព េវឿន សមជិក ០១២ ៨៧៣ ៩២២
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១០ ឯកឧត្តម ងួន សីុម ន សមជិក ០១២ ៤២០ ០៤១

១១ ឯកឧត្តម ឈុន សីុរុន សមជិក

្រកុមទី៥ គណបក ្របជជនកមពុជ
១ ឯកឧត្តម ឈង វុន ្របធន ០១២ ៨៤៤ ៦៦៨

២ ឯកឧត្តម និន  ផុន អនុ្របធន ០១២  ៩៩៨ ១១៨

៣ ឯកឧត្តម េ  ហុំង សមជិក ០១២ ៨០៩ ២៩១

៤ ឯកឧត្តម ែក គឹមយ៉ន សមជិក

៥ ឯកឧត្តម េ ម ចិន សមជិក ០១២ ៨០៤ ៥៧២

៦ ឯកឧត្តម សួស យ៉ ៉ សមជិក

៧ ឯកឧត្តម នឹម ច័នទ សមជិក ០១២ ៨៧៨ ៣៤៥

៨ េ កជំទវ សុ៊ន េភឿន សមជិក

៩ ឯកឧត្តម ែម៉ន កួន សមជិក

១០ ឯកឧត្តម ហុ៊ន ម៉នី សមជិក

១១ ឯកឧត្តម ស សុខ សមជិក

្រកុមទី៦ គណបក ្របជជនកមពុជ
១ សេម្តច ហុ៊ន ែសន សមជិក ០១២ ៨៨៨ ៧៧៧

២ ឯកឧត្តម ែប៉ន បញញ ្របធន ០១២ ៦៥៣ ៩១៩

៣ ឯកឧត្តម សិុក បុ៊នហុក អនុ្របធន ០១២ ៩៨៩ ០៩៨

៤ ឯកឧត្តម បិ៊ន  ឈនិ សមជិក ០១២ ៩៩៩ ៩៨៦

៥ េ កជំទវ ្រគួច សំ ន សមជិក ០១៦ ៨៩៨ ៥៤០

៦ ឯកឧត្តម អឹុម សិទធិ សមជិក

៧ ឯកឧត្តម ន េហ សមជិក ០១២ ៣៣០ ១៣៣

៨ េ កជំទវ ែក ច័នទមុនី សមជិក ០១២ ២៦០ ០១៤

៩ ឯកឧត្តម សុខ សូកន សមជិក

១០ ឯកឧត្តម រ ីេកសលយ សមជិក ០១២ ៤៧១ ៦៦៩

១១ ឯកឧត្តម ន់ គឹមវនិ សមជិក
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ព័ត៌មនលម្អិតស្រមប់ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ

វថីិរដ្ឋសភ សងក ត់ទេន្លប ក់ 

ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

ទូរស័ពទ ៖ ០២៣ ២១២ ៥៣៥  

ទូរ រ ៖ ០២៣ ២២០ ៦២៩

http://www.national-assembly.org.kh
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អគគេលខធិករ ្ឋ នៃនរដ្ឋសភ 
 អគគេលខធិករ ្ឋ នជែផនករដ្ឋបលរបស់រដ្ឋសភ ែដលមនថន ក់ដឹកន ំដូចជ អគគេលខធិករ និង 

អគគេលខធិកររង រមួទងំបុគគលិកននផងែដរ។ ថន ក់ដឹកន ំនិងបុគគលិករបស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន មិនែមនជ 

សមជិករដ្ឋសភេទ។ អគគេលខធិករ និងអគគេលខធិកររង ្រតូវបនែតង ងំេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ ម 

េសចក្ដីេសនីរបស់្របធនរដ្ឋសភ។ ចំែណកឯបុគគលិកទងំអស់ៃនអគគេលខធិករ ្ឋ ន ្រតូវបនេ្រជីស ងំេ យ 

្របធនរដ្ឋសភ មេសចក្ដីេសនីរបស់អគគេលខធិករ។ 

 អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ ទទួលបនទុកេធ្វីកំណត់េហតុ្របជំុសភេពញអងគ គណៈកមម ធិករ 

អចិៃ្រន្ដយ ៍ និងគណៈកមមករននៃនរដ្ឋសភ។ អគគេលខធិករ ្ឋ នេនះ ទទួល ៉ ប់រងនូវ្រគប់កិចចកររដ្ឋបល 

និងេស ននជូនរដ្ឋសភ និងគណៈកមមករទងំអស់ ្រពមទងំទំនក់ទំនងេផ ងៗេ្រករដ្ឋសភផងែដរ។ 

ខងេ្រកមេនះគឺជបញជ េីឈម ះ និងេលខទូរសព័ទ ៃនអគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ ៖

៖ ០២៣ ២១៩ ៥៥៣ / ០២៣ ២១៦ ០៥០ខុទទកល័យ សេម្ដច េហង សំរនិ    

៖ ០១១ ៧៧៧ ៧៥០ខុទទកល័យ ឯកឧត្ដម កឹម សុខ អនុ្របធនទី១ រដ្ឋសភ     

៖ ០១២ ៨៨១ ៨៥១ / ០២៣ ៧២៣ ៣១៩ ឯកឧត្ដម ងូន ញិុល អនុ្របធនទី២ រដ្ឋសភ

៖ ០២៣ ២២០ ៦២៨ / ០២៣ ២២០ ១២៩ ឯកឧត្ដម េឡង េប៉ងឡុង អគគេលខធិករ រដ្ឋសភ

៖ ០៩៧ ៧៥៨ ៥០៧៩ឯកឧត្ដម មិត្ត កេរន៉ អគគេលខធិកររង រដ្ឋសភ

៖ ០១២ ៨៨១ ១៩១   ឯកឧត្ដម សូរ វុចិទ័រ អគគេលខធិកររង រដ្ឋសភ

៖ ០១១ ៧១៧ ៧៧៧ឯកឧត្ដម ្រសុ៊ន  អគគេលខធិកររង រដ្ឋសភ

៖ ០២៣ ២២២ ២៨៤ឯកឧត្ដម ហុ៊ល បុ៊នថ អគគេលខធិកររង រដ្ឋសភ

៖ ០២៣ ២១៣ ៩៤៨អគគនយក ្ឋ នេស និងបេចចកេទស

៖ ០១២ ៩២៤ ៣២១   នយក ្ឋ ននីតិវធីិ 

៖ ០១៦ ៧៨៨ ៥៧០   នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវចបប់

៖ ០២៣ ២១៨ ១៩៥   នយក ្ឋ នទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ

៖ ០១២ ៦៨៥ ៧៨២   នយក ្ឋ នមណ្ឌ លតំ ង ្រស្ដ

៖ ០២៣ ២១៨ ៥៤៧   នយក ្ឋ នព័ត៌មន
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អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលនិងហរិញញវតថុ          ៖ ០២៣ ២១១ ៨៦៤

 នយក ្ឋ នរដ្ឋបល           ៖ ០២៣ ២១៤ ៨៣៤

 នយក ្ឋ នហរិញញវតថុ           ៖ ០២៣ ២១១ ៨៦១

 នយក ្ឋ ន្រគប់្រគងបុគគលិក          ៖ ០១៦ ៨៨៩ ៩០៥

 នយក ្ឋ នពិធីករ           ៖ ០២៣ ២១២ ៤៣១

 នយក ្ឋ ន្រគប់្រគង រេពីភ័ណ្ឌ          ៖ ០២៣ ២១៧ ៧៦៨

ករយិល័យេលខធិករ           ៖ ០២៣ ២១១ ៨៦៤

មជឈមណ្ឌ លចបប់            ៖ ០២៣ ២១២ ០៣៤

កររយិល័យអគគ ធិកររង           ៖ ០១៦ ៩៣១ ៤២០
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ែផនទីមណ្ឌ ល

មណ្ឌ ល ្របជពលរដ្ឋ ចំនួន សនៈ

បនទ យមនជ័យ ៧១៩,៦៤០ ៦

បត់ដំបង ១,០៩៨,៩៥៧ ៨

កំពង់ចម ១,៨៩១,៤០៦ ១៨

កំពង់ឆន ងំ ៥២៩,៥៦១ ៤

កំពង់សពឺ ៨០២,៦៨២ ៦

កំពង់ធំ ៧២៧,៧១៩ ៦

កំពត ៦៥១,៧៣៩ ៦
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

មណ្ឌ ល ្របជពលរដ្ឋ ចំនួន សនៈ

ក ្ត ល ១,១៩១,៧៩៧ ១១

ែកប ៣៩,៥២៤ ១

េកះកុង ១២៧,១៦០ ១

្រកេចះ ៣៥៣,១៩២ ៣

មណ្ឌ លគិរ ី ៧០,៦០៤ ១

ឧត្តរមនជ័យ ២១៦,៦៧៦ ១

ៃប៉លិន ៦៦,៤៣៦ ១

ជធនីភនំេពញ ១,៣២៩,១២១ ១២

្រពះវ ិ រ ២១៣,២៣៩ ១

ៃ្រពែវង ១,១៨៦,៧៧១ ១១

េពធិ៍ ត់ ៤៥៧,៣២៣ ៤

រតនគិរ ី ១៥៨,១៦២ ១

េសៀម ប ៩៨៩,២១៦ ៦

្រពះសីហនុ ២០២,៥៤៦ ១

សទឹងែ្រតង ១២៩,៩៧៤ ១

្វ យេរៀង ៦០៧,៩៦៤ ៥

ែកវ ៩៧៤,០៣៤ ៨

សរបុ ១៤,៧៣៥,៤៤៣ ១២៣
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)
ង យនមអនកតំ ង ្រស្ត េរៀប មលំ ប់អកខរ្រកមែខមរ

 
 តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ               តំ ង ្រស្តគណបក សេ្រងគ ះជតិ

ល.រ េគត្តនម និងនម មណ្ឌ ល គណបក េលខទូរសព័ទ ទំព័រ

១ ឯកឧត្តម  ែកវ សមបត្តិ ភនំេពញ ០១៧  ៤៩៤ ១៤៩ ១២៥

២ ឯកឧត្ដម កង ៊ ង កំពង់សពឺ ៩៣

៣ ឯកឧត្ដម ែកប ជុតិម ភនំេពញ ១២៧

៤ ឯកឧត្ដម កឹម សុខ កំពង់ចម ០១១ ៧៧៧ ៧៥០ ៨៥

៥ ឯកឧត្ដម ែក គឹមយ៉ន បនទ យមនជ័យ ៥៧

៦ ឯកឧត្តម ែកវ  ភីរមយ ្រកេចះ ០១៧ ៧៥៧ ០៧៩ ១១៤

៧ េ កជំទវ ែក ច័នទមុនី កំពង់ឆន ងំ ០១៦ ២៦០ ០១៤ ៨៩

៨ េ កជំទវ ែក សុវណ្ណរតន៍ េសៀម ប ០១២ ៩៣៤  ៣៥៥ ១៦២

៩ ឯកឧត្តម  កង គឹម ក់ កំពង់ចម ០១៧ ៧៦៧ ៨៥៨ ៧២

១០ ឯកឧត្តម គត ឈន់ ភនំេពញ ០១២ ៨០៨ ០៧០ ១២៩

១១ សេម្តច គង់ សំអុល កំពង់ឆន ងំ ០១២ ៨០០ ០០១ ៨៧

១២ េ កជំទវ ្រគួច សំ ន ភនំេពញ ០១៦ ៨៩៨ ៥៤០ ១៣២

១៣ ឯកឧត្តម គីមសួរ ភីរទិធិ កំពង់ចម ០១២ ៨៥៨ ៤៤៥ ៨៤

១៤ ឯកឧត្តម គង់ បូ ៉ ៃ្រពែវង ០១២ ៩៣៩ ៣៧៤ ១៤៩

១៥ ឯកឧត្ដម គីវណ្ណ ៉ កំពង់ឆន ងំ ៧៣
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)
ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកមណ្ឌ លេគត្តនម  និង នមល.រ

១៦៤្វ យេរៀងឯកឧត្ដម គង់ សភ១៦

៩០ែកវឯកឧត្ដម ឃ ីវណ្ណេដត១៧

១១២០១២ ៨២៨ ៤៤៤ក ្ដ លេ កជំទវ ឃួន សុ រ ី១៨

៩៧០១២ ៨១១ ៨៥១កំពង់ធំឯកឧត្ដម ងួន ញិិុល១៩

៧៩០១២ ៤២០ ០៤១កំពង់ចមឯកឧត្ដម ងួន សីុម ន២០

៦០បត់ដំបងឯកឧត្ដម ងិន ឃន២១

៩១កំពង់ឆន ងំឯកឧត្ដម េង៉ គឹមជង២២

១៥២០១២ ៣៤៣ ១៦៨េពធិ៍ ត់ឯកឧត្ដម ងឹម េញង២៣

១១៧មណ្ឌ លគីរ ីឯកឧត្ដម ចន់ េយឿន២៤

៧៥០១២ ៩៤០ ៩១៩កំពង់ចមេ កជំទវ ែចម ៃវ ៉២៥

១៦០្រពះសីហនុឯកឧត្ដម េចវ គឹមេហង២៦

១១៦០១២ ៨៩០ ៩៨៤ក ្ដ លឯកឧត្ដម ចន់ េចង២៧

៧៧០១២ ៧០៨ ៧៧៧កំពង់ចមឯកឧត្ដម ចយ បូរនិ២៨

១៤១០១២ ៧៦៩ ៩៩៩ៃ្រពែវងឯកឧត្ដម ជម េយៀប២៩

១៣៥០១២ ៩២៤ ៦៦៦
០៩២ ៨៨៨ ០០២ភនំេពញេ កជំទវ ជូឡុង សូមួ ៉៣០

៨២០១២ ៨៦៨ ៨៧៦កំពង់ធំឯកឧត្ដម ជម ច័នទនី៣១

៦៨០១២ ៥៧៥ ៧៥៣កំពង់ចមឯកឧត្ដម ជីវ ក ្ដ៣២

១៤៨០១២ ៧៧៩ ៨១៩កំពតឯកឧត្ដម ជ បូ៉ច៣៣
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកមណ្ឌ លេគត្តនម  និង នមល.រ

១៦៨០១១ ៨៧៥ ៦២៨្វ យេរៀងេ កជំទវ ឈុន រមឹ៣៤

៦២០១២ ៨៤៤ ៦៦៨បត់ដំបងឯកឧត្ដម ឈង វុន៣៥

៦៦ក ្ដ លឯកឧត្ដម ឈុន សីុរុន៣៦

១៦១០១៦ ៩៦៦ ៤៦៦េសៀម បឯកឧត្ដម ឈមឹ ម៉៣៧

៩៩០១៦ ៨១៤ ៧៣១កំពង់ធំឯកឧត្ដម ែញ៉ម ថថ វ ី៣៨

៧៤កំពង់ចមឯកឧត្ដម ញ៉យ ចំេរនី៣៩

១៦៧០១១ ៨១០ ២៩៧្វ យេរៀងេ កជំទវ ដួង វ ្ណ  ៤០

១២៨ភនំេពញឯកឧត្ដម  ំសិទធិ៤១

១០៤០១២ ៥៥១ ១៨៦កំពតឯកឧត្ដម ង ចំេរនី៤២

១២២០១២ ៩២៤ ០១៤្រកេចះេ កជំទវ ្រតឹង ថវ ី៤៣

១១៣០១២ ៩១១ ៨២៤ក ្ដ លេ កជំទវ ែត ច័នទមនី៤៤

១៥១េពធិ៍ ត់ឯកឧត្ដម ន់ គឹមវនិ៤៥

១៧៧០១២ ៩៥៥ ៨៥៣ក ្ដ លឯកឧត្ដម តុ ៉ ន់ចន់៤៦

១៣៤០៨៩ ៧២៥ ៩០៩ៃ្រពែវងឯកឧត្ដមទួត េឃឿត៤៧

៧៦០៧៧ ៨៧០ ៨៥២កំពង់ចមឯកឧត្ដម ទួន យក់៤៨

១៥៧០១២ ៨១០ ០៧៧េសៀម បឯកឧត្ដម េទៀ បញ់ ៤៩

១៧៥ែកវេ កជំទវ េទព សុទធី៥០

៩៦០១២ ៥០៤ ៤១៤កំពង់សពឺឯកឧត្ដម នុត រុដួំល ៥១

១៧១០១២ ៩៩៨ ១១៨ែកវេ កជំទវ និន ផុន៥២

១២៦០១២ ៨៨៤ ១៩៨ឧត្ដរមនជ័យឯកឧត្ដម េន សំ៥៣
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកមណ្ឌ លេគត្តនម  និង នមល.រ

១០៦០១២ ៨៧៨ ៣៤៥កំពតឯកឧត្តម នឹម  ច័នទ៥៤

៥៨បនទ យមនជ័យេ កជំទវ នួម សុភ័ណ្ឌ៥៥

៩៤០១២ ៧៨៧ ៩៤៨កំពង់សពឺឯកឧត្ដម ែប៉ន សុវណ្ណ៥៦

៥៦០១២ ៥៥១ ៦១១បនទ យមនជ័យឯកឧត្ដម ប៉ល់ សំេអឿន៥៧

១៦៩០១២ ៦១៦ ៦១៦ែកវឯកឧត្តម បុ៉ល ហមំ៥៨

១៤២០១២ ៩៩៩ ៩៨៦ៃ្រពែវងឯកឧត្ដម បិ៊ន ឈនិ៥៩

១៥៣រតនគីរ ីឯកឧត្តម  បូ៊ ំ៦០

១២៣ៃប៉លិនេ កជំទវ បន ្រសីមំុ៦១

១៤៣០១២ ៦៥៣ ៩១៩ៃ្រពែវងឯកឧត្ដម ែប៉ន បញញ៦២

១៥៩០១២ ៨៧៣ ៩២២េសៀម បេ កជំទវ េព េវឿន ៦៣

១១៨០១២ ៦២៩ ៩៥០ក ្ដ លេ កជំទវ ពត េព៦៤

៦៤បត់ដំបងឯកឧត្ដម ពិន រតន៦៥

១១០០១២ ៥៨៧ ០១៦ក ្ដ លឯកឧត្ដម មុ៉ម ជឹមហុ៊យ៦៦

១៧២ែកវឯកឧត្ដម មុ៉ក ម៉េរត៉៦៧

៨៨កំពង់ចមឯកឧត្ដម ែម៉ន កួន៦៨

១៦៥០១២ ៩១២ ០៤២្វ យេរៀងេ កជំទវ ែម៉ន សំអន៦៩

១០៨០១២ ៨៣១ ០៤០បត់ដំបងេ កជំទវ មួរ សុខហួរ៧០

១០១០១២ ៨៦៣ ៥៣៣កំពង់ធំឯកឧត្តម ែម៉ន សុថរ្ិរនទ៧១

៨១០១២ ៨២៣ ១៣៤កំពង់ចមឯកឧត្ដម េម៉ មុនីវណ្ណ៧២
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកមណ្ឌ លេគត្តនម  និង នមល.រ

៥៥០១២ ៩៥៨ ៩៩៩បនទ យមនជ័យឯកឧត្ដម យមឹ ៃឆលី៧៣

៥៩
០១២ ៤៨១ ១៦១

០១១ ៩៧៨ ៥៨៣
បនទ យមនជ័យឯកឧត្ដម យន្ដ ថរូ ៧៤

១៥០០១៦ ៤៣៥ ១០៦ៃ្រពែវងឯកឧត្ដម ែយម៉ បុញញឫទធិ៧៥

១៣៦០១២ ៧៨៨ ៩៩៩ភនំេពញឯកឧត្ដម យមឹ សុវណ្ណ៧៦

១៦៦០៨៥ ២៦៦ ១៦៨្វ យេរៀងឯកឧត្ដម េរៀល េខមរ្ឹរនទ៧៧

១០៣០៧៧ ៨៦០ ១៨៨កំពតឯកឧត្ដម លឹម បុ៊នសីុ េរត៧៨

៦៣០១២ ៨២៥ ៣៨៩បត់ដំបងេ កជំទវ លី គឹមេលៀង៧៩

១០២០៧៧ ២៦៩ ២២៧កំពង់ធំឯកឧត្ដម លិម គិមយ៉៨០

១៣៩០១២ ៩៩០ ៩៨៨ភនំេពញេ កជំទវ លី ្រសីវ ី៨១

៧៨០១២ ៤៣៤ ៣២២កំពង់ចមឯកឧត្ដម ៉ ន់ រទិធ៨២

១១៥្រកេចះេ កជំទវ សុ៊ន េភឿន៨៣

៩៥០១៧ ៩៨២ ២២២កំពង់សពឺឯកឧត្ដម សុខ អំុ៊ ៊៨៤

១០០០១២ ៩៨៩ ០៩៨កំពង់ធំឯកឧត្ដម សិុក បុ៊នហុក៨៥

១៤៦០១២ ៩៤៩ ៤១៤ៃ្រពែវងឯកឧត្ដម សុខ ឥ ន ៨៦

១៥៥០១២ ៤៧១ ៦៦៩េពធិ៍ ត់ឯកឧត្ដម រ ីេកសលយ៨៧

១០៥០១២ ៨០៤ ៥៧២កំពតឯកឧត្ដម េ ម ចិន៨៨

១៧៣ែកវឯកឧត្ដម សុខ សូកន៨៩

១៧០០១២ ៨៨៨ ៨៨៨ែកវឯកឧត្ដម សុខ ន៩០
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកមណ្ឌ លេគត្តនម  និង នមល.រ

៦១០១២ ៨៥៨ ៨៥៨បត់ដំបងឯកឧត្ដម ស េខង៩១

១៣៧០១២ ៨៥៨ ៨៥៧ភនំេពញឯកឧត្ដម សុន ឆ័យ ៩២

១៥៨០១២ ៥៥៥ ៤៥៥េសៀម បឯកឧត្ដម េសៀង ំ៩៣

១៣០្រពះវ ិ រឯកឧត្ដម សួស យ៉ ៉៩៤

១៤០ៃ្រពែវងឯកឧត្ដម ស សុខ៩៥

១៧៦០៩២ ៨៨៨  ០០១កំពង់ចមឯកឧត្តម សម រង ុ ី៩៦

៦៩០១២ ៨២២ ២២២កំពង់ចមសេម្ដច េហង សំរនិ៩៧

៧០០១២ ៨០៩ ២៩១កំពង់ចមឯកឧត្ដម េ  ហុំង៩៨

១៣១០១២ ៩៤៤ ២៤៦ភនំេពញឯកឧត្ដម ហូ៊ ្រសីុ៩៩

១១១០១២ ៩១៥ ៥៨៨ក ្ដ លេ កជំទវ ហូ ណូន១០០

១៣៨០១២ ៧៥៣ ៨៧៧ភនំេពញឯកឧត្ដម ហូរ ៉ ន់ ១០១

៨០កំពង់ចមឯកឧត្ដម ហុ៊ន េណង១០២

៩២០១២ ៨៣០ ៧៣៥កំពង់សពឺឯកឧត្ដម ែហម ខន១០៣

១០៩០១២ ៨៨៨ ៧៧៧ក ្ដ លសេម្ដច ហុ៊ន ែសន១០៤

១៤៤ៃ្រពែវងឯកឧត្ដម េហង រ ៉ូ១០៥

៩៨កំពង់សពឺឯកឧត្ដម ហុ៊ន ម៉នី១០៦

៧១០១២ ៥៤១ ៩៩៣បត់ដំបងឯកឧត្ដម ឡុង បុ៊ ្ដ១០៧

១៦៣សទឹងែ្រតងឯកឧត្ដម ឡូយ សុផត១០៨

១៣៣០១៦ ៩៩៩ ៩៨៦ភនំេពញេ កជំទវ េ ក េខង១០៩
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកមណ្ឌ លេគត្តនម  និង នមល.រ

៦៥បត់ដំបងឯកឧត្តម េ ក ហួ៊រ១១០

១៤៥ៃ្រពែវងឯកឧត្តម ត់ លិេតយយ១១១

១២៤០១២ ៤៤៤ ៤៣៨បនទ យមនជ័យឯកឧត្តម ឡុង រ ី១១២

១៤៧ៃ្រពែវងឯកឧត្តម ឡុង បុននី១១៣

១២០០១២ ៣៣០ ១៣៣ែកបឯកឧត្តម ន េហ១១៤

៨៣កំពង់ចមឯកឧត្តម អឹុម សិទធី១១៥

១០៧កំពត េ កជំទវ អុ៊ន សុគនធ១១៦

១១៩០១៦ ៨២២ ៧២៧េកះកុងឯកឧត្តម យ ខន១១៧

៦៧០១២ ៧៣១ ១១១ក ្ត លឯកឧត្តម េអង ៃឆ ៊ ង១១៨

១៧៤ែកវឯកឧត្តម អូ៊ ច័នទរត័ន១១៩

១២១០១៧ ៥៧០ ១២៧ក ្ត លឯកឧត្តម អូ៊  ច័នទឬទធី១២០

៨៦
០៩៥ ៨២៨ ៤៨៦

០១៧ ៧៤៤ ៥៤៥
កំពង់ចមឯកឧត្តម អុ៊ច េសរយុីទទ១២១

១៥៦០៩២ ១១១ ១១៥េសៀម បឯកឧត្តម អំុ៊ សំ ន១២២

១៥៤០១២ ៨២៤ ៦៦៣េពធិ៍ ត់េ កជំទវ ឯម បុ៉ ្ណ១២៣
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ង យនមតំ ង ្រស្ដ ណត្ដិទី៥ េរៀប មមណ្ឌ ល

តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ           តំ ង ្រស្តគណបក សេ្រងគ ះជតិ    

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកេគត្តនម  និង នមមណ្ឌ លល.រ

១២៤០១២ ៤៤៤ ៤៣៨ឯកឧត្ដម ឡុង រ ី

បនទ យមនជ័័យ

(៦ សនៈ )

១

៥៥០១២ ៩៥៨ ៩៩៩ឯកឧត្ដម យមឹ ៃឆលី២

៥៧ឯកឧត្ដម ែក គឹមយ៉ន៣

៥៨េ កជំទវ នួម សុភ័ណ៤

៥៦០១២ ៥៥១ ៦១១ឯកឧត្ដម ប៉ល់ សំេអឿន៥

៥៩
០១២ ៤៨១ ១៦១

០១១ ៩៧៨ ៥៨៣
ឯកឧត្ដម យន្ដ ថរូ ៦

៦០ឯកឧត្ដម ងិន ឃន

បត់ដំបង            

(៨ សនៈ)

៧

៦២០១២ ៨៤៤ ៦៦៨ឯកឧត្ដម ឈង វុន៨

៦៤ឯកឧត្ដម ពិន រតន៩

៦៥ឯកឧត្ដម េ ក ហួ៊រ
១០

១០៨០១២ ៨៣១ ០៤០េ កជំទវ មូរ សុខហួរ១១

៦៣០១២ ៨២៥ ៣៨៩េ កជំទវ លី គឹមេលៀង១២

៦១០១២ ៨៥៨ ៨៥៨ឯកឧត្ដម ស េខង១៣

៧១០១២ ៥៤១ ៩៩៣ឯកឧត្ដម ឡុង បុ៊ ្ដ១៤
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកេគត្តនម  និង នមមណ្ឌ លល.រ

៨៥០១១ ៧៧៧ ៧៥០ឯកឧត្ដម កឹម សុខ

កំពង់ចម         
(១៨ សនៈ)

១៥

៧២០១៧ ៧៦៧ ៨៥៨ឯកឧត្ដម កង                         គឹម ក់១៦

៨៤០១២ ៨៥៨ ៤៤៥ឯកឧត្ដម គីមសួរ ភីរទិធិ១៧

១៧៦០៩២ ៨៨៨  ០០១ឯកឧត្តម សម រង ុ ី១៨

៧៩០១២ ៤២០ ០៤១ឯកឧត្ដម ងួន សីុម ន១៩

៧៥០១២ ៩៤០ ៩១៩េ កជំទវ ែចម ៃវ ៉២០

៧៧០១២ ៧០៨ ៧៧៧ឯកឧត្ដម ចយ បូរនិ២១

៦៨០១២ ៥៧៥ ៧៥៣ឯកឧត្ដម ជីវ ក ្ដ២២

៧៤ឯកឧត្ដម ញ៉យ ចំេរនី២៣

៧៦០៧៧ ៨៧០ ៨៥២ឯកឧត្ដម ទួន យក់២៤

៨១០១២ ៨២៣ ១៣៤ឯកឧត្ដម េម៉ មុនីវណ្ណ២៥

៧៨០១២ ៤៣៤ ៣២២ឯកឧត្ដម ៉ ន់ រទិធ២៦

៦៩០១២ ៨២២ ២២២សេម្ដច េហង សំរនិ២៧

៧០០១២ ៨០៩ ២៩១ឯកឧត្ដម េ  ហុំង២៨

៨០ឯកឧត្ដម ហុ៊ន េណង២៩

៨៣ឯកឧត្ដម អឹុម សិទធី៣០

៨៦០១២ ៩០៤ ១៨៥ឯកឧត្ដម អុ៊ច េសរយុីទធ៣១

៨៨ឯកឧត្ដម ែម៉ន កួន៣២

៨៩០១៦ ២៦០ ០១៤េ កជំទវ ែក ច័នទមុនី

កំពង់ឆន ងំ            
( ៤ សនៈ)

៣៣

៨៧០១២ ៨០០ ០០១សេម្ដច គង់ សំអុល៣៤

៧៣ឯកឧត្ដម គី វណ្ណ ៉៣៥
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកេគត្តនម  និង នមមណ្ឌ លល.រ

៩១ឯកឧត្ដម េង៉ គឹមជង៣៦

៩៣ឯកឧត្ដម កង ៊ ង

កំពង់សពឺ
(៦ សមៈ)

៣៧

៩៦០១២ ៥០៤ ៤១៤ឯកឧត្ដម នុត រុដួំល ៣៨

៩៤០១២ ៧៨៧ ៩៤៨ឯកឧត្ដម ែប៉ន សុវណ្ណ៣៩

៩៥០១៧ ៩៨២ ២២២ឯកឧត្ដម សុខ អំុ៊ ៊៤០

៩២០១២ ៨៣០ ៧៣៥ឯកឧត្ដម ែហម ខន៤១

៩៨ឯកឧត្ដម ហុ៊ន ម៉នី៤២

៩៧០១២ ៨១១ ៨៥១ឯកឧត្ដម ងួន ញិិុល

  កំពង់ធំ            
(៦ សនៈ)

៤៣

៨២០១២ ៨៦៨ ៨៧៦ឯកឧត្ដម ជម ច័នទនី៤៤

៩៩០១៦ ៨១៤ ៧៣១ឯកឧត្ដម ែញ៉ម ថថ វ ី៤៥

១០១០១២ ៨៦៣ ៥៣៣ឯកឧត្ដម ែម៉ន សុថវរ្ិរនទ៤៦

១០២០៧៧ ២៦៩ ២២៧ឯកឧត្ដម លិម គិមយ៉៤៧

១០០០១២ ៩៨៩ ០៩៨ឯកឧត្ដម សិុក បុ៊នហុក៤៨

១៤៨០១២ ៧៧៩ ៨១៩ឯកឧត្ដម ជ បូ៉ច

 កំពត              
(៦ សនៈ)

៤៩

១០៣០៧៧ ៨៦០ ១៨៨ឯកឧត្ដម លឹម បុ៊នសីុ េរត៥០

១០៤០១២ ៥៥១ ១៨៦ឯកឧត្ដម ង ចំេរនី៥១

១០៥០១២ ៨០៤ ៥៧២ឯកឧត្ដម េ ម ចិន៥២

១០៧េ កជំទវ អុ៊ន សុគនធ៥៣

១០៦០១២ ៨៧៨ ៣៤៥ឯកឧត្ដម នឹម ច័នទ៥៤
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកេគត្តនម  និង នមមណ្ឌ លល.រ

១១២០១២ ៨២៨ ៤៤៤េ កជំទវ ឃួន សុ រ ី

ក ្ដ ល             

(១១ សនៈ)

៥៥

១១៦០១២ ៨៩០ ៩៨៤ឯកឧត្ដម ចន់ េចង៥៦

៦៦ឯកឧត្ដម ឈុន សីុរុន៥៧

១១៣០១២ ៩១១ ៨២៤េ កជំទវ ែត ច័នទមនី៥៨

១៧៧០១២ ៩៥៥ ៨៥៣ឯកឧត្ដម តុ ៉ ន់ចន់៥៩

១១៨០១២ ៦២៩ ៩៥០េ កជំទវ ពត េព៦០

១១០០១២ ៥៨៧ ០១៦ឯកឧត្ដម មុ៉ម ជឹមហុ៊យ៦១

១១១០១២ ៩១៥ ៥៨៨េ កជំទវ ហូ ណូន៦២

១០៩០១២ ៨៨៨ ៧៧៧សេម្ដច ហុ៊ន ែសន៦៣

៦៧០១២ ៧៣១ ១១១ឯកឧត្ដម េអង ៃឆ ៊ ង៦៤

១២១០៩៥ ៨២៨ ៤៨៦ឯកឧត្ដម អូ៊ ច័នទឫទធិ៦៥

១២០០១២ ៣៣០ ១៣៣ឯកឧត្ដម ន េហែកប៦៦

១១៩០១៦ ៨២២ ៧២៧ឯកឧត្ដម យ ខនេកះកុង៦៧

១១៤០១៧ ៧៥៧ ០៧៩ឯកឧត្ដម ែកវ ភីរមយ

្រកេចះ                

(៣ សនៈ)

៦៨

១២២០១២ ៩២៤ ០១៤េ កជំទវ ្រតឹង ថវ ី៦៩

១១៥េ កជំទវ សុ៊ន េភឿន៧០

១១៧ឯកឧត្ដម ចន់ េយឿនមណ្ឌ លគីរ ី៧១

១២៦០១២ ៨៨៤ ១៩៨ឯកឧត្ដម េន សំឧត្ដរមនជ័័យ៧២

១២៣េ កជំទវ បន ្រសីមំុៃប៉លិន៧៣
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកេគត្តនម  និង នមមណ្ឌ លល.រ

១២៥០១៧ ៤៩៤ ១៤៩ឯកឧត្ដម ែកវ សមបត្ដិ

ភនំេពញ 

(១២ សនៈ)

៧៤

១២៧ឯកឧត្ដម ែកប ជុតិម៧៥

១២៩០១២ ៨០៨ ០៧០ឯកឧត្ដម គត ឈន់៧៦

១៣២០១៦ ៨៩៨ ៥៤០េ កជំទវ ្រគួច សំ ន៧៧

១២៨ឯកឧត្ដម  ំសិទធិ៧៨

១៣៦០១២ ៧៨៨ ៩៩៩ឯកឧត្ដម យមឹ សុវណ្ណ៧៩

១៣៩០១២ ៩៩០ ៩៨៨េ កជំទវ លី ្រសីវ ី៨០

១៣៧០១២ ៨៥៨ ៨៥៧ឯកឧត្ដម សុន ឆ័យ ៨១

១៣១០១២ ៩៤៤ ២៤៦ឯកឧត្ដម ហូ៊ ្រសី៉៨២

១៣៨០១២ ៧៥៣ ៨៧៧ឯកឧត្ដម ហូរ ៉ ន់ ៨៣

១៣៣០១៦ ៩៩៩ ៩៨៦េ កជំទវ េ ក េខង៨៤

១៣៥០៩២ ៨៨៨ ០០២េ កជំទវ ជូឡុង សូមួ ៉៨៥

១៣០ឯកឧត្ដម សួស យ៉ ៉្រពះវ ិ រ៨៦

១៤៩០១២ ៩៣៩ ៣៧៤ឯកឧត្ដម គង់ បូ ៉

ៃ្រពែវង

(១១ សនៈ)

៨៧

១៤១០១២ ៧៦៩ ៩៩៩ឯកឧត្ដម ជម េយៀប៨៨

១៣៤០៨៩ ៧២៥ ៩០៩ឯកឧត្ដម ទួត េឃឿត៨៩

១៤២០១២ ៩៩៩ ៩៨៦ឯកឧត្ដម បិ៊ន ឈនិ៩០

១៥០០១៦ ៤៣៥ ១០៦ឯកឧត្ដម ែយម៉ បុញញឫទធិ៩១
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកេគត្តនម  និង នមមណ្ឌ លល.រ

១៤៦០១២ ៩៤៩ ៤១៤ឯកឧត្ដម សុខ ឥ ន 

ៃ្រពែវង

(១១ 

សនៈ)

៩២

១៤០ឯកឧត្ដម ស សុខ៩៣

១៤៤ឯកឧត្ដម េហង រ ៉ូ៩៤

១៤៥ឯកឧត្ដម ត់ លិេតយយ៩៥

១៤៧០១៧ ៦១៦ ៤៨៩ឯកឧត្ដម ឡុង បុ៊ននី៩៦

១៤៣០១២ ៦៥៣ ៩១៩ឯកឧត្ដម ែប៉ន បញញ៩៧

១៥១ឯកឧត្ដម ន់ គឹមវនិ

េពធិ៍ ត់              

(៤ សនៈ)

៩៨

១៥៥០១២ ៤៧១ ៦៦៩ឯកឧត្ដម រ ីេកសលយ៩៩

១៥៤០១២ ៨២៤ ៦៦៣េ កជំទវ ឯម បុ៉ ្ណ១០០

១៥២០១២ ៣៤៣ ១៦៨ឯកឧត្ដម ងឹម េញង១០១

១៥៣ឯកឧត្ដម បូ៊ ំរតនគីរ ី១០២

១៦២០១២ ៩៣៤ ៣៥៥េ កជំទវ ែក សុវណ្ណរតន៍

េសៀម ប                 

(៦ សនៈ)

១០៣

១៦១០១៦ ៩៦៦ ៤៦៦ឯកឧត្ដម ឈមឹ ម៉១០៤

១៥៧០១២ ៨១០ ០៧៧ឯកឧត្ដម េទៀ បញ់ ១០៥

១៥៩០១២ ៨៧៣ ៩២២េ កជំទវ េព េវឿន ១០៦

១៥៨០១២ ៥៥៥ ៤៥៥ឯកឧត្ដម េសៀង ំ១០៧

១៥៦០៩២ ១១១ ១១៥ឯកឧត្ដម អំុ៊ សំ ន១០៨

១៦០ឯកឧត្ដម េចវ គឹមេហង្រពះសីហនុ១០៩

១៦៣ឯកឧត្ដម ឡូយ សុផតសទឹងែ្រតង១១០
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទំព័រេលខទូរសព័ទគណបកេគត្តនម  និង នមមណ្ឌ លល.រ

១៦៤០៨៩ ២៨៨ ៦៨៦ឯកឧត្ដម គង់ សភ

្វ យេរៀង

(៥ សនៈ)

១១១

១៦៨០១១ ៨៧៥ ៩២៨េ កជំទវ ឈុន រមឹ១១២

១៦៧០១១ ៨១០ ២៩៧េ កជំទវ ដួង វ ្ណ  ១១៣

១៦៥០១២ ៩១២ ០៤២េ កជំទវ ែម៉ន សំអន១១៤

១៦៦០៨៥ ២៦៦ ១៦៨ឯកឧត្ដម េរៀល េខមរ្ិរនទ១១៥

១៧១
០១២ ៩៩៨ ១១៨

០១២ ៩៩៨ ៧៥៧
េ កជំទវ និន ផុន

ែកវ

(៨ សនៈ) 

១១៦

១៦៩០១២ ៦១៦ ៦១៦ឯកឧត្ដម បុ៉ល ហមំ១១៧

១៧២ឯកឧត្ដម មុ៉ក ម៉េរត៉១១៨

១៧៣ឯកឧត្ដម សុខ សូកន១១៩

១៧០០១២ ៨៨៨ ៨៨៨ឯកឧត្ដម សុខ ន១២០

១៧៤ឯកឧត្ដម អូ៊ ច័នទរត័ន១២១

៩០០១២ ៨៣៩ ២៨៣ឯកឧត្ដម ឃ ីវណ្ណេដត ១២២

១៧៥េ កជំទវ េទព សុទធី១២៣
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ករពណ៌ន្រតួសៗអំពីសមជិករដ្ឋសភ ណត្ដិទី៥ 
(គិត្រតឹមែខ ធនូ ឆន  ំ២០១៤)

ចំនួនតំ ង ្រស្ដ េរៀប មេភទ

យរុបសតំ់ ង ្រស្ដ

៧០ េឡងី៦០-៦៩៥០-៥៩៤០-៤៩៣៥-៣៩

្រស្តី- ២៥ (២០%)

បុរស- ៩៨ (៨០%) 

៥០៥០

៤៥៤៥

៤០៤០

៣៥៣៥

៣០៣០

២៥២៥

២០២០

១៥១៥

១០១០

៥

០

១១១១

១៩១៩

៣១៣១

៥០៥០

១២១២
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ចំនួន សនៈេរៀប មគណបក

គណបក សេ្រងគ ះជតិគណបក សេ្រងគ ះជតិ
៥៥ សនៈ (៤៥%)៥៥ សនៈ (៤៥%)

គណបក ្របជជនកមពុជគណបក ្របជជនកមពុជ
៦៨ សនៈ(៥៥%)៦៨ សនៈ(៥៥%)
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ក្រមិតវបបធម៌

ចំនួនតំ ង ្រស្តជប់េឆន តថមី និងធ្ល ប់ជប់េឆន តកនងុ ណត្តិកន្លងមក

តំ ង ្រស្តជប់េឆន តថមី តំ ង ្រស្តជប់េឆន តថមី 

៤៤នក់(៣៦%)៤៤នក់(៣៦%)តំ ង ្រស្តធ្ល ប់ជប់េឆន ត តំ ង ្រស្តធ្ល ប់ជប់េឆន ត 

កនុង ណត្តិមុនៗកនុង ណត្តិមុនៗ

៧៩នក់(៦៤%)៧៩នក់(៦៤%)

មិនទទួល
ព័ត៌មន

បណ្ឌិ ត
កិត្តិយស

បណ្ឌិ តអនុបណ្ឌិ តបរញិញ ប័្រតវិទយលយ័បឋម
កំរតិ
វបប
 ធម៌

សបសបសបសបសបសបសបេភទ

៤២៤១៤៣៨៨២១៦៣៤៣៦០១សរុប



ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)
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០១ មក  ១៩៥០

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

១ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិេគរ ្ឋ ន សងក ត់អូរអំបិល ្រកុងសិរេី ភ័ណ្ឌ  េខត្ដបនទ យមនជ័យ

០១២ ៩៥៨ ៩៩៩

មិនបនទទួលព័ត៌មន

្របវត្តិសេងខបទងំអសរ់បសតំ់ ង ្រស្ត

ឯកឧត្ដម យមឹ ៃឆលី
មណ្ឌ លបនទ យមនជ័យ គណបក ្របជជនកមពុជ

-                  េវជជបណ្ឌិ ត



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម ប៉ល ់សេំអឿន
មណ្ឌ លបនទ យមនជ័យ គណបក ្របជជនកមពុជ

១ ឧសភ ១៩៤៥

ភូមិពន្លិច ឃុពំមមនជ័យ ្រសុកពមរក៍ េខត្ដៃ្រពែវង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៥នក់

  
- ១៩៧២   បញច ប់ឆន ទីំ២ ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ដ ភនំេពញ

-១៩៩១   វគគសិកខ ស្ដីពីេគលករណ៍ចត់ែចងអភិិបលកិចចល្អ

-១៩៨៨    វគគទស នកិចចសិក មណ្ឌ លវបបធម៌ និងព័ត៌មនេនសហភពសូេវៀត

អភិវឌ ន៍ជនបទ កសិកមម/ធ ្រស្ដ ចបប់ សិទធិមនុស  សន្ដិសុខ និង
្របឆងំអំេពីពុករលួយ

អនុ្របធនគណៈកមមករសុខភិបល សងគមកិចច អតីតយុវនីតិសមបទ 
ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈនិងកិចចករនរ ី

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២ ណត្ដិ

- ១៩៩៩ - ២០០៣  អភិបលរងទី៣ េខត្ដបនទ យមនជ័យ
- ១៩៩៤ - ១៩៩៩  ្របធនមនទីរែផនករ និងព័ត៌មន េខត្ដបនទ យមនជ័យ
- ១៩៨៨ - ១៩៩៤  ្របធនមនទីរវបបធម៌ និិងព័ត៌មន េខត្ដបនទ យមនជ័យ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ២០អឺ បុរសី  អូរែបកក្អម ភូមិ្រតពងំឈូក សងក ត់ទឹកថ្ល  
ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនំេពញ
ភូមិ៣ សងក ត់្រពះពន្ល  ្រកុងសិរេី ភ័ណ្ឌ  េខត្ដបនទទ យមនជ័យ

មិនបនទទួលព័ត៌មន០១២ ៥៥១ ៦១១
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ែក គឹមយ៉ន
មណ្ឌ លបនទ យមនជ័យ គណបក ្របជជនកមពុជ

២៥ កុមភៈ ១៩៥៥

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ្របធន ជញ ធរ ្របឆងំេ្រគឿងេញ ន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ នួម សភ័ុណ្ឌ
មណ្ឌ លបនទ យមនជ័យ គណបក ្របជជនកមពុជ

០៣ សី  ១៩៥៥

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមមករែផនករ អប់រយុំវជន កី  ធមមករ 
កិចចករ សន វបបធម៌ និងេទសចរណ៍

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម យន្ត ថរ ូ
មណ្ឌ លបនទ យមនជ័យ គណបក សេ្រងក ះជតិ

០៥ ឧសភ ១៩៦០

ភូមិេផន ្រពល ឃុំ សឹក ្រសុកថកូវ េខត្ដ្រពះ្រតពងំ កមពុជេ្រកម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក

- ២០០៦ - ២០០៨       អនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយ និងរដ្ឋបល ធរណៈ 
            កលវទិយល័យចំេរនីពហុបេចចកវទិយ
- ២០០២ - ២០០៦       បរញិញ ប្រតវទិយ ្រស្ដនេយបយ និងរដ្ឋបល ធរណៈ
                                     កលវទិយល័យចំេរនីពហុបេចចកវទិយ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សិទធិមនុស  ្របឆងំអំេពីពុករលួយ វបបធម៌/សិលបៈ ែផនករ 
និង ្រស្ដី

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្ដិ

- ២០០៥ - ២០០៩       បំេរេីនគណបក សមរង ុ ី
- ១៩៩២ - ២០០៨       បំេរកីរេនអងគករសិទធមិនុស ែខមរកមពុជេ្រកម

្របធនមជឈមណ្ឌ លវបបធម៌ែខមរកមពុជេ្រកម គគគជជជ

ផទះេលខ៣៨១ ផ្លូវេលខ២៧១ ្រកុមទី១០ ភូមិ្រតពងំឈូក 
សងក ត់ទឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនំេពញ

ភូមិអូរអំបិល សងក ត់អូរអំបិល ្រកុងសិរេី ភណ្ឌ  េខត្ដបនទ យមនជ័យ

០១២ ៤៨១ ១៦១ / ០១១ ៩៧៨ ៥៨៣

tharoyont@yahoo.com



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

.......... 60 ..........

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ងិន ឃន
មណ្ឌ លបត់ដំបង គណបក ្របជជនកមពុជ

០៩ កុមភៈ ១៩៥១

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និងសវនកម ្ម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



.......... 61 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម ស េខង
មណ្ឌ លបត់ដំបង គណបក ្របជជនកមពុជ

១៥ មក  ១៩៥១

ភូមិអណ្ដូ ង ន ក ឃុ្ំរកេប េខត្ដៃ្រពែវង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣ នក់

   -  សញញ ប័្រតក្រមិតថន ក់ឧត្ដមសិក ែផនកវទិយ ្រស្ដនេយបយ   
   ទទួល គ ល់េ យ្រកសួងអប់រ ំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
 -  សញញ ប័្រតមធយមសិក ក្រមិត១ អនុវទិយល័យថនល់ែកង េខត្ដៃ្រពែវង
 -  សញញ ប័្រតចប់ឧត្ដមសិក

គម ន

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងម ៃផទ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្ដិ

- ២០០៦ - បចចុបបនន  ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងម ៃផទ
- ១៩៩៣ - ២០០៦  ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី សហរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងម ៃផទ
-   អនុ្របធន្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្ដី ៃនរដ្ឋកមពុជ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១១៥ ម វថីិ្រពះនេ ត្ដម ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ

្រកុមទី៤១ ភូមិែ្រពកម េទព សងក ត់ ្វ យេប៉ ្រកុងបត់ដំបង 
េខត្ដបត់ដំបង

មិនបនទទួលព័ត៌មន០១២ ៨៥៨ ៨៥៨ 



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

.......... 62 ..........

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម ឈង វុន
មណ្ឌ លបត់ដំបង គណបក ្របជជនកមពុជ

២០ មក  ១៩៥១

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

   
 -១៩៧៦-១៩៧៩ សញញ ប័្រតជន់ខពស់ថន ក់ឧត្តមសិក ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ ហរិញញវតថុ និង  
   ធនគរ Ecole Sup. Inf. de Paris ្របេទសប ងំ
 -១៩៧២-១៩៧៦ D.E.U.G Economie Penthéon Sorbonne ្របេទសប ងំ 

្របធនគណៈកមមករកិចចករបរេទស េឃសនករ សហ្របតិបត្តិករ 
អន្តរជតិ និង ព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ចបប់ សិទធិមនុស  ្របឆងំអំេពីពុករលួយ និង 
ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ 

្របព័នធធនគរកសិកមម និងឥណទន

២ ណត្ដិ

 - ១៩៩៤ - ២០០៨  ឯកអគគ ជទូតកមពុជ្របចេំន អូ្រ ្ដ លី នូែវលេហ ឡង់ កូេរខ៉ងតបូង  
   ស្វីស អងគករពណិជជកមមពិភពេ ក និងអងគករសហ្របជជតិ...
 - ១៩៩៣ - ១៩៩៤  ្របធនគណៈកមមករទី ២ ៃនរដ្ឋសភ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ អជ ០២ ផ្លូវេលខ ៥៧៩ (បូរសុីភមងគល)សងក ត់េ្រជយចង្វ រ 
ខណ្ឌ ឬស ែីកវ ជធនីភនំេពញ
ភូមិែ្រពកម េទព សងក ត់ ្វ យេប៉ ្រកុងបត់ដំបង េខត្ដបត់ដំបង

na_com5@yahoo.com០១២ ៨៤៤៦៦៨   
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

េ កជំទវ ល ីគឹមេលៀង
មណ្ឌ លបត់ដំបង គណបក ្របជជនកមពុជ

០១ មក  ១៩៤៨

ភូមិគរ ឃុគំរ ្រសុកេមងឫស  ីេខត្ដបត់ដំបង

េមម៉យ មនកូនចំនួន ៣នក់

  

- ១៩៧០   សញញ ប័្រតគរុេកសលយ ម វទិយល័យគរុេកសលយ ភនំេពញ

-   សញញ ប័្រតមធយមសិក ប័្រតភគ ២ (ទុតិយភូមិ)

េលខធិករ គណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និងសវនកម ្ម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ្របឆងំអំេពីជួញដូរមនុស  េស កមម/េទសចរណ៍ 
អភិវឌ ន៍ជនបទ

- ១៩៩៩   វញិញ បនប័្រតស្ដីពីសិទធិមនុស  វទិយ ថ នកមពុជេដីមបសិីទធិមនុស
- ១៩៩៧   វញិញ បនប័្រតស្ដីពីអភិបលកិចចល្អ វទិយ ថ នកមពុជេដីមបសិីទធិមនុស
- ១៩៩៦   វញិញ បនប័្រតស្ដីពីេទសចរណ៍ និងបដិស ្ឋ រកិចច ្រកសួងេទសចរណ៍

៤ ណត្ដិ

- ១៩៩៥ - ១៩៩៩  ្របធនមនទីរេទសចរណ៍ េខត្ដបត់ដំបង
- ១៩៨២ - ១៩៩៥  អនុ្របធនសហព័នធសហជីព េខត្ដបត់ដំបង

្របកបរបរកសិកមម

ផទះេលខ៣េប ផ្លូវេលខ១២េបអង សងក ត់បឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ
ផទះេលខ៩៥ ផ្លូវេលខ២ ្រកុមទី១៦ ភូមិ២០ឧសភ សងក ត់ ្វ យេប៉ 
្រកុងបត់ដំបង េខត្ដបត់ដំបង

មិនបនទទួលព័ត៌មន០១២ ៨២៥ ៣៨៩ 



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម  ពិន រតន
មណ្ឌ លបត់ដំបង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១២ កុមភៈ ១៩៦៤

េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូន ៣នក់

- ២០០២-២០០៦  សញញ ប័្រតជន់ខពស់ែផនក្រគប់្រគង

- ១៩៨១-១៩៨៥  វសិ្វករបេចចកេទសេភ្លីង

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច ឧស ហកមម បរ ិ ថ ន េ ះ្រ យបញ្ហ កមមករ និង 
ទូរគមនគមន៍/បេចចកវទិយព៌តមន

សមជិកគណៈកមមករ ធរណករ ដឹកជញជូ ន ទូរគមនគមន៍ 
ៃ្របសណីយ ៍ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល ពណិជជកមម េរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់
អនុ្របធន្រកុមករងរ េខត្តបត់ដំបង

មិនធ្ល ប់

- ១៩៨៤ - ២០១៣  វសិ្វករែផនកគេ្រមងេន Semicomdictor

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៤០ ផ្លូវេលខ១៧េស  សងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០៩២ ៩៥៦  ៥៥២

rotana@hotmail.com
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េ ក ហ៊ួរ
មណ្ឌ លបត់ដំបង គណបក ្របជជនកមពុជ

០៩ មក  ១៩៦៣

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករនីតិកមម និងយុត្ដិធម៌

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

.......... 66 ..........

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ឈនុ សុរីនុ
មណ្ឌ លក ្ត ល គណបក ្របជជនកមពុជ

០២ កកក  ១៩៥២

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមមករ សុខភិបល សងគមកិចច អតីតយុទធជន 
យុវនីតិសមបទ ករងរ បណ្តុ ះប ្ត ល វជិជ ជីវៈ និងកិចចករនរ ី

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



.......... 67 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េអង ៃឆ ៊ ង
មណ្ឌ លក ្ត ល គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១០ វចិឆិក ១៩៦៥

ភូមិកំពង់ចិន ឃុកំំពង់ចិនតបូង ្រសុកេ ទ ង េខត្ដកំពង់ធំំ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៤នក់ 

 - ១៩៩៣  សញញ ប័្រតេវជជបណ្ឌិ ត ម វទិយល័យេវជជ ្រស្ដ ភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ចបប់ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន ្របឆងំអំេពីពុករលួយ ព័ត៌មន 
និងសិទធិមនុស

្របធនគណៈកមមករសិទធិមនុស   ទទួលពកយបណ្តឹ ង អេងកត និង 
ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២ ណត្ដិ

-២០១២-២០១៣  សមជិក្រពឹទធសភ
- ១៩៩៩ - ២០០៨  អគគេលខធិករគណបក សមរង ុ ី
- ១៩៩៤ - ១៩៩៥  ទី្របឹក រព័ត៌មនសំេឡងយុវជនែខមរ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១៦  ផ្លូវេលខ៣៤៨ សងក ត់ទួល ្វ យៃ្រពទី១ 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១៧ ២០៣ ៣៣៣ 

chhaieang@gmail.com



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

.......... 68 ..........

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ជីវ ក ្ត
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៨ េម  ១៩៦២

ភូមិ ្វ យពក ឃុបំធយ ្រសុកបធយ េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក

- ១៩៧២ - ១៩៧៥  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ២ វទិយល័យឥ្រនទេទវ ី
- ១៩៦៦ - ១៩៧២  បឋមសិក  និង មធយមសិក កំរតិ ១ អនុវទិយល័យបឹងេកងកង 

គម ន

េសដ្ឋកិចច កសិកមម/ធ ្រស្ដ សិទធិមនុស   ្របព័នធយុត្ដិធម៌ និង អប់រ/ំ
កីទប/បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ

សមជិក គណៈកមមករ សុខភិបល សងគមកិចច អតីតយុទធជន 
យុវនីតិសមបទ ករងរ បណ្តុ ះប ្ត ល វជិជ ជីវៈ និងកិចចករនរ ី

គម ន

១ ណត្ដិ

- ២០០៤ - ២០០៨  ចូលរមួនេយបយកនុងគណបក សមរង ុ ី
- ១៩៩៥ - ១៩៩៨  អគគហរិញញឹក សមគម ែខមរេនទបុងបិ៉៊ច សហរដ្ឋ េមរកិ
- ១៩៨៨ - ១៩៩៩  ្របធន្រកុមហុ៊ន Cata Apprel INC

គម ន

ផទះេលខ១៥AE1  ផ្លូវេលខ២៩៣ សងក ត់បឹងកក់២ ខ័ណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ

គម ន

០១២ ៥៧៥ ៧៥៣

catachiv@gmail.com
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

សេម្ដច េហង សរំនិ
មណ្ឌ លេខត្តកំពង់ចម គណបក ្របជជនកមពុជ

២៥ ឧសភ ១៩៣៤

ភូមិអន្លុងេ្រកះ ឃុកំក់ ្រសុកពញែ្រកក េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៤នក់ 

- ១៩៥៤   ពុទធិកៈបឋមសិក  េខត្ដកំពង់ចម

វគគនេយបយជន់ខពស់ ្របេទសេវៀត ម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

្របធនរដ្ឋសភ

គម ន

៤ ណត្ដិ

- ២០០៦ - បចចុបបនន  ្របធន រដ្ឋសភ
- ១៩៩៨ - ២០០៦  អនុ្របធនទី១ រដ្ឋសភ
- ១៩៨១ - ១៩៩៣  ្របធន្រកុម្របឹក រដ្ឋ ៃនរដ្ឋកមពុជ

គម ន

ផទះេលខ១០-១២ ផ្លូវេលខ៤៦២ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិ៧ សងក ត់កំពង់ចម ្រកុងកំពង់ចម េខត្ដកំពង់ចម

០១២ ៨២២ ២២២

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម េ  ហុំង 
មណ្ឌ លបត់ដំបង គណបក ្របជជនកមពុជ

១៥ វចិឆិក ១៩៣៥

ភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៥នក់

  
-   អនុបណ្ឌិ តនីតិ ្រស្ដ ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ដ្រកុងប៉រសី   
   ្របេទសប ងំ
-   សញញ ប័្រតថន ក់ម្រន្ដីជន់ខពស់ែផនកករទូត ភូមិនទរដ្ឋបល ភនំេពញ
-     អនុបណ្ឌិ តចបប់ (្រកុងប៉រសី ) 

គម ន

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករបរេទស និង សហ្របតិបត្ដិករ 
អន្ដរជតិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៣ ណត្ដិ

- ២០០៣ - បចចុបបនន  ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករបរេទស និង    
   សហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ
- ១៩៩៨ - ២០០៣  េទសរដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករបរេទស និង សហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៧៥៥ ម វថីិ្រពះមុនីវង  សងក ត់បឹង្រតែបក ខណ្ឌ ចំករមន
ជធនីភនំេពញ
ភូមិបធយ ឃុបំធយ ្រសុកបធយ េខត្ដកំពង់ចម

មិនបនទទួលព័ត៌មន០១២ ៨០៩ ២៩១ 
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ឡងុ បុ៊ ្ដ  
មណ្ឌ លបត់ដំបង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៥ តុ  ១៩៤២

េខត្ដកំពត

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់ 

- ១៩៦៤-១៩៦៧  កលវទិយល័យ Paul Sabatier (France) 

   ( ថន ក់បណ្ឌិ តែផនកបរមិណ) 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អភិវឌ ន៍ជនបទ ៃ្រពេឈ ី្របឆងំអំេពីពុករលួយ ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ 
និងអភិវឌ ន៍ជនបទ 

សមជិកគណៈកមមករែផនករ អប់រយុំវជន កី  ធមមករ 
កិចចករ សន វបបធ៌ម និងេទសចរណ៍

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

- ១៩៧៤ - ១៩៧៥  រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងវបបធម៌
- ១៩៧០ - ១៩៧៤  នយក គរុេកសលយជន់ខពស់
 - ១៩៦៩ - ១៩៦៩  រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួង្រកសួងអប់រ ំ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ខណ្ឌ ឬស ែីកវ ជធនីភនំេពញ

ផទះេលខ ៣៨២ ភូមិខទរ សងក ត់ែ្រពក ភ ខណ្ឌ ឬស ែីកវ 
ជធនីភនំេពញ
០១២ ៥៤១ ៩៩៣

bottasorey@gmail.com
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម កង គឹម ក់
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១០ វចិឆិក ១៩៧៩

ភូមិផទះខពស់ ឃុតុំងរ ៉ុង ្រសុកៃ្រពឈរ េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់ 

- ១៩៩៦-១៩៩៨  វទិយល័យសនធរម៉ុក

- ២០០១-២០០៥  វទិយ ថ នជតិពណិជជ ្រស្ដ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ចបប់ ៃ្រពេឈ ី្របឆងំអំេពពុីករលួយ និងពណិជជកមម

សមជិក គណៈកមមករែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌ ន៍ជនបទ 
បរ ិ ថ ន និង ធនធនទឹក

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

- ២០០៩-២០១៣   ជពណិជជករ (្របធន្រកុមហុ៊ន)

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនមន

ភូមិផទះខពស់ ឃុតុំងរ ៉ុង ្រសុកៃ្រពឈរ េខត្ដកំពង់ចម

០១៧ ៧៦៧ ៨៥៨

kongkimhak79@gmail.com
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម គី វណ្ណ ៉
មណ្ឌ លកំពង់ឆន ងំ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១០ េម  ១៩៧៥

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករកិចចករបរេទស សហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ 
េឃសនករ និងព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ញយ៉ ចំេរ ន
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

៣០ េម  ១៩៧៤

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករកិចចករបរេទស សហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ 
េឃសនករ និងព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

េ កជំទវ ែចម ៃវ៉
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក ្របជជនកមពុជ

១៨ កកក  ១៩៥៤

ភូមិឆ្លូងទី១ ឃុកំំពន់ ្រសុកេមមត់ េខត្ដកំពង់ចម 

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់ 
  

- ២០០៧   អនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយ
- ២០០៤   បរញិញ ប្រត្រគប់្រគង វទិយ ថ នវទិយ ្រស្ដ្រគប់្រគង

សមជិក គណៈកមមករែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌ ន៍ជនបទ 
បរ ិ ថ ន និង ធនធនទឹក

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អភិវឌ ន៍ជនបទ ចបប់ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន សិទធិមនុស   
និង ្របឆងំអំេពីជួញដូរមនុស

- ១៩៩៣   ជំនញ្រគប់្រគង កលវទិយល័យកនែកន ្របេទសៃថ
- ១៩៨៦   ជំនញនេយបយ និង ្រគប់្រគងយុវជន     
   ជន់ខពស់្រគប់្រគងយុវជន ្របេទសេវៀត ម

២ ណត្ដិ

- ១៩៩៣ - ២០០៤  ្របធនមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទ និងម្រន្ដីទទួលបនទុកដឹកនកំរងរ   
   វមិជឈករ និង អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន
- ១៩៨៧ - ១៩៩៣  ជតំ ង ្រស្ដកនុងរបបរដ្ឋកមពុជ មណ្ឌ លកំពង់ចម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិែសនងរេលីង សងក ត់ទឹកថ្ល  ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនំេពញ

ភូមិទី២ សងក ត់កំពង់ចម ្រកុងកំពង់ចម េខត្ដកំពង់ចម

មិនបនទទួលព័ត៌មន០១២ ៩៤០ ៩១៩ 
 



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

.......... 76 ..........

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម ទួន យក់
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៤ កញញ  ១៩៥៧

ឃុេំ្រជយនងងួន ្រសុក្រសីសនំ េខត្ដេសៀម ប

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២ នក់

  

- ១៩៨៨-១៩៩២  College Ahuntsic (Certificat)
- ១៩៨០-១៩៨៧  ST CHROIX Motreal (D.E.S

្របធនគណៈកមមករែផនករ អប់រយុំវជន កី  ធមមករ 
កិចចករ សន វបបធ៌ម និងេទសចរណ៍

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ហរិញញវតថុ

វជិជ ្រគប់្រគង College Ahuntsic (Certificat)

មិនធ្ល ប់

- ២០០៧ - ២០១២  គណបក សិទធិមនុស
- ១៩៨៧ - ២០១៣  េ ងច្រកផលិតសំេលៀកបំពក់េនម៉ុងេរ ៉ ល់ក

មនផទះ Appartment ស្រមប់ជួល

ផទះេលខ៦៩៧ ផ្លូវេលខ៣៦៩ សងក ត់ែ្រពក្រប ខណ្ឌ ចបរអំេព  
ជធនីភនំេពញ
មិនបនទទួលព័ត៌មន

ytuon@hotmail.com០៧៧ ៨៧០ ៨៥២ 
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម ចយ បូរនិ
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក ្របជជនកមពុជ

០១ វចិចក ១៩៧២

្រសុកកំពង់េសៀម េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគូ រ មនកូនចំនួួន ៣នក់

  
- ២០០៤ - ២០០៦  អនុបណ្ឌិ តចបប់ វទិយ ្រស្ដនេយបយ និង្រគប់្រគងេសដ្ឋកិចច   
   កលវទិយល័យេបៀល្របយ 
- ១៩៨៦ - ១៩៨៩  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ២ វទិយល័យ្រពះសីុសុវតថិ

សមជិក គណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និងសវនកម ្ម

គម ន

ពណិជជកមម ហរិញញវតថុ អភិវឌ ន៍ជនបទ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន 
និង ្របឆងំអំេពីពុករលួយ

គម ន

១ ណត្តិ

- ២០០៦ - ២០០៨  អគគេលខធិកររង ជញ ធរ ងទេន្ល ប ទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី
- ២០០៥ - ២០០៦  អគគេលខធិកររង្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមមជនបទ 
   ទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី

គម ន

ស័យ ្ឋ ន២ៈ ផទះេលខ១៤៣ Eo ផ្លូវេលខ ១១០ សងក ត់វត្ដភនំ 
ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ
គម ន

 bb_center@yahoo.com០១២ ៧០៨ ៧៧៧ 



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ៉ ន់ រទិធ
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៨ មិថុន ១៩៦៤

្រសុកអូរ ងំឪ េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់

- ២០០២-២០០៤  កលវទិយល័យ្រគប់្រគងភនំេពញ (អនុបណ្ឌិ ត) 

១៩៩៥ េន្របេទសម៉េឡសីុ ែផនកពណិជជកមម

ពណិជជកមម

េលខធិករគណៈកមមករ អេងកត េបសសំ ត 
និង្របឆងំអំេពីពុករលួយ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១៩៩៥-២០១១ អនុ្របធននយក ្ឋ ន ្រកសួងពណិជជកមម

១ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ២៤ ផ្លូវេលខ ៥៨៤ សងក ត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិ ្ល បេក្ដ ង ឃុជំប់ ្រសុកតបូងឃមុ ំេខត្ដកំពង់ចម

០១២ ៤៣៤ ៣២២

vnarith2001@yahoo.com
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ងួន សុមី ន
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក ្របជជនកមពុជ

០៤ វចិឆិក ១៩៤៩

ភូមិចុងេកះសូទិន ឃុេំកះសូទិន ្រសុកេកះសូទិន េខត្ដកំពង់ចម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

-   សញញ ប័្រតេវជជបណ្ឌិ ត និង្រគប់្រគង

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករ សុខភិបល សងគមកិចច អតីតយុទ្ឋជន 
យុវនីតិសមបទ ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និងកិចចករនរ ី

-  ្របធនមនទីរសុខភិបលេខត្ដកំពង់ចម
-  សមជិកអចិៃ្រន្ដយគ៍ណៈកមម ធិករបក ្របជជនកមពុជ េខត្ដកំពង់ចម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

្រកុម៤ ភូមិ១២ សងក ត់កំពង់ចម ្រកុងកំពង់ចម េខត្ដកំពង់ចម

០១២ ៤២០ ០៤១

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

.......... 80 ..........

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ហ៊ុន េណង
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក ្របជជនកមពុជ

២៥ វចិឆិក ១៩៥០

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

្របធនគណៈកមមករ ម ៃផទ ករពរជតិ និងមុខងរ ធរណៈ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



.......... 81 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េម៉ មុនីវណ្ណ
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១១ តុ  ១៩៦៣

ភូមិសួង ឃុសួំង ្រសុកតបូងឃមុ ំេខត្ដកំពង់ចម 

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

- ១៩៩២  សញញ ប័្រតេវជជបណ្ឌិ ត ម វទិយល័យេវជជ ្រស្ដ ភនំេពញ

- ១៩៩២ - ១៩៩៨            េវជជបណ្ឌិ តៃនមនទីរេពទយ្រពះេកតុម  

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អនុ្របធនគណៈកមមករ ធរណករ ដឹកជញជូ ន ទូរគមនគមន៍ 
ៃ្របសណីយ ៍ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល ពណិជជកមម េរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់
គម ន

២ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ២២ ផ្លូវេលខ២៩ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិ១១ សងក ត់កំពង់ចម ្រកុងកំពង់ចម េខត្ដកំពង់់ចម 

០១២ ៨២៣ ១៣៤ / ០១១ ៨៩១ ១១៩

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

.......... 82 ..........

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ជម ច័នទនី
មណ្ឌ លកំពង់ធំ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៥ កុមភៈ ១៩៦១

ភូមិផទះខពស់ ឃុតុំងរ ៉ុង ្រសុកៃ្រពឈរ េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ១នក់

- ១៩៨២ - ១៩៨៨        សញញ ប័្រតមធយមសិក ក្រមិត២ វទិយល័យេ ក សុខ

- ១៩៩៤ - ១៩៩៦  នយទ នកនុងកងេយធពលេខមរភូមិនទ
- ១៩៨៩ - ១៩៩១  ្របធនែផនកឃ្ល ងំអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយេន្រពំែដនកមពុជ-ៃថ

- ១៩៩៥  វគគហ្វកឹហ្វនឺេយធ េខត្ដបត់ដំបង

អភិវឌ ន៍ជនបទ សិទធិមនុស  េ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី 
អន្ដ គមន៍ករណីបតុកមម  និង សន្ដិសុខ

សមជិកគណៈកមមករ ម ៃផទ ករពរជតិ និងមុខងរ ធរណៈ

គម ន

៣ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៨៣ ផ្លូវលំ ភូមិភនំេពញថមី សងក ត់ភនំេពញថមី ខណ្ឌ ឫស ែីកវ
 ជធនីភនំេពញ

ភូមិ ្វ យទប ឃុំ ្វ យទប ្រសុកចំករេលី េខត្ដកំពង់ចម

០១២ ៨៦៨ ៨៧៦ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន



.......... 83 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម អឹុម សទិធី
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក ្របជជនកមពុជ

២៤ ឧសភ ១៩៤៧

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករនីតិកមម និងយុត្ដិធម៌

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម គឹមសរួ ភីរទិធ
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៧ កកក  ១៩៥៩

ភូមិដីដុះ ឃុកំំពង់ចម ្រសុកកំពង់ចម េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់

- ១៩៨៩   សញញ ប័្រតេវជជបណ្ឌិ តែផនកេវជជ ្រស្ដ ម វទិយល័យេវជជ ្រស្ដ ភនំេពញ

- ១៩៩១ - ១៩៩៧  េវជជបណ្ឌិ តែផនកវះកត់េនមនទីរេពទយ្រពះកុសមៈ ភនំេពញ
- ១៩៨៩ - ១៩៩១  េវជជបណ្ឌិ តែផនកវះកត់េនមនទីរេពទយមងគលបូរ ីេខត្ដបនទ យមនជ័យ

េវជជបណ្ឌិ តែផនកវះកត់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករនីតិកមម និងយុត្ដិធម៌

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៣ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១៣  ផ្លូវេលខ១៦២ សងក ត់ផ រេដបូ៉ទី១ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៨៥៨ ៤៤៥

012858445@mobitel.com.kh
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម កឹម សខុ
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២៧ មិថុន ១៩៥៣

ឃុឧំត្ដមសូរយិ ្រសុក្រ កំក់ េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

- ១៩៨១ - ១៩៨៧  អនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដ កលវទិយល័យ Praque Chemistry   
   Technology ធរណរដ្ឋែឆក
- ១៩៧៣ - ១៩៧៥  ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ដ និងវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច ឆន ទីំ២ 

- ២០០៧ - ២០១២  ជ្របធនគណបក សិទធិមនុស
- ២០០២ - ២០០៧  ្របធនមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ
- ១៩៩៩ - ២០០២  សមជិក្រពឹទធសភ និងជ្របធនគណៈកមមករទី១ ៃន្រពឹទធសភ

- ១៩៨១ - ១៩៨៦ជំនញគីមីជីវ ្រស្ដ វទិយ ថ នជន់ខពស់ 
បេចចកវទិយគីមី ធរណរដ្ឋែឆក
េសដ្ឋកិចច អភិវឌ ន៍ជនបទ ចបប់ ្របព័នធយុត្ដិធម៌  និង
សិទធិមនុស  

អនុ្របធនទី១ រដ្ឋសភ

គម ន

២ ណត្តិ

កសិកមម

ផទះេលខ ៩៧ ផ្លូវេលខ ៣១៣ សងក ត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ

គម ន

០១១ ៧៧៧ ៧៥០ 

kemsokha@yahoo.com



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម អុ៊ច េសរយីទុធ
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០២ មក  ១៩៧០

ភូមិែ្រពក ប ្រសុកមុខកំពូល េខត្តក ្ត ល

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣

-២០០៧-២០១១  ទទួល គ ល់ែផនកចបប់ បណ្តុ ះប ្ត ល មអងកករ
-២០០៧-២០០៩  អនុបណ្ឌិ តែផនកចបប់ និងវទិយ ្រស្ដនេយបយ ៃន កលវទិយល័យ  
   េបៀល្របយ

- ១៩៩២-២០០៨  អនកបកែ្របភ អង់េគ្លស និងជំនញករចបប់កនុងអងគករ   
   និង ម ថ នទូត

- ១៩៩២-២០០៨ ជំនញបកែ្របភ អង់េគ្លស

ចបប់ ្របព័នធយុត្ដិធម៌ សិទធិមនុស  ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ ព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមមករែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌ ន៍ជនបទ 
បរ ិ ថ ន និង ធនធនទឹក

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ១៣៦ ផ្លូវេលខ ៧០ សងក ត់្រសះចក ខណ្ឌ ដូនេពញ 
ជធនីភនំេពញ

្រកុងកំពង់ចម េខត្ដកំពង់ចម

០១៧ ៩៩០ ៩១០ / ០១៥ ៣៣០ ៤០០ 

yuthrotha@yahoo.com
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

សេម្ដច គង់ សអុំល
មណ្ឌ លកំពង់ឆន ងំ គណបក ្របជជនកមពុជ

០១ វចិឆិក ១៩៣៦

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

-    វសិ្វករេក ្រត ្រស្ដ កសិកមម

- ២០០៣ - ២០០៨  ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួង្រពះបរម ជ ងំ
- ១៩៩៨ - ២០០៣  រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួង្រពះបរម ជ ងំ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួង្រពះបរម ជ ងំ

៤ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៨៣េអ០ ផ្លូវេលខ២១៤ សងក ត់បឹង្រពលិត ខណ្ឌ ៧មក  
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៨០០ ០០១ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ែម៉ន កនួ
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក ្របជជនកមពុជ

២២ កញញ  ១៩៤៩

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមមករ សុខភិបល សងគមកិចច អតីតយុទធជន 
យុវនីតិសមបទ ករងរ បណ្តុ ះប ្ត ល វជិជ ជីវៈ និងកិចចករនរ ី

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



.......... 89 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ែក ច័នទមុនី
មណ្ឌ លកំពង់ឆន ងំ គណបក ្របជជនកមពុជ

០១ ឧសភ ១៩៥៩ 

ភូមិ្របបីំេឆម ឃុពំ្រង ្រសុករ េប្អ រ េខត្ដកំពង់ឆន ងំ

េនលីវ

- ២០០៦ - ២០០៧  អនុបណ្ឌិ តរដ្ឋបល ធរណៈ កលវទិយល័យចំេរនីពហុបេចចកវទិយ
- ២០០២ - ២០០៤  បរញិញ ប័្រតរង កលវទិយល័យេបៀល្របយ
- ១៩៧១ - ១៩៧៥  បញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ២ វទិយល័យ្រពះបទសុ ្រមិត

- ១៩៨៦ - ២០០៨  ្របធនមនទីរកិចចករនរេីខត្ដកំពង់ឆន ងំ
- ១៩៨៧ - ១៩៩៣  តំ ង ្រស្ដមណ្ឌ លកំពង់ឆន ងំ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អភិវឌ ន៍ជនបទ ចបប់ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន ្របព័នធយុត្ដិធម៌  
និង ្រស្ដី

េលខធិករ គណៈកមមករ ធរណករ ដឹកជញជូ ន ទូរគមនគមន៍ 
ៃ្របសណីយ ៍ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល ពណិជជកមម េរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់

គម ន

១ ណត្ដិ

គម ន

ផទះេលខ  7F1EOE1 ផ្លូវេលខ២៨៩ែកង៥១៦ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិទី៨ សងក ត់ខ ម ្រកុងកំពង់ឆន ងំ េខត្ដកំពង់ឆន ងំ

០១៦ ២៦០ ០១៤

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ឃ ីវណ្ណ េដត
មណ្ឌ ល ែកវ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៥ កម  ១៩៤៨

សងក ត់េលខ៦ ជធនីភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៥នក់

- ១៩៨២ - ១៩៨៥  បរញិញ ប័្រតហរិញញវតថុ និងគណេនយយ វទិយ ថ នជតិ្រគប់្រគង
- ១៩៦៨ - ១៩៧០  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ២ វទិយល័យសងគម ្រស្ដនិយមចំករមន
- ១៩៦៣ - ១៩៦៧  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ១ វទិយល័យេចពញយ៉ត 

- ២០០១ - ២០០៧  អនុ្របធននយក ្ឋ ននីតិកមម ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ
- ២០០០ - ២០០១  អនុ្របធននយក ្ឋ នឧស ហកមម ហរិញញវតថុ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច  
   និង ហរិញញវតថុ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ ពណិជជកមម និង  ្របព័នធយុត្ដិធម៌

សមជិក គណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និងសវនកម ្ម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៧៩ Eo  ផ្លូវសុធរស សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

ទី ន ក់ករគណបក សេ្រងគ ះជតិ េខត្ត ែកវ សងក ត់រក ្រកុងដូនែកវ

០១២ ៨៣៩ ២៨៣

khyvandeth@gmail.com
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េង៉ គឹមជង
មណ្ឌ លកំពង់ឆន ងំ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៥ មិថុន ១៩៦៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករ ធរណករ ដឹកជញជូ ន ទូរគមនគមន៍ 
ៃ្របសណីយ ៍ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល ពណិជជកមម េរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ែហម ខន 
មណ្ឌ លកំពង់សព ឺគណបក ្របជជនកមពុជ

០៤ កុមភៈ ១៩៥១

ភូមិសល់ដី ឃុៃំ្រពពួច ្រសុកអងគសនួល េខត្ដក ្ដ ល

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៦នក់ 

-    អនុបណ្ឌិ តែផនកនេយបយ ធរណៈ
-    ថន ក់េ្រតៀមៃនម វទិយល័យេវជជ ្រស្ដ ភនំេពញ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អនុ្របធនគណៈកមមករអប់រ ំយុវជន កី  ធមមករ កិចចករ សន 
វបបធម៌ និងេទសចរណ៍

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិពណិជជកមម សងក ត់រកធំ ្រកុងចបរមន េខត្ដកំពង់សពឺ

០១២ ៨៣០ ៧៣៥

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម កង ៊ ង 
មណ្ឌ លកំពង់សព ឺគណបក ្របជជនកមពុជ

០២ កញញ  ១៩៥០

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ែប៉ន សវុណ្ណ  
មណ្ឌ លកំពង់សព ឺគណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៥ េម  ១៩៣៦

ភូមិចនទប ឃុសំំេ ង ្រសុក្រ កំក់ េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់ 

១៩៦៥-១៩៩៦ ជំនញេយធជន់ខពស់ ្របេទសេវៀត ម

្របឆងំអំេពីពុករលួយ សិទធិមនុស  េសដ្ឋកិចច និង សុខភិបល

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ចំករដូង ខ័ណ្ឌ ដេងក  ផ្លូវេបតុង ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៧៨៧ ៩៤៨

pensovanns@gmail.com

-១៩៦៤-១៩៦៥  េយធជន់ខពស់ ្របេទសេវៀត ម 
-១៩៦០-១៩៦៤  េយធនេយបយេសដ្ឋកិចច
-១៩៥៦-១៩៥៨  មធយមសិក កំរតិ ២ ្របេទសេវៀត ម

-២០០៨-២០១២  ឧត្តមទី្របឹក ជន់ខពស់់ៃនគណបក  សិទធិមនុស
-១៩៨១   អតីតេមដឹកន ំៃន្រកសួងករពរជតិិ និងជអតីតនយករដ្ឋម្រន្តី
-១៩៧៩-១៩៨១  អតីតេមដឹកនបំក   បដិវត្តន៍កមពុជ  
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម សខុ អំុ៊ ៊
មណ្ឌ លកំពង់សព ឺគណបក សេ្រងគ ះជតិ

២៧ មិថុន ១៩៤៥

ភូមិ្រកបីៃ្រព ឃុពំងំ ្វ  ្រសុកឧត្ដុងគ េខត្ដកំពង់សពឺ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ចបប់ ្របព័នធយុត្ដិធម៌ សិទធិមនុស  ្របឆងំអំេពីពុករលួយ និង វមិជឈករ/
អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន

សមជិកគណៈកមមករ នីតិកមម និងយុត្តិធ៌ម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ១៩៨ ភូមិថមេគល សងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ

ទី ន ក់ករគណបក  េខត្ដកំពង់សពឺ ផ្លូវជតិេលខ ៤ ភូមិ ន ទី១

០១៧ ៩៨២ ២២២

umseasok@gmail.com

- ១៩៦៣ - ១៩៦៦  វទិយល័យសន្ដិភព (កំពង់សពឺ)

- ១៩៩៣ - ២០១១  កងេយធពលេខមរៈភូមិនទ
- ១៩៧៩ - ១៩៩៣  សមជិករណសិរ ជតិរេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម នុត រ ុដួំល
មណ្ឌ លកំពង់សព ឺគណបក សេ្រងគ ះជតិ

២៥ ធនូ ១៩៤៦

ឃុធំ្លក ្រសុក ្វ យេរៀង េខត្ដ ្វ យេរៀង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៥នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សិទធិមនុស  ្របឆងំអំេពីពុករលួយ ្របឆងំអំេពីជួញដូរមនុស  
ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ និង េ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី

សមជិក គណៈកមមករ អេងកត េបសសំ ត និង ្របឆងំអំេពីពុករលួយ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១៩ ផ្លូវេលខ៩៩ ្រកុមទី២៧ ភូមិទី៤ សងក ត់ផ រេដីមថកូវ 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ  

គម ន

០១២ ៥០៤ ៤១៤

មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ១៩៦៨   បរញិញ ប័្រតេសដ្ឋកិចច ម វទិយល័យវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច ភនំេពញ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ងួន ញុលិ 
មណ្ឌ លកំពង់ធំ គណបក ្របជជនកមពុជ

២២ ធនូ ១៩៤២ 

ភូមិ្រតពងំៃ្រជ ឃុបំល្ល័ងគ ្រសុកប យណ៍ េខត្ដកំពង់ធំ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៦នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អនុ្របធនទី២ រដ្ឋសភ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្តិ

ភូមិអូរអណ្ដូ ង សងក ត់ែ្រពក្រប ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ 

ភូមិ្រតពងំ ្វ យ ឃុបំល្ល័ងគ ្រសុកប យណ៍ េខត្ដកំពង់ធំ

០១២ ៨១១ ៨៥១ / ០១២ ៨០៣ ៨៨៧ / ០២៣ ៧២៣ ៣១៩

មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ១៩៦៤   សញញ ប័្រតគរុេកសលយ ម វទិយល័យគរុេកសលយភនំេពញ 
-   បរញិញ ប័្រតវទិយ ្រស្ដសងគម ទទួល គ ល់េ យ្រកសួងអប់រ ំ  
   ្របេទសកមពុជ

- ១៩៨៩ - ១៩៩៣  រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉នី
មណ្ឌ លកំពង់សព ឺគណបក ្របជជនកមពុជ

២៧ វចិឆិក ១៩៨២

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករកិចចករបរេទស សហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ 
េឃសនករ និងព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ែញម៉ ថថ វី
មណ្ឌ លកំពង់ធំ គណបក ្របជជនកមពុជ

០២ សី  ១៩៥០

ឃុបំល្ល័ងគ ្រសុកប យណ៍ េខត្ដកំពង់ធំ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អភិវឌ ន៍ជនបទ កសិកមម/ធ ្រស្ដ ឧស ហកមម វបបធម៌/សិលបៈ និង 
ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ 

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៧ ផ្លូវេលខ៥៦៤ សងក ត់បឹងកក់១ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិដូង ឃុបំល្ល័ងគ ្រសុកប យណ៍ េខត្ដកំពង់ធំ

០១៦ ៨១៤ ៧៣១ / ០១៥ ៧៧៦ ៨៨៨ 

tvnhem@yahoo.com

- ១៩៧៩   បរញិញ ប័្រតវសិ្វកមមបេចចកេទសគីមី ម វទិយល័យកតូលិច   
   សហរដ្ឋ េមរកិ

- ១៩៩៩ - បចចុបបនន  ទី្របឹក ជន់ខពស់របស់ឯកឧត្ដម ងួន ញិុល អនុ្របធនទី១ រដ្ឋសភ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម សុកិ បុ៊នហុក
មណ្ឌ លកំពង់ធំ គណបក ្របជជនកមពុជ

១ ឧសភ ១៩៤៦

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អនុ្របធនគណៈកមមករ អេងកត េបសសំ ត 
និង្របឆងំអំេពីពុករលួយ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្ដិ់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១១ ផ្លូវេលខ៣៤៨ ្រកុមទី២៦ ភូមិ៧ សងក ត់បឹងេកងកង៣ 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៩៨៩ ០៩៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន

-   សញញ ប័្រតឧត្ដមសិក វទិយ ្រស្ដនេយបយសងគម
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម ែម៉ន សថុវរ្ិរនទ
មណ្ឌ លកំពង់ធំ គណបក សងេ្រងគ ះជតិ

០១ ធនូ ១៩៥៩

្រសុកេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប 

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

េសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម កសិកមម/ធ ្រស្ដ ្របឆងំអំេពីពុករលួយ និង
សន្ដិសុខ

គម ន

គម ន

១ ណត្តិ

០១២ ៨៦៣ ៥៣៣ sothavarin.men@gmail.com 

ទី្របឹក ចបប់ជំនួញ្រកុមហុ៊ន ម៉កពី ្របេទសប ងំ

ផទះេលខ១៦៨ ភូមិៃ្រពទ សងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ
ផទះេលខ ៥៦៧ ភូមិកំពង់រេទះ សងក ត់កំពង់រេទះ ្រកុងសទឹងែសន 
េខត្ដកំពង់ធំ

- ១៩៧៣ - ១៩៧៥  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ២ វទិយល័យភនំដូនេពញ

- ១៩៨៨ - ២០០០សញញ ប័្រតចបប់រដ្ឋបល ធរណៈ រដ្ឋបល ធរណៈ ្របេទសប ងំ
- ១៩៨៦ - ១៩៨៨សញញ ប័្រត្រគប់្រគងពណិជជកមម ្រគប់្រគងពណិជជកមម ្របេទសប ងំ
- ១៩៨៣ - ១៩៨៦សញញ ប័្រតគណេនយយសហ្រគស បេចចកេទសគណេនយយ ្របេទសប ងំ

- ២០០៧ - បចចុបបនន ទី្របឹក ្រកុមហុ៊នេបះពុមព្របវត្ដិអនកដឹកន្ំរបេទសកមពុជ
- ២០០៧ - បចចុបបននទី្របឹក ផ្ដល់េយបល់់ខងសន្ដិសុខ (្របេទសប ងំ)
- ២០០២ - ២០០៧្របធន្រកុមហុ៊នសន្ដិសុខ្របេទសប ងំ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម លមិ គិមយ៉
មណ្ឌ លកំពង់ធំ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១០ េម  ១៩៥១

ឃុអំន្លុងវលិ ្រសុកសែងក េខត្ដបត់ដំបង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់

- ១៩៧៣ - ១៩៧៦    ENSAEវសិ្វករ ជំនញឯកេទស េសដ្ឋកិចច, 
ហរិញញវតថុ, សថិតិ
េសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ កសិកមម/ធ ្រស្ដ ្របឆងំអំេពីពុករលួយ 
្របឆងំអំេពី ជួញដូរមនុស

សមជិក គណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និងសវនកម ្ម

គម ន

មិនធ្ល ប់

គម ន

ផទះេលខ ២១ ផ្លូវបុរេីប៉ងហួត ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនំេពញញ

ទី ន ក់ករដំរជីន់ខ្ល  សងក ត់ដំរជីន់ខ្ល  ្រកុងសទឹងែសន េខត្ដកំពង់ធំ

០៧៧ ២៦៩ ២២៧

kim-ya.lim@waradov.fr

- ១៩៧៣ - ១៩៧៦  ENSAE (Paus) វសិ្វករ
- ១៩៧២ - ១៩៧៧ ៦  Paus 6 អនុបណ្ឌិ ត

- ២០០០ - ២០១៣  សិក ពីចំ យ និងចំណូលបុគគលិករដ្ឋករប ងំ
- ១៩៨៨- ២០០០  េរៀបចំមុខចំ យថវកិជតិ មតួនទី
- ១៩៨២ - ១៩៨៧  សិក ពីគំេ ង និងសថិតិថវកិជតិ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម លមឹ បុ៊នសុី េរត
មណ្ឌ លកំពត គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២២ ធនូ ១៩៤៦

ឃុជំុំេ្រគៀល ្រសុកកំពត េខត្ដកំពត

មន្រគួ រ

ជំនញ្រគប់្រគង កនុងេពលេធ្វីករកនុងសហ្រគសអន្ដរជតិេនប ងំ 
ក  េមរកិ និងេន ្រហ្វកិ
េសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម ហរិញញវតថុ ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ េស កមម/
េទសចរណ៍

េលខធិករ គណៈកមមករែផនករ អប់រយុំវជន កី  ធមមករ 
កិចចករ សន វបបធ៌ម និងេទសចរណ៍

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៥៧៦ ផ្លូវជតិេលខ២ សងក ត់ ចក់អែ្រងេលី ខណ្ឌ័  មនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ

ករយិលល័យគណបក កនុងភូមិ េអង ្រកុងកំពត េខត្ដកំពត

០៧៧ ៨៦០ ១៨៨

sidarethlimbun@yahoo.com 

- ១៩៩៣-១៩៩៤  មណ្ឌ លសិក យុទធ ្រស្ដ និងករទូតជន់ខពស់េនប ងំ
- ១៩៧៦-១៩៧៨  ម វទិយល័យេន មុ៉ងេត ល់ ក

- ១៩៩៨-២០០២  នយកអភិបល និងហរិញញវតថុ  និងជចង ្វ ង្រកុមហុ៊ន  Air Djbouti   
   េនប ងំ
- ១៩៨៣-១៩៩៧  នយអភិបល និងហរិញញវតថុ្រកុមហុ៊នកប៉ល់េ ះ ក ែអ៊រ ញ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ង ចំេរ ន 
មណ្ឌ លកំពត គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០២ មក  ១៩៧៥

ភូមិេកៀនឃ្ល ងំ សងក ត់េ្រជយចង្វ រ ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនំេពញ

េនលីវ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ចបប់ វសិ្វកមម ឬសំណង់

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

ជីវករ

ផទះេលខ៥៥៩ ផ្លូវ៦  ភូមិេកៀនឃ្ល ងំ សងក ត់េ្រជយចង្វ រ 

ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៥៥១ ១៨៦

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២០០៣-២០០៧  បរញិញ ប័្រតនីតិ ្រស្តៃន កលវទិយល័យេបៀល្របយ

២០០២-២០០៧  ជេចសងក ត់រងទី១
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េ ម ចិន
មណ្ឌ លកំពត គណបក ្របជជនកមពុជ

០១ កញញ  ១៩៤៨

ឃុែំខ ត ្រសុកកំពង់េ ទិ៍ េខត្ដ ្វ យេរៀង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៥នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អភិវឌ ន៍ជនបទ កសិកមម/ធ ្រស្ដ វបបធម៌/សិលបៈ េស កមម/
េទសចរណ៍

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៣ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ២៦៥ ផ្លូវ១០៧ សងក ត់បឹង្រពលិត ខណ្ឌ ៧មក  
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៨០៤ ៥៧២

មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ១៩៩២   អនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច េទសចរណ៍ កលវទិយល័យេន
   ្របេទសរុស ុី

- ១៩៩៣ - ១៩៩៨  ទី្របឹក សេម្ដច ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ
- ១៩៩១ - ១៩៩៣  អគគនយករង្រកសួងេទសចរណ៍
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម នឹម ច័នទ
មណ្ឌ លកំពត គណបក ្របជជនកមពុជ

២៨ សី  ១៩៥៤

ឃុលំំចង់ ្រសុកសំេ ង េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៤នក់ 

កសិកមម/ធ ្រស្ដ ចបប់ ្របព័នធយុត្ដិធម៌ ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ និង 
សន្ដិសុខ

េលខធិករគណៈកមមករកិចចករបរេទស េឃសនករ សហ្របតិបត្តិ 
ករអន្តរជតិ និង ព័ត៌មន

គម ន

១ ណត្តិ

០១២ ៨៧៨ ៣៤៥ មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

ផទះេលខ ៧៤ ផ្លូវេលខ ៥៦៦ សងក ត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ
ភូមិពងទឹក ឃុែំ្រសែចង ្រសុកជំុគីរ ីេខត្ដកំពត

- ១៩៨០ - ១៩៨៣  សញញ ប័្រតទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ ( ករទូត)    
   វទិយ ថ នអន្ដរជតិបុស  ំ្របេទស ល្លឺម៉ង់ខងេកីត
- ១៩៧៤ - ១៩៧៥  ឆន ទីំ១ ម វទិយល័យេវជជ ្រស្ដ

-១៩៨៥ - ១៩៨៦  ្របវត្ដិ ្រស្ដនេយបយ នេយបយែផនកករងរករទូត   
   ្របេទសេវៀត ម

- ២០០៣ - ២០០៨  អនុរដ្ឋេលខធិករ ករបរេទសទទួលបនទុកកុងសុ៊ល និងចបប់
- ១៩៩៩ - ២០០៣  ឯកអគគ ជទូតកមពុជ្របច ំសហភពមីយន់ម៉
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ អុ៊ន សគុនធ
មណ្ឌ លកំពត គណបក ្របជជនកមពុជ

១៥ មីន ១៩៥៥

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េលខធិករ  គណៈកមមករ ម ៃផទ ករពរជតិ និងមុខងរ ធរណៈ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ មូរ សខុហួរ
មណ្ឌ លបត់ដំបង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៥ ឧសភ ១៩៥៤

ជធនីភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

្របឆងំអំេពីពុករលួយ ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ ្រស្ដី ជនពិករ និង
េ ះ្រ យបញ្ហ កមមករ

គម ន

គម ន

២ ណត្តិ

- ២០០៦ - ២០០៧  អគគេលខធិករគណបក សមរង ុ ី
- ២០០៤ - ២០០៧  ្របធនគណៈអភិបលនយកវទិយ ថ នសន្ដិភព និងអភិវឌ ន៍
- ២០០៤ - ២០០៦  សមជិកគណៈកមម ធិករនយកគណបក សមរង ុ ី

គម ន

ផទះេលខ១៣ ផ្លូវេលខ៣១២ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិកំពង់ែ្រកង ឃុកំំពង់ែ្រកង ្រសុកទឹកឈូ េខត្ដកំពត

០១២ ៨៣១ ០៤០

sochuo@hotmail.com

- ១៩៧៩ - ១៩៨១  អនុបណ្ឌិ តែផនកកិចចករសងគម ប័រគ្លីកលីហ្វ័រញ៉ សហរដ្ឋ េមរកិ

- ១៩៧៦ - ១៩៧៩  បរញិញ ប្រតចិត្ដវទិយ ន់្រ ្វ ន់សីុសកូ រដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ សហរដ្ឋ េមរកិ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

សេម្ដច ហ៊ុន ែសន
មណ្ឌ លក ្ដ ល គណបក ្របជជនកមពុជ

០៤ េម  ១៩៥១

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិែ្រពកសំេ ង សងក ត់ េខម  ្រកុង េខម  េខត្ដក ្ដ ល

០១២ ៨៨៨ ៧៧៧ មិនបនទទួលព័ត៌មន

នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

 ៤ ណត្ដិ

ឃុពំមេកះ ន  ្រសុកសទឹង្រតង់ េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៦ នក់

- ២០០៩   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនកវទិយ ្រស្ដនេយបយពីគណៈកមម ធិករ កល 
   វទិយល័យ Korea ្របេទសកូេរខ៉ងតបូង
- ២០០៧   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនកអប់រ ំពី្រកសួងអប់រ ំនិងបណ្ដុ ះប ្ដ ល   
   ្របេទសេវៀត ម
- ២០០៦   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនកវ ិទិយ ្រស្ដនេយបយ កលវទិយល័យ Soon  
   Chun Hyangទី្រកុងេសអូ៊ល ្របេទសកូេរខ៉ងតបូង
- ២០០៤   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនកវ ិទិយ ្រស្ដនេយបយ កលវទិយល័យ  Irish  
   Internationalៃនសហភពអឺរ ៉ុប
- ១៩៩១   បណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយពីបណ្ឌិ តសភនេយបយជតិ   
   ្រកុង ណូយ ្របេទសេវៀត ម

- ១៩៩៨ - បចចុបបនន  នយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
- ១៩៩៣ - ១៩៩៨  សហនយករដ្ឋម្រន្ដី និងជនយករដ្ឋម្រន្ដីទី២
- ១៩៨៥ - ១៩៩១  នយករដ្ឋម្រន្ដី និងជរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករបរេទស



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម មុ៉ម ជឹមហ៊ុយ 
មណ្ឌ លក ្ដ ល គណបក ្របជជនកមពុជ

១៨ េម  ១៩៣៩

្រសុកបទី េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៧នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ធ ្រស្ដ កត់បនថយភព្រកី្រក ករបណ្ដុ ះប ្ដ លធនធនមនុស  
ករបេងកីនករងរ និងករឱយតៃម្លេលីផលិតផលកសិកមម

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្តិ

- ១៩៧៩ - ១៩៩៣  អនុរដ្ឋម្រន្ដីទី១ ្រកសួងអប់រ ំ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិមេនរមយ ឃុែំបកចន ្រសុកអងគសនួល េខត្ដក ្ដ ល

០១២ ៥៨៧ ១០៦ / ០១២ ៩២៥ ៩១៤

មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ១៩៦១   សញញ ប័្រតគរុេកសលយ វទិយ ថ នជតិគរុេកសលយ ភនំេពញ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ហូ ណូន 
មណ្ឌ លក ្ដ ល គណបក ្របជជនកមពុជ

០៥ មក  ១៩៤៧

ភូមិរតនៈ ឃុំ ្វ យេប៉ ្រសុកសែងក េខត្ដបត់ដំបង

មន្រគួ រ មនកូន ១នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

្របឆងំអំេពីជួញដូរមនុស  សុខភិបល ្រស្ដី ជនពិករ និង
វសិ្វកមម/ សំណង់

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៣ ណត្តិ

- ១៩៩៤ - ១៩៩៨  ទី្របឹក សេម្ដច ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីទី២ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ
- ១៩៩០ - ១៩៩៣  អនុរដ្ឋម្រន្ដីទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី ទទួលបនទុកែផនកឧស ហកមម   
   និងសំណង់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៦៣េប ផ្លូវេលខ២១៤ ្រកុមទី២២ ភូមិ៥ សងក ត់បឹង ងំ 
ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ 

គម ន

០១២ ៩១៥ ៥៨៨ / ០២៣ ៧២៥ ០៨៦

មិនបនទទួលព័ត៌មន

-   អនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយ
-   សញញ ប័្រតវសិ្វករ យនភ័ណ្ឌ  វទិយ ថ នជន់ខពស់មិត្ដភពកមពុជ-សូេវៀត  
   (តិចណូ) ភនំេពញ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ឃនួ សុ រ ី
មណ្ឌ លក ្ដ ល គណបក ្របជជនកមពុជ

១៨ វចិឆិក ១៩៥២

ឃុំ ្វ យេប៉ ្រសុកសែងក េខត្ដបត់ដំបង

េនលីវ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៣ ណត្តិ

- ២០០២   សមជិកគណៈកមម ធិករក ្ដ លកកបទ្រកហមកមពុជ
- ១៩៨៧ - បចចុបបនន  អគគនិពនធនយក រព័ត៌មន្របជជន

អនក រព័ត៌មន

ផទះេលខ៣៨ វថីិ្រពះសីុសុវតថិ យុត្ដិវង  សងក ត់្រសះចក ខណ្ឌ ដូនេពញ 
ជធនីភនំេពញ 

ភូមិអំពិលទឹក ឃុកំំពង់ភនំ ្រសុកេលីីកែដក េខត្ដក ្ដ ល

០១២ ៥៦៨ ៨៩៩ / ០១២ ៨២៨ ៤៤៤ / ០១៥ ៩១៤ ៣៣៤

មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ១៩៨០   សញញ ប័្រត រព័ត៌មន ពីវទិយ ថ នអន្ដរជតិ រព័ត៌មន   
   ្របេទសហុង្រគី
- ១៩៧០ - ១៩៩៧៥ បរញិញ ប័្រតែផនកអក រ ្រស្ដ ពី កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ែត ច័នទមនី 
មណ្ឌ លក ្ដ ល គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៣ ធនូ ១៩៥៧

សងក ត់េលខ៦ ្រកុងភនំេពញ

េនលីវ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

កសិកមម/ធ ្រស្ដ សុវតថិភពេសប ង អភិវឌ ន៍ជនបទ

េលខធិករគណៈកមមករែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌ ន៍ជនបទ 
បរ ិ ថ ន និង ធនធនទឹក

គម ន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៩េប ផ្លូវេលខ៤៥៦ សងក ត់ទូលទំពូង១ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៩១១ ៨២៤

chanmonyte@yahoo.com

- ១៩៩០   បណ្ឌិ តសភកសិកមមសូេវៀត
- ១៩៨៨-១៩៨៩  កលវទិយល័យកសិកមមចំករដូង (វសិ្វករេក តយវទូិ)

-២០០២-២០០៤  អនកសំរបសំរលួែផនកសន្តិសុខេសប ងេខត្តក ្ត លជមួយ World  Vision
-២០០១-២០០២  អនកសំរបសំរលួែផនកបណ្តុ ះប ្ត ល   េខត្តេពធិ ត់ជមួយ Agzi-Sud
-១៩៩៥-២០០០  អនកសំរបសំរលួែផនកកសិកមម េខត្តកំពង់ឆន ងំជមួយ PRASAC



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ែកវ ភីរមយ 
មណ្ឌ ល្រកេចះ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៣ មីន ១៩៥៨

ទីរមួេខត្ដេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប 

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ពណិជជកមម កសិកមម/ធ ្រស្ដ ្របឆងំអំេពីពុករលួយ សន្ដិសុខ

សមជិកគណៈកមមករកិចចករបរេទស សហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ 
េឃសនករ និងព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

- ២០០៩-២០១៣  សមជិក្រកុម្របឹក េខត្ដ្រពះសីហនុ
- ២០០៦-២០០៩  នយខុទទកល័យេ ក្របធនសមរង ុ ី
- ១៩៧៩-២០០៦  ពណិជជករនិងគណេនយយេន្របេទសញូហ ែឺឡន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៤០េអហ  សងក ត់េ្រជយចង្វ រ  ខណ្ឌ ឬស ែីកវ ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១៧ ៧៥៧ ០៧៩

pkeo58@gmail.com

-១៩៩៩-២០០៤  NMIT ¬NZ Bachelor of Commerce
-១៩៨៣-១៩៨៥  Otago Polytechnique ¬Computer Programming¦
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ស៊នុ េភឿន
មណ្ឌ ល្រកេចះ គណបក ្របជជនកមពុជ

១៥ កញញ  ១៩៤២

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករកិចចករបរេទស សហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ 
េឃសនករ និងព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ចន់ េចង
មណ្ឌ លក ្ដ ល គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២០ មក  ១៩៥៧

ភូមិចិន ឃុសំន្លុង ្រសុក្រទងំ េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូន៣នក់

- ១៩៨២ជំនញវទិយុ ្រស្ដ (វទិយុករំសមីអិុច)វទិយ ថ នកំចត់េ គរេបង 
ភនំេពញ
សុខភិបល េ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី និង េ ះ្រ យបញ្ហ កមមករ

េលខធិករ កនុងគណៈកមមករសិទធិមនុស   ទទួលពកយបណ្តឹ ង អេងកត 
និង ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២  ណត្តិ

- ១៩៨២ - ២០០៣  អនកឯកេទសែផនកវទិយ ្រស្ដ មនទីរេពទយ្រពះបទនេ ត្ដម សីហនុ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៨៨អឺ៣ ្រកុម១៦ ភូមិ៤ ផ្លូវេលខ៥៣ សងក ត់ផ រថមីទី៣ 
ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៨៩០ ៩៨៤ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ១៩៩៤   សញញ ប័្រតេពទយមធយម មជឈមឹកមម ភិបលសុខភិបលភនំេពញ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ចន់ េយឿន
មណ្ឌ លមណ្ឌ លគីរ ីគណបក ្របជជនកមពុជ

១៥ កុមភៈ ១៩៥១

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមមករែផនករ អប់រយុំវជន កី  ធមមករ 
កិចចករ សន វបបធ៌ម និងេទសចរណ៍

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

េ កជំទវ ពត េព
មណ្ឌ លក ្ដ ល គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៤ កកក  ១៩៥៥

សងក ត់េលខ៤ ជធនីភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់

សិទធិមនុស  ចបប់ សុខភិបល ្រស្ដី  និង កុមរ

េលខធិករគណៈកមមករ សុខភិបល សងគមកិចច អតីតយុទធជន 
យុវនីតិសមបទ ករងរ បណ្តុ ះប ្ត ល វជិជ ជីវៈ និងកិចចករនរ ី

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២ ណត្តិ

០១២ ៦២៩ ៩៥០ potpeov7@gmail.com

មិនបនទទួលព័ត៌មន
ផទះេលខ ៧១ ផ្លូវសុធរស សងក ត់ទេន្លប ក់  ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ
ផទះេលខ ៤៣ ផ្លូវ៣២២ សងក ត់បឹងេកងកង១  ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

- ១៩៦៧ - ១៩៧១  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ២ វទិយល័យបឹងេកងកង
- ១៩៦១ - ១៩៦៧  បឋមសិក  ្រកុមរក ្រពះអងគ

- ១៩៩២ - ១៩៩៤  គិ នុប ្ឋ យកិមធយម កមម ភិបលសុខភិបលមជឈមឹ
- ១៩៨៨ - ១៩៨៩  គិ នុប ្ឋ យកិបឋម េពទយ្រកុង

- ១៩៩៩ - ២០០៩  សមជិកគណៈកមម ធិករនយក និងជ្របធន្រកុម្រទ្រទង់្រសុកេកៀន 
   ្វ យ េខត្ដក ្ដ ល
- ១៩៩៥   េមប ្ដ ញគណបក ជតិែខមរ (គណបក សមរង ុបីចចុបបនន) 
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម យ ខន
មណ្ឌ លេកះកងុ គណបក ្របជជនកមពុជ

០៨ សី  ១៩៥៦

ឃុភំនំដិន ្រសុកគីរវីង  េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់

- ១៩៧៨       េរៀនេនម វទិយល័យនគរបល ហូជីមិញ េវៀត ម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្តិ

- ១៩៨៣  -  ១៩៩៣ អភិបលរងេខត្ដេកះកុង 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៤៩ ផ្លូវេលខ៥៩៦ សងក ត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិ១ សងក ត់ ម ច់មនជ័យ ្រកុងេខមរភូមិនទ េខត្ដេកះកុង

០១៦ ៨២២ ៧២៧ / ០៩៧ ៧៧៧៧ ៩៧៧ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ២០០៤   អនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយ និងទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ
- ១៩៩៦   បរញិញ ប័្រតរដ្ឋបលពណិជជ ្រស្ដ កលវទិយល័យ Southern  
   California សហរដ្ឋ េមរកិ
-   អនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយ
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម ន េហ
មណ្ឌ លែកប គណបក ្របជជនកមពុជ

១០ មីន ១៩៤៥

ភូមិជំុេ្រគៀល ឃុជំុំេ្រគៀល ្រសុកកំពត េខត្ដកំពត

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៥នក់ 

- ១៩៨៤   ជំនញរដ្ឋបលនីតិ ្រស្ដ ែផនកទស នវជិជ និងវទិយ ្រស្ដនេយបយ  
   ្របេទសេវៀត ម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករ នីតិកមម និង យុត្ដិធម៌

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២ ណត្តិ

- ១៩៩៤ - ២០០៤  អភិបលរងទី១ ្រកុងែកប 
- ១៩៩៤   ទី្របឹក ឯកឧត្ដម ស េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងម ៃផទ 
- ១៩៩១ - ១៩៩៤  អភិបលរងទី១ េខត្ដកំពត

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៣៤េស ផ្លូវេលខ៣២៨ សងក ត់ទួល ្វ យៃ្រព២ 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ
ភូមិថមី សងក ត់ៃ្រពធំ ្រកុងែកប េខត្ដែកប

០១២ ៣៣០ ១៣៣ មិនបនទទួលព័ត៌មន

-   អនុបណ្ឌិ តឯកេទសនីតិ ្រស្ដ
-   សញញ ប័្រតគរុេកសលយ ម វទិយល័យគរុេកសលយកំពង់កនទួត
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម អូ៊ ច័នទឫទធិ
មណ្ឌ លក ្ដ ល គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២៥ កុមភៈ ១៩៦៩

ភូមិៃ្រព ្វ  ឃុៃំ្រព ្វ  ្រសុកៃ្រពកបបស េខត្ដ ែកវ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ចបប់ ្របព័នធយុត្ដិធម៌ សិទធិមនុស  ្របឆងំអំេពីពុករលួយ និង
សន្ដិសុខ 

អនុ្របធនគណៈកមមករនីតិកមម និងយុត្ដិធ៌ម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

-២០០០ - ២០០៧  បំេរកីរងរែផនកសងគមកិចច េនសហរដ្ឋ េមរកិ

គម ន

ផទះេលខ ១៦២៨ ផ្លូវជតិេលខ៥ សងក ត់ឫស ែីកវ ខណ្ឌ ឬស ែីកវ 
ជធនីភនំេពញ

គម ន

០៩៥ ៨២៨ ៤៨៦

ou_chanrith@yahoo.com

- ២០០៤   អនុបណ្ឌិ តែផនកឧ្រកិដ្ឋ ្រស្ដ កលវទិយល័យ Southwest  
   សហរដ្ឋ េមរកិ
- ១៩៩៦   បរញិញ ប្រតែផនកឧ្រកិដ្ឋ ្រស្ដ កលវទិយល័យ California State
   សហរដ្ឋ េមរកិ
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

េ កជំទវ ្រតឹង ថវី
មណ្ឌ ល្រកេចះ គណបក ្របជជនកមពុជ

០៤ េម  ១៩៥១

ភូមិស ្ដ ន់ ឃុសំ ្ដ ន់ ្រសុកសំបូរ េខត្ដ្រកេចះ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់ 

េសដ្ឋកិចច ចបប់ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន េ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី 
និង អប់រ ំ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមម ធិករ អេងកត េបសសំ ត និង 
្របឆងំអំេពីពុករលួយ

គម ន

២ ណត្តិ

- ១៩៩៦ - ២០០៤  នយខុទទកល័យ េខត្ដ្រកេចះ 
-   េលខធិករអចិៃ្រន្ដយគ៍ណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ដ យ   
   េខត្ដ្រកេចះ

គម ន

ផទះេលខែអ៊ស ៣៩ ផ្លូវេលខ២៧១ សងក ត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ
ភូមិ្រកេចះ សងក ត់្រកេចះ ្រសុក្រកេចះ េខត្ដ្រកេចះ 

០១២ ៩២៤ ០១៤ មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ១៩៩៧   វញិញ ប័្រតបញជ ក់ករសិក វគគវ្ិរកិតយករម្រន្ដីជន់ខពស់    
   ភូមិនទរដ្ឋបល ភនំេពញ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ បន ្រសមំុី
មណ្ឌ លៃប៉លនិ គណបក ្របជជនកមពុជ

១៥ សី  ១៩៧៥

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករកិចចករបរេទស សហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ 
េឃសនករ និងព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ឡងុ រ ី
មណ្ឌ លបនយមនជ័យ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៣ ម  ១៩៧០

សងក ត់េលខ ៣ ជធនីភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន ្របព័នធយុត្ដិធម៌ ្របឆងំអំេពីពុករលួយ 
េ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី និង សន្ដិសុខ

អនុ្របធនគណៈកមមករ ម ៃផទ ករពរជតិ និងមុខងរ ធរណៈ

គម ន

មិនធ្ល ប់

- ២០០៧ - ២០០៩  ្របធន្រកុម្របឹក គណបក សមរង ុ ីេខត្ដ្រកេចះ
- ២០០៥ - ២០០៧  ្របធន្រកុម្របឹក េខត្ដ្រពះវ ិ រគណបក សមរង ុ ី
- ២០០៥ - ២០០៨  ្របធន្រកុមេបសកជនពិេសសគណបក សមរង ុ ី

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៧១ ផ្លូវសុធរស សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិអូរឬស  ីសងក ត់អូរឬស  ី្រកុង្រកេចះ េខត្ដ្រកេចះ

០១២ ៤៤៤ ៤៣៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ១៩៩៣ - ១៩៩៦  និស តិម វទិយល័យេវជជ ្រស្ដ
- ១៩៨៩ - ១៩៩៣  ម វទិយល័យេពទយ េន្របេទសេវៀត ម
- ១៩៨៨ - ១៩៨៩  េរៀនេ្រតៀមភ េវៀត ម កលវទិយល័យភនំេពញ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ែកវ សមបត្ដិ 
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២១ មីន ១៩៤២

ភូមិទួលចរ ឃុសំេ ង ្រសុកសេ ង េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៧នក់ 

បណ្ដុ ះឆ្អឹងកនុងអញច ញេធមញ រតឹេធមញេ យលួស រតឹមុខេធមញ េ យ 
ឥតែខ លួស
្របឆងំអំេពីពុករលួយ កុមរ សុខភិបល អប់រ/ំកី /បណ្ដុ ះប ្ដ ល 
វជិជ ជីវៈ

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

- ១៩៩០ - ១៩៩៣  ្របធនគណៈកមមករអភិវឌ ន៍ ៃនសភសមព័នធែខមរ(សហរដ្ឋ េមរកិ)
- ១៩៩១ - ១៩៩៣  អភិបលេខត្ដមណ្ឌ លគិរ ី

គម ន

ជធនីភនំេពញ

ភូមិអូរអណ្ដូ ង សងក ត់ែ្រពក្រប ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ

០១៧ ៤៩៤ ១៤៩

drsambath@verizon.net

- ១៩៨៦-១៩៨៩  កលវទិយល័យ ៉ សីុនេ ន (េវជជបណ្ឌិ តែផនកទន្ដ ្រស្ដ)
- ១៩៥៩-១៩៦៦  វទិយ ថ នទន្ដ ្រស្ដ(សញញ ប្រតទន្ដេពទយ)
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េន សំ
មណ្ឌ លឧត្ដរមនជ័យ គណបក ្របជជនកមពុជ

០៥ សី  ១៩៥៤

ភូមិខជ យ ឃុរំមងំេថក ល ្រសុក ្វ យទប េខត្ដ ្វ យេរៀង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន៧ នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិ ភុល សងក ត់ ្វ យដងគំ ្រកុងេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប

ភូមិសំេ ង សងក ត់សំេ ង ្រកុងសំេ ង េខត្ដឧត្ដរមនជ័យ

០១២ ៨៨៤ ១៩៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២ ណត្តិ

អភិវឌ ន៍ជនបទ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន 
និង ្របឆងំអំេពីពុករលួយ
សមជិកគណៈកមមករ ម ៃផទ ករពរជតិ និងមុខងរ ធរណៈ

-   ថន ក់ទី១ ចស់ វទិយល័យយេ វរ មន័

-   េយធ វទិយ ថ នេយធជន់ខពស់ ត ្របេទសេវៀត ម
-   េសដ្ឋកិចច វទិយ ថ ន្រគប់្រគងេសដ្ឋកិចច្រកុង ណូយ ្របេទសេវៀត ម

- ២០០២ - ២០០៣  នយរងេសនធិករច្រមុះៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ
- ១៩៩៨ - ២០០២  អភិបលេខត្ដបត់ដំបង
- ១៩៩៣ - ១៩៩៨  អភិបលរងទី១ េខត្ដេសៀម ប
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ែកប ជុតិម
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក ្របជជនកមពុជ

០៧ កុមភៈ ១៩៥១

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម  ំសទិធិ
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០១ មក  ១៩៦៩

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមមករ សុខភិបល សងគមកិចច អតីតយុទធជន 
យុវនីតិសមបទ ករងរ បណ្តុ ះប ្ត ល វជិជ ជីវៈ និងកិចចករនរ ី

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម គត ឈន់ 
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក ្របជជនកមពុជ

១១ សី  ១៩៣៤

ភូមិថមី ្រសុកឆ្លូង េខត្ដ្រកេចះ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

   មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ

៤   ណត្តិ

- ២០០៤ - ២០០៨  េទសរដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដ្ីរកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ
- ១៩៩៤ - ២០០៤  រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១០ ផ្លូវេលខ៤៦២ ភូមិ១៣ សងក ត់ទេន្លប ក់ 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ
ដូច សយ ្ឋ នបចចុបបនន

 ០១២ ៨០៨ ០៧០ / ០២៣ ២១៦ ៧៨១៤ មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ២០០៣   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនក្រគប់្រគងធុរកិចច កលវទិយល័យ Charles Sturt  
   ភនំេពញ 
- ១៩៦០   សញញ ប័្រតវសិ្វករេទពេកសលយបរមណូ វទិយ ថ នវទិយ ្រស្ដ   
   (Saclay)   និង បេចចកេទសនុយេក្លែអ៊្របេទសប ងំ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម សសួ យ៉ ៉
មណ្ឌ ល្រពះវិ រ គណបក ្របជជនកមពុជ

១៨ វចិឆិក ១៩៧៣

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ហ៊ូ ្រសុី
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក ្របជជនកមពុជ

២១ មក  ១៩៤២

ឃុែំ្រពកេពធិ៍  ្រសុក្រសីសនធរ េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៧នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៣៧ ផ្លូវេលខ១១៣ ្រកុមទី៤២ ភូមិ៤ សងក ត់បឹងេកងកងទី៣ 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ 

ដូច សយ ្ឋ នបចចុបបនន

០១២ ៩៤៤ ២៤៦ / ០១៦ ៨២០ ៩៦៧ / ០២៣ ៧២០ ០៥៤

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អនុ្របធនគណៈកមមករែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌ ន៍ជនបទ 
បរ ិ ថ ន និងធនធនទឹក

- ១៩៧០   បរញិញ ប័្រតអក រ ្រស្ដ កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ
- ១៩៦៦   សញញ ប័្រតគរុេកសលយ ម វទិយល័យគរុេកសលយភនំេពញ

-១៩៨០ - ១៩៩៣  នយក ក្រមិតសិក ទី៣ ភនំដូនេពញ(បចចុបបននវទិយល័យ   
   ្រពះសីុសុវតថិ)



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ្រគួច សំ ន 
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក ្របជជនកមពុជ

២៦ ឧសភ ១៩៥៣

ឃុចំបរអំេព ្រសុកេកៀន ្វ យ េខត្ដក ្ដ ល

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ១នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៧េបអឺ០ ផ្លូវេលខ២៤២ សងក ត់បឹង្រពលិត ខណ្ឌ ៧មក  
ជធនីភនំេពញ

ដូច សយ ្ឋ នបចចុបបនន

០១៦ ៨៩៨ ៥៤០

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ ្រស្ដី 
និងចបប់

េលខធិករ គណៈកមមករនីតិកមម និង យុត្ដិធម៌

- ១៩៨៨   សញញ ប័្រត្រគប់្រគងជន់ខពស់ េនទី្រកុង ណូយ ្របេទសេវៀត ម
- ១៩៨២   សញញ ប័្រតែផនក្រគប់្រគងរដ្ឋបល និង នីតិ ្រស្ដ កមម ភិបល  
   រដ្ឋបល និង នីតិ ្រស្ដ ភនំេពញ 

- ១៩៩៧ - ២០០៤  ម្រន្ដីខុទទកល័យ ្រកុងភនំេពញ (មន នៈេសមីអភិបលខណ្ឌ )
- ១៩៨៥ - ១៩៩៧  អភិបលខណ្ឌ  ៧មក



.......... 133 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ េ ក េខង 
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក ្របជជនកមពុជ

២៥ មីន ១៩៥៥

េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់

ហរិញញឹក ខកកបទ្រកហម ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១៦៦សទួន ម វថីិ្រពះនេ ត្ដម សងក ត់ផ រថមី៣ 
ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១៦ ៩៩៩ ៩៨៦

lork.kheng@gmail.com

១  ណត្តិ

ពណិជជកមម ហរិញញវតថុ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន ្របឆងំ អំេពី 
ពុករលួយ សុខភិបល និង េ ះ្រ យបញ្ហ កមមករ
សមជិកកនុងគណៈកមមករសិទធិមនុស   ទទួលពកយបណ្តឹ ង អេងកត និង 
ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ

- ១៩៧៥ - ១៩៧៦  និស តិឆន ទីំ១ ម វទិយល័យពណិជជ ្រស្ដ
- ១៩៧០ - ១៩៧៤  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ២ វទិយល័យ្រពះសីុសុវត្ដិ ភនំេពញ
- ១៩៦៨ - ១៩៧០  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ១ វទិយល័យកំពង់ចម

- ២០០៣ - ២០០៤  រដ្ឋបលទូេទ ភូមិនទរដ្ឋបល 
- ១៩៩៦ - ១៩៩៦  ភ អង់េគ្លស  េអ សីុ អីុ
- ១៩៩៥ - ១៩៩៦  កំុពយូទ័រ  េខ អឹុម ែអ៊សម

- ១៩៩៧ - ២០០៨  នយករងខុទទកល័យសេម្ដចជ សីុម
- ១៩៩៧ - ១៩៩៩  នយកិ  KMD
- ១៩៩៣ - ១៩៩៧  នយកិ្រកុមហុ៊ន យែឃអុបទិក
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ទួត េឃឿត  
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៧ មក  ១៩៥៣

ភូមិសួសអី ឃុពំមឯក ្រសុកឯកភនំ េខត្ដបត់ដំបង

មន្រគួ រ និងកូនចំនួន ៤នក់

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៤២ ផ្លូវ១៦៩ សងក ត់ចក់អែ្រង ខណ្ឌ មនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០៨៩ ៧២៥ ៩០៩

toutkhoeut@hotmail.fr  or  cnrppv@gmail.com

មិនធ្ល ប់

អភិវឌ ន៍ជនបទ កសិកមម/ធ ្រស្ត វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន 
្របឆងំអំេពីពុករលួយ
សមជិកគណៈកមមករ ធរណករ ដឹកជញជូ ន ទូរគមនគមន៍ ៃ្របសណីយ ៍
ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល ពណិជជកមម េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់

- ១៩៧៤-១៩៧៥  វទិយល័យ ៊ បឃុត (ថន ក់បញច ប់ែផនកគណិត ្រស្ដ)

- ១៩៩៣-១៩៩៤  ្រគប់្រគងសហ្រគស (្របេទសប ងំ)

- ១៩៩៣-២០១៣  ជីវករេន្របេទសប ងំ
- ១៩៨៦-១៩៩៣  ្រគប់្រគងសហ្រគសេន្របេទសប ងំ



.......... 135 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ជូឡងុ សមួូ ៉
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៩ កកក  ១៩៥០

ភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៥៧៦ ផ្លូវជតិេលខ២ សងក ត់ ចក់អែ្រងេលី ខ័ណ្ឌ មនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ

ដូច សយ ្ឋ នបចចុបបនន

០៩២ ៨៨៨ ០០២ 

saumura@gmail.com

៣ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច កសិកមម/ធ ្រស្ដ ្របឆងំអំេពីពុករលួយ បរ ិ ថ ន និង
្រស្ដី

អនុ្របធនគណៈកមមករកិចចករបរេទស េឃសនករ និង ព័ត៌មន

- ១៩៨០   អនុបណ្ឌិ ត្រគប់្រគង កលវទិយល័យ INSEAD Fontainbleau,  
   ្របេទសប ងំ
- ១៩៧៤   បរញិញ ប័្រតវទិយ ្រស្ដនេយបយ វទិយ ថ នវទិយ ្រស្ដ   
   នេយបយ្រកុងប៉រសី ្របេទសប ងំ

- ១៩៨៨ - ១៩៩៣  នយកិ្រកុម្របឹក អចលនៈវតថុ Mobiliere Conseil េន្រកុងប៉រសី  
   ្របេទសប ងំ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម យមឹ សវុណ្ណ
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២៨ កញញ  ១៩៦៤

ភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៣៤េសេដ ភូមិ១០ ផ្លូវេលខ២៨៦ សងក ត់ទួល ្វ យៃ្រពទី២ 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ

ដូច សយ ្ឋ នបចចុបបនន

០១២ ៧៨៨ ៩៩៩

yimsovann@gmail.com

៤ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម ហរិញញវតថុ ធនគរ និង ចបប់

គម ន

- ១៩៩៥   អនុបណ្ឌិ តេសដ្ឋកិចច កលវទិយល័យ SAITAMA ្របេទសជបុ៉ន
- ១៩៩០   បរញិញ ប័្រតេសដ្ឋកិចច វទិយ ថ នវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច ភនំេពញ

- ១៩៩៨-២០១៤  តំ ង ្រស្តមណ្ឌ លភនំេពញ
- ២០០៦ -២០០៨  ្របធនគណៈកមមកររដ្ឋសភទទួួលបនទុកកិចចករម ៃផទ ករពរជតិ  
   និង្របឆងំអំេពីពុករលួយ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម សនុ ឆ័យ
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០១ មក  ១៩៥៦

ភូមិវត្ដដំ ក់ ឃុេំសៀម ប ្រសុកេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់ 

្របធន្រកុមតំ ង ្រស្តគណបក សេ្រងគ ះជតិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៤០ ផ្លូវេលខ៥៦៨ សងក ត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ

ដូច សយ ្ឋ នបចចុបបនន

០១២ ៨៥៨ ៨៥៧

sonchhay@yahoo.com 

៤ ណត្ដិ

កសិកមម/ធ ្រស្ដ ចបប់ សិទធិមនុស  ទូរគមនគមន៍/
បេចចកវទិយព័ត៌មន និង្របឆងំអំេពីពុករលួយ
អនុ្របធនគណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និងសវនកមម

- ១៩៨៦   សញញ ប័្រតអប់រ ំ កលវទិយល័យ Adelaide ្របេទសអូ្រ ្ដ លី
- ១៩៨៥   បរញិញ ប័្រតែផនកវទិយ ្រស្ដគណិតវទិយ( កលវទិយល័យ Flinders 
   ្របេទសអូ្រ ្ដ លី)

-១៩៩៣   ជំនញទីផ រេសរ ី(ធនគរពិភពេ ក)
-   ្រគប់្រគងជំនួញ វទិយ ថ ន TAFE ្របេទសអូ្រ ្ដ លី  

-១៩៨៦ - ១៩៩៣  ្រគូបេ្រងៀនេនវទិយល័យមួយចំនួនកនុង្របេទសអូ្រ ្ដ លី   
   និង ្រ ្ដ ចរយេន កលវទិយល័យភនំេពញ និង 
   ម វទិយល័យគរុេកសលយ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ហូរ ៉ ន់
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២០ កញញ  ១៩៤៧

ភុូមិចិន ឃុែំ្រសរេនង ្រសុក្រ កំក់ េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣ នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១៩  ផ្លូវេលខ៥៤៤ សងក ត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ

ដូច សយ ្ឋ នបចចុបបនន

០១២ ៧៥៣ ៨៧៧

មិនបនទទួលព័ត៌មន

២ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អភិវឌ ន៍ជនបទ កសិកមម ្របព័នធយុត្ដិធម៌ សិទធិមនុស   និង េស កមម/
េទសចរណ៍

្របធនគណៈកមមករ អេងកត េបសសំ ត និង្របឆងំអំេពីពុករលួយ

- ១៩៨៣   បរញិញ ប័្រតចិត្ដគរុេកសលយ គរុវជិជ ជន់ខពស់ភនំេពញ
- ១៩៧៤   បរញិញ ប័្រតរងែផនកនីតិ ្រស្ដ ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ដ និងវទិយ ្រស្ដ   
   េសដ្ឋកិចច ភនំេពញ

- ១៩៩៨ - ២០០៣  ្របធន្រកុម្របឹក គណបក សមរង ុ ី ជធនីភនំេពញ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ល ី្រសវីី  
មណ្ឌ លភនំេពញ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២០ សី  ១៩៦៩

ជធនីភនំេពញ

េម៉មយ មនកូនចំនួន ៥នក់

 គម ន

េវជជបណ្ឌិ តកនុងវស័ិយឯកជន

ផទះេលខ៣៣៩ A/B/C ផ្លូវេលខ ១៦៣ សងក ត់ទួលទំពូង២ 
ខ័ណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ

គ្ម ន

០១២ ៩៩០ ៩៨៨

lysreyvyna@gmail.com

១ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សុខភិបល អប់រ/ំកី /បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ   ជនពិករ 
្របឆងំអំេពីពុករលួយ និង ្រស្តី

គម ន

- ១៩៨៩ - ១៩៩៦  េវជជបណ្ឌិ ត ពី្របេទសបូ៉ឡូញ
- ១៩៨៥ - ១៩៨៨  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ ២ វទិយល័យបឹង្រតែបក
- ១៩៨២ - ១៩៨៥  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ ១ វទិយល័យបឹង្រតែបក

-១៩៩៧-បចចុបបនន  េវជជបណ្ឌិ តកនុងវស័ិយឯកជន
-២០០៦-២០០៩  នយកខុទទកល័យេ ក សម រង ុ ី
-២០០៥-២០០៧  ្រកុុមករងរគណបក េខត្តបនទ យមនជ័យ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ស សខុ 
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក ្របជជនកមពុជ

០៤ មិថុន ១៩៨១

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករ ម ៃផទ ករពរជតិ និងមុខងរ ធរណៈ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ជម េយៀប
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក ្របជជនកមពុជ

២២ តុ  ១៩៤៦

ភូមិែ្រពកចម ឃុបំន្លិច្រប ទ ្រសុកពមរក៍ េខត្ដៃ្រពែវង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៥នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៩ ផ្លូវេលខ៣២៨ សងក ត់ទួល ្វ យៃ្រពទី១ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិ ឃុ ំែ្រពកខ យ ក  ្រសុកពមរក៍ េខត្ដៃ្រពែវង

០១២ ៧៦៩ ៩៩៩ / ០១៦ ៨៣១ ៣២២ / ០១២ ៧៦៧ ១៦៧

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្ដិ

េសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម ហរិញញវតថុ ធនគរ និង ចបប់

្របធនគណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និងសវនកមម

-   បណ្ឌិ តទស នវជិជ  ែផនកចបប់ពណិជចកមម
- ២០០៤   បណ្ឌិ តចបប់់ កលវទិយល័យ  Northern California Global,   
   សហរដ្ឋ េមរកិ 

- ១៩៧៣   បណ្ឌិ តសភេយធេពធិចិនតុង ភនំេពញ

- ១៩៨០ - ១៩៨៧  អភិបលេខត្ដៃ្រពែវង
- ១៩៨៧ - ១៩៩៣  អនុរដ្ឋម្រន្ដី និងជអគគនយក្រកសួងេទសចរណ៍ មនបុព្វសិទធិ និង  
   នៈេសមីរដ្ឋម្រន្ដី



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម បិ៊ន ឈនិ 
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក ្របជជនកមពុជ

១៧ សី  ១៩៤៩

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១១ ្រកុមទី៣ ភូមិ១ សងក ត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌ ទួកេគក 
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៩៩៩ ៩៨៦

មិនបនទទួលព័ត៌មន

-   បរញិញ ប័្រតវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច            
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ែប៉ន បញញ
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក ្របជជនកមពុជ

២១ តុ  ១៩៤១

ឃុកំំពង់េសៀម ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៦នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១០ ផ្លូវេលខ៤១០ សងក ត់បឹង្រតែបក ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៦៥៣ ៩១៩ / ០១២ ៨៣៤ ៧៤៦/ ០១៥ ៨៣៧ ៥៥៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

្របធនគណៈកមមករនីតិកមម និងយុត្ដិធ៌ម

-    សញញ ប័្រតអភិបលបសុេពទយ ជតិេពទយសត្វ និងវននវបបកមម  
   ភនំេពញ

-   អនុរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងកសិកមម
-   អគគនិពនធនយករង រព័ត៌មន្របជជន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េហង រ ៉ ូ
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២៦ កកក  ១៩៧២

ភូមិេ្រកម ឃុេំកះចូ ៉ ម ្រសុកខ ច់ក ្ត ល េខត្តក ្ត ល

េនលីវ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច

សមជិក គណៈកមមករែផនករ អប់រយុំវជន កី  ធមមករ 
កិចចករ សន វបបធ៌ម និងេទសចរណ៍

នយក ្ឋ នពនធ រ

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៧១ ផ ្្លូវ សុធរស  សងក ត់ទេន្លប ក់ ខ័ណ្ឌ  ចំករមន  
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០៩២ ៨៨៥   ៨៧៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន

-១១៩២-១៩៩៦  បរញិញ ប័្រត  ម វទិយល័យពណិជជ ្រស្ត
-១៩៨៧-១៩៩០  មធយមសិក កំរតិ ២ ែ្រពក ទុន
-១៩៨៥-១៩៨៧  មធយមសិក កំរតិ ១ េកះចូ ៉ ម
-១៩៨០-១៩៨៥  បឋមសិក េកះចូ ៉ ម

-១៩៩៧-២០០០  នយក ្ឋ នរបបគណនយយ
-២០០០-២០១៣  អគគនយក ្ឋ នពនធ រ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ត់ លេិតយយ
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៥ ធនូ ១៩៦៥

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករ ម ៃផទ ករពរជតិ និងមុខងរ ធរណៈ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម សខុ ឥ ន
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក ្របជជនកមពុជ

២៧ សី  ១៩៤៦៦

ឃុបុំះមន ្រសុករដួំល េខត្ដ ្វ យេរៀង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៤នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៩៤៩ ៤១៤

sok_eysan@yahoo.com

ផទះេលខ ២៩ ផ្លូវេលខ ៦០៦ សងក ត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ ទួកេគក 
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច អភិវឌ ន៍ជនបទ ចបប់ ទំទក់ទំនងអន្ដរជតិ និង
ព័ត៌មន

អនុ្របធនគណៈកមមករសិទធិមនុស  ទទួលពកយបណ្ដឹ ង អេងកត 
និងទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ

- ១៩៧២ - ១៩៧៤  ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ដ និងវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច និង
   ម វទិយល័យអក រ ្រស្ដ-មនុស ្រស្ដ ជធនីភនំេពញ
- ១៩៦៨ - ១៩៦៩  សញញ ប័្រត ្រ ្ដ ចរយ ម.ប.ភ ម វទិយល័យគរុេកសលយភនំេពញ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ឡងុ បុ៊ននី
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១០ មីន ១៩៧០

ឃុេំឈកីច់ ្រសុកបភនំ េខត្ដៃ្រពែវង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

ម្រន្ដី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរិញញវតថុ

បេ្រងៀន ម កលវទិយល័យ

ផទះ ៤អឺេហ ដ ផ្លូវ ២២០ សងក ត់ផ រេដីមគរ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ

េខត្ដៃ្រពែវង

០១៧ ៦១៦ ៤៨៩ /០១៦ ៨៥៥ ៥១៨

bunny_long@yahoo.com

មិនធ្ល ប់

េសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម ហរិញញវតថុ ធនគរ ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ

សមជិក គណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និងសវនកម ្ម

- ១៩៨៩-១៩៩៤  ម វទិយល័យពណិជជ ្រស្ដ

- ១៩៩៨-១៩៩៩  ករ្រគប់្រគងម៉្រកូេសដ្ឋកិចចេនវទិយ ថ នអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច   
   និងហរិញញវតថុ
- ១៩៩៨-១៩៩៩  ករ្រគប់្រគង និងដឹកនេំនវទិយ ថ នអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ

- ១៩៩៨-២០១៤  កិចចករនេយបយ
- ១៩៩៤-២០១៣  នយក ្ឋ នលទធកមម ធរណៈៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ជ បូ៉ច
មណ្ឌ លកំពត គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០២ មក  ១៩៧៤

ភូមិេកៀនឃ្ល ងំ សងក ត់ែ្រពក ប ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២ នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៧៧៩ ៨១៩

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៨៧ ផ្លូវសីុសុវតថិ ភូមិ៨ សងក ត់វត្ដភនំ ខណ្ឌ ដូនេពញ 
ជធនីភនំេពញ
ភូមិេកៀនឃ្ល ងំ សងក ត់ែ្រពក ប ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនំេពញ

២ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច អភិវឌ ន៍ជនបទ សិទធិមនុស  ្របឆងំេ្រគឿងេញ ន និង 
េន ទ

សមជិកកនុងគណៈកមមករសិទធិមនុស   ទទួលពកយបណ្តឹ ង អេងកត និង 
ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទទសភ

- ២០០០   បរញិញ ប័្រតេសដ្ឋកិចច កលវទិយល័យន័រតុន  (Norton) ភនំេពញ

- ១៩៩៤ - ២០០៤  ម្រន្ដីពនធ រ ៃននយក ្ឋ នពនធ រ
- ១៩៩៤ - ១៩៩៦  អនកយកព័ត៌មនសំេឡងយុវជនែខមរ
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម គង់ បូ ៉
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២០ កញញ  ១៩៧៤

ឃុ ំទួលសបូវ ្រសុកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចម

េពះម៉យ មនកូនចំនួន ១នក់

ផទះេលខ ៤៦ សងក តកំពង់ វ ្រកុងៃ្រពែវង េខត្តែ្រពែវង

០១២ ៩៣៩ ៣៧៤

kongbora2013mp@gmail.com

ផទះេលខ៧១ ផ្លូវសុធរស សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

២ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ម្រន្ដី្រគប់្រគងរដ្ឋបលនយក ្ឋ នផលិតកមម បសុពយបល

១៩៩១-១៩៩៥ េពទយសត្វ កលវទិយល័យភូមិនទចំករដូង

្របឆងំអំេពីពុករលួយ ចបប់ សិទធិមនុស  ទំនក់ទំនងអន្ដរជតិ និង 
សន្ដិសុខ

សមជិកគណៈកមមករ ម ៃផទ ករពរជតិ និងមុខងរ ធរណៈ

- ១៩៩១ - ១៩៩៥  បរញិញ ប័្រតវទិយ ្រស្ដ ឯកេទសេពទយសត្វ     
   កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមមចំករដូង

-២០០៨-២០១៣  តំ ង ្រស្តមណ្ឌ លៃ្រពែវង នីតិកលទី៤
-១៩៩៦-១៩៩៨  ម្រន្តី្រគប់្រគង រដ្ឋបលនយក ្ឋ នផលិតកមម បសុពយបល
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម ែយម៉ បុញញឫទធិ
មណ្ឌ លៃ្រពែវង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៧ កកក  ១៩៦០

ឃុ្ំរពះបទជន់ជំុ ្រសុកគិរវីង  េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់

អភិវឌ ន៍ជនបទ សិទធិមនុស  ្របឆងំអំេពីពុករលួយ ព័ត៌មន និង
អប់រ/ំកី /បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ

-   ជវសិ្វករែផនកព័ត៌មនវទិយ
-   ជំនញ្រគប់្រគងសហ្រគស
-   បេចចកេទសខងហរិញញវតថុកនុងសហ្រគស

្របធនគណៈកមមករែផនករ អប់រយុំវជន កី  ធមមករ 
កិចចករ សន វបបធ៌ម និងេទសចរណ៍

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

- ២០០៦ - ២០០៨  ្របធន្រកុមហុ៊ន
- ១៩៩១ - ២០០៦  សរេសរកមមវធីិស្រមប់សហ្រគស

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៧២/៧៤ ផ្លូវេលខ៥៩៨ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនំេពញ

សងក ត់កំពង់ វ ្រកុងៃ្រពែវង េខត្ដៃ្រពែវង

០១៦ ៤៣៥ ១០៦  cdnrm.hrp@gmail.com

-១៩៩១   បរញិញ ប័្រតព័ត៌មនវទិយជន់ខពស់  Institute Supérieur des   
   Analystes d’Application ្របេទសប ងំ
-១៩៨៣-១៩៨៨  ែផនកព័ត៌មនវទិយ-ករ្រគប់្រគង្រកុមហុ៊ន វភិគលម្អិត ហរិញញវតថុ្រកុមហុ៊ន  
   េន្របេទសប ងំ Conservatoire National des Arts et Métiers de  
   Paris(CNAM)
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ន់ គឹមវិន
មណ្ឌ លេពធិ៍ ត់ គណបក ្របជជនកមពុជ

១៤ កុមភៈ ១៩៤៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករ ធរណករ ដឹកជញជូ ន ទូរគមនគមន៍ 
ៃ្របសណីយ ៍ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល ពណិជជកមម េរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់
មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ងឹម េញង
មណ្ឌ លេពធិ៍ ត់ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៥ កុមភៈ ១៩៧៤ 

មិនមនព័ត៌មន

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន មិនដឹង 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១២ ផ្លូវ៣១២ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ 

មិនមនព័ត៌មន

០១២ ៣៤៣ ១៦៨

nheng168@gmail.com

មិនធ្ល ប់

ចបប់ សិទធិមនុស  ្របព័នធយុត្ដិធម៌បរ ិ ថ ន ្របឆងំអំេពីពុករលួយ និង 
វសិ្វកមម ឬសំណង់ 
សមជិកកនុងគណៈកមមករសិទធិមនុស   ទទួលពកយបណ្តឹ ង អេងកត និង 
ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ

- ២០០៨-២០១១  ម វទិយល័យចបប់ (អនុបណ្ឌិ តរដ្ឋបល ធរណៈ)
- ២០០៣-២០០៦  សំណង់សីុវលិ (វសិ្វករ)
- ១៩៩២-១៩៩៨  ថ បតយកមម និងនគរូបនីយកមម ( ថ បតយករ)
   វសិ្វករែរ ៉និងភូគពភ ្រស្ដ

- ២០០១-២០០២  វទិយ ថ នបណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទសវជិជ ជីវៈ(្រគូបេ្រងៀនឧត្ដម)

- ២០០២-២០១៣  ្រគូបេ្រងៀនេនវទិយ ថ នពហុបេចចកេទស្រពះកុសុមៈ
- ១៩៩៨-២០០៦  េធ្វសំីណង់ 
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម បូ៊ ំ
មណ្ឌ លរតនគីរ ីគណបក ្របជជនកមពុជ

០១ មក  ១៩៥៥

ភូមិកចូន ឃុកំចូន ្រសុកេវនីៃស េខត្តរតនគិរ ី

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៥នក់

 ២០០៣វញិញ បនប្រត វ្ិរកឹតយករម្រន្តីជន់ខពស់ េន ភូមិនទរដ្ឋបល

ពណិជជកមម ហរិញញវតថុ អភិវឌ ន៍ជនបទ ចបប់ ឧស ហកមម និង  
្របព័នធយុត្តិធម៌

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិអូរកែន ង សងក ត់បឹងកែន ង ្រកុងបនលុង េខត្តរតនគិរ ី

០១២ ៥៣៣ ៤៣៥

មិនបនទទួលព័ត៌មន

-១៩៨៥-១៩៨៦  វញិញ បនប្រត (ថន ក់ទី៧ បំេពញវជិជ ) េន បំេពញវជិជ មជឈមឹ

-២០០៩-២០១៣  សមជិក្រកុម្របឹក េខត្តរតនគិរ ី
-២០០៥-២០០៩  អភិបលេខត្តរតនគិរ ី
-១១៩០-២០០៥  ្របធនមនទីរពណិជជកមមេខត្តរតនគិរ ី



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

.......... 154 ..........

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ឯម បុ៉ ្ណ
មណ្ឌ លេពធិ៍ ត់ គណបក ្របជជនកមពុជ

១៧ មិថុន ១៩៥៧

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

-   សញញ ប័្រតមធយមសិក ប័្រតភគ ២

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមមករែផនករ អប់រយុំវជន កី  ធមមករ 
កិចចករ សន វបបធ៌ម និងេទសចរណ៍

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិពលែញក១ សងក ត់ផទះៃ្រព ្រកុងេពធិ៍ ត់ េខត្ដេពធិ៍ ត់

០១២ ៨២៤ ៦៦៣

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម រ ីេកសលយ 
មណ្ឌ លេពធិ៍ ត់ គណបក ្របជជនកមពុជ

១៨ េម  ១៩៥១

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

-   ថន ក់ទី ១ ទំេនីបជតិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករ ធរណករ ដឹកជញជូ ន ទូរគមនគមន៍ 
ៃ្របសណីយ ៍ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល ពណិជជកមម េរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់
មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិសំេ ង ឃុកំបល្រ ច ្រសុក្រកគរ េខត្ដេពធិ៍ ត់

០១២ ៤៧១ ៦៦៩

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម អំុ៊ សំ ន
មណ្ឌ លេសៀម ប គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២៧ កកក  ១៩៧៦

សងក ត់េលខ៥ ្រកុងភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ០១នក់

- ២០១៤-បចចុបបនន  េបកខជនបណ្ឌិ ត( កលវទិយល័យេខមរៈ)
- ២០០៥-២០០៧  Cambridge College (អនុបណ្ឌិ ត)

- ២០០៧ - ២០១០  ្របធនចលនយុវជនគណបក សមរង ុ ីUSA

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចចចបប់ អភិវឌ ន៍ជនបទ សិទធិមនុស

សមជិកគណៈកមមករនីតិកមម និងយុត្ដិធម៌

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សងក ត់ភនំេពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនំេពញ

សងក ត់េសៀម ប ្រកុងេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប

០៩២ ១១១ ១១៥

umsaman@yahoo.com
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម េទៀ បញ ់
មណ្ឌ លេសៀម ប គណបក ្របជជនកមពុជ

០៥ វចិឆិក ១៩៤៥

ភូមិេកះ្រសេ  ឃុេំកះកពិ ្រសុកេកះកុងេខត្ដេកះកុង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករពរជតិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្តិ

- ២០០៤ - បចចុបបនន  ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករពរជតិ
- ១៩៩៨ - ២០០៣  េទសរដ្ឋម្រន្ដី សហរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករពរជតិ
- ១៩៩៥ - ១៩៩៨  សហរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករពរជតិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៨៨ ផ្លូវេលខ៥៩២ ភូមិ១៣ សងក ត់បឹងកក់ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ
មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៨១០ ០៧៧ មិនបនទទួលព័ត៌មន

-   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនកវទិយ ្រស្ដេយធពី កលវទិយល័យកមពុជ
-   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនកករដឹកន ំពីករយិល័យ OXCEL ៃនមជឈមណ្ឌ ល   
   OXFORD ្របេទសអង់េគ្លស



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េសៀង ំ
មណ្ឌ លេសៀម ប គណបក ្របជជនកមពុជ

១៦ ធនូ ១៩៥៧

ភូមិដីដុះ ឃុកំំពង់េសៀម ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្ដកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់  

- ១៩៧៣   ថន ក់ទី២ចស់ (ថន ក់ទី ១០ថមី) វទិយល័យ្រពះសីហនុ េខត្ដកំពង់ចម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមមករែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌ ន៍ជនបទ 
បរ ិ ថ ន និង ធនធនទឹក

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៣ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ៧៣អឺ០ ផ្លូវេលខ១២៦ ជធនីភនំេពញ

ភូមិ្រគួស សងក ត់ ្វ យដងគំ ្រកុងេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប

០១២ ៩៤២ ២៤២/ ០១៥ ៦៣២ ៦០៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

េ កជំទវ េព េវឿន
មណ្ឌ លេសៀម ប គណបក ្របជជនកមពុជ

១៣ កញញ  ១៩៤៧

ភូមិវត្ដដំ ក់ សងក ត់ កំេរកី ្រកុងេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប

េនលីវ 

អភិវឌ ន៍ជនបទ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន កុមរ 
្របឆងំអំេពីជួញដូរមនុស  និង េ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី

សមជិក គណៈកមមករ អេងកត េបសសំ ត និង ្របឆងំអំេពីពុករលួយ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

- ១៩៩៤   ជំនញកសិកមមច្រមុះ េខត្ដសុរនិទ ្របេទសៃថ
- ១៩៨៩   ជំនញ្រគប់្រគង ្រកុងហូជីមិុញ ្របេទសេវៀត ម

២ ណត្តិ

- ១៩៩៣ - ២០០៤  ្របធនមនទីរកិចចករនរេីខត្ដេសៀម ប
- ១៩៨០ - ១៩៩៣  ្របធនសមគមនរេីខត្ដេសៀម ប

មិនបនទទួលព័ត៌មន
ផទះេលខ១២៦េប ផ្លូវេលខ២០៤ សងក ត់ទឹកល្អក់ទី៣ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនំេពញ
ផទះេលខ១០៥ ្រកុមទី៥ ភូមិវត្ដដំ ក់ សងក ត់ កំេរកី 
្រកុងេសៀម ប 
០១២ ៨៧៣ ៩២២ មិនបនទទួលព័ត៌មន

-    ១៩៦៧មធយមសិក ប័្រតភគ២ វទិយល័យសុរយិវរ មន័ទី២   
   េខត្ដេសៀម ប



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េចវ គឹមេហង
មណ្ឌ ល្រពះសហីនុ គណបក ្របជជនកមពុជ

០១ េម  ១៩៥៥

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិក គណៈកមម ធិករ អេងកត េបសសំ ត និង 
្របឆងំអំេពីពុករលួយ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ឈមឹ ម៉ 
មណ្ឌ លេសៀម ប គណបក ្របជជនកមពុជ

១២ មីន ១៩៥៧

ភូមិវត្ដដំ ក់ សងក ត់ កំេរកី ្រកុងេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប 

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៣នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ១៨ ផ្លូវេលខ ២០០ សងក ត់បឹង ងំ ខណ្ឌ ដូនេពញ 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិវត្ដដំ ក់ សងក ត់ កំេរកី ្រកុងេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប

០១៦ ៩៦៦ ៤៦៦ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

១ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ពណិជជកមម កសិកមម/ធ ្រស្ដ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន អប់រ/ំ
កី /បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និង េស កមម/េទសចរណ៍

សមជិកគណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហរិញញវតថុ ធនគរ និង សវនកមម 
ៃនរដ្ឋសភ

- ២០០៦ - ២០០៧  អនុបណ្ឌិ តមនុស ្រស្ដ និង វទិយ ្រស្ដនេយបយ     កលវទិយ 
   ល័យចំេរនីពហុបេចចកវទិយ 
- ១៩៦៩ - ១៩៧៥  មធយមសិក ប័្រតភគ១ វទិយល័យេសៀម ប

- ១៩៨៦ - ២០០៨  ្របធនមនទីរពណិជជកមម េខត្ដេសៀម ប
- ១៩៩៣ - ១៩៩៥  ្របធនេ ងច្រកអគគីសនី េខត្ដេសៀម ប
- ១៩៨៣ - ១៩៨៥  អនុ្របធនមនទីរពណិជជកមម េខត្ដេសៀម ប



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ែក សវុណ្ណ រតន៍ 
មណ្ឌ លេសៀម ប គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១២ កញញ  ១៩៦២

សងក ត់េលខ៣ ជធនីភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

អនកជំនួញ

ផទះេលខ៣៤េសេដ  ផ្លូវេលខ២៨៦ សងក ត់ទួល ្វ យៃ្រពទី២ 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ

ភូមិក្រកញ់ សងក ត់េសៀម ប  ្រកុងេសៀម ប េខត្ដេសៀម ប

០១២ ៩៣៤ ៣៥៥

sovannroth_ke@yahoo.co.uk

២ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច អភិវឌ ន៍ជនបទ សិទធិមនុស  សុខភិបល និង
េស កមម/េទសចរណ៍

្របធនគណៈកមមករ សុខភិបល សងគមកិចច អតីតយុទធជន 
យុវនីតិសមបទ ករងរ បណ្តុ ះប ្ត ល វជិជ ជីវៈ និងកិចចករនរ ី

- ១៩៩០   បរញិញ ប័្រតេសដ្ឋកិចច វទិយ ថ នវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច ភនំេពញ

- ២០០៨ - ២០១៣  តំ ង ្រស្ដមណ្ឌ លេសៀម ប ជអគគេលខធិករ
- ១៩៩៣ - ១៩៩៤  ម្រន្ដី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
- ១៩៩០ - ១៩៩៣  ម្រន្ដីអគគនយក ្ឋ នចំករេកស៊ូ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម ឡយូ សផុត
មណ្ឌ លសទងឹែ្រតង គណបក ្របជជនកមពុជ

០៦ មីន ១៩៤៩

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករសិទធិមនុស  ទទួលពកយបណ្ដឹ ង អេងកត 
និងទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម គង់ សភ
មណ្ឌ ល ្វ យេរៀង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

២៥ ឧសភ ១៩៧៥

ភូមិទូលសបូវ ឃុទួំលសបូវ ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចម

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់ 

ម្រន្តិ្រកបខ័ណ្ឌ ្រពឹទធិសភ

ម្រន្តី ជករ (្រពឹទធសភ)

សងក តេចក ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ដ ្វ យេរៀង

០៨៩ ២៨៨ ៦៨៦/ ០១៥ ២៨៨ ៦៨៦

kongsaphea@yahoo.com

មិនធ្ល ប់

- ២០០៧-២០៨ ភូមិនទរដ្ឋបល(វ្ិរកិតករជន់ខពស់)

ចបប់ សិទធិមនុស  ្របឆងំអំេពីពុករលួយ អន្ដ គមន៍ករណីបតុកមម

ផទះេលខ៧១ ផ្លូវសុធរស សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

សមជិកកនុងគណៈកមមករសិទធិមនុស   ទទួលពកយបណ្តឹ ង អេងកត និង 
ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ

-២០០៦-២០០៨  បរញិញ ប្រត័ជន់ខពស់ នីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តនេយបយ   
   កលវទិយល័យ េបៀល្របយ
-២០០២-២០០៦  បរញិញ ប័្រតនីតិ ្រស្ត កលវទិយល័យេបៀល្របយ

មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

េ កជំទវ ែម៉ន សអំន
មណ្ឌ ល ្វ យេរៀង គណបក ្របជជនកមពុជ

១៥ សី  ១៩៥៣

ឃុសំំបូរ ្រសុកសំបូរ េខត្ដ្រកេចះ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់ 

កុមរ សុខភិបល អប់រ/ំកី /បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ ្រស្ដី និង 
េ ះ្រ យបញ្ហ កមមករ

គម ន

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
នយឧត្ដមេសនីយផក យមសបួន ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្តិ

- ២០០០ - បចចុបបនន  ្របធនសមគមសមជិកសភកមពុជេដីមប្ីរបជ ្រស្ដ និងករអភិវឌ ន៍
- ១៩៩៩ - បចចុបបនន  ្របធនសមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្ដិភព និងអភិវឌ ន៍

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ០៣ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ

ភូមិេមេភ្លីង សងក ត់ ្វ យេរៀង ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ដ ្វ យេរៀង

០១២ ៩១២ ០៤២  engvannak_na@yahoo.com

- ២០០៦   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសទស នវជិជ  ែផនកវទិយ ្រស្ដនេយបយ
- ១៩៩២   សញញ ប័្រតអក រ ្រស្ដែខមរ ក្រមិតឧត្ដមសិក ទទួល គ ល់េ យ្រកសួង 
   អប់រ ំ្របេទសកមពុជ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម េរៀល េខមរ្ិរនទ
មណ្ឌ ល ្វ យេរៀង គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៥ មក  ១៩៥៧

ភូមិែ្រពកថមី សងក ត់ែ្រពកថមី ខណ្ឌ ចបរអំេព េខត្ដភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៦នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ១៥ ផ្លូវេលខ២៤៥ សងក ត់បឹងេកងកង ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនំេពញ

ភូមិ ្វ យ សងក ត់េចក ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ដ ្វ យេរៀង 

០៨៥ ២៦៦ ១៦៨

168real@gmail.com

មិនធ្ល ប់

វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន ្របព័នធយុត្ដិធម៌ សិទធិមនុស  
្របឆងំអំេពីពុករលួយ
គម ន

- ១៩៩៤-១៩៩៦  អនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយ Monash Institue of State   
   Unniversity

- ១៩៩២-១៩៩៤  ISTA ¬Australia¦ Secutiry Grouwd Control
- ១៩៩២-១៩៩៤  Music Business Managment at Casey Institute

- ២០០៩-២០១៣  ចង ្វ ងកែសត SSD News និងជសមជិក្រកុម្របឹក ជធនី  
   ភនំេពញ
- ២០០៥-២០១២  ្របធន្រកុមហុ៊ន Cam.R PTY.LTD Australia
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ដួង វ ្ណ
មណ្ឌ ល ្វ យេរៀង គណបក ្របជជនកមពុជ

០១ មក  ១៩៥៣

ភូមិេ ទ៍ ឃុញ័ំរ ្រសុកកំពង់េ ទិ៍ េខត្ដ ្វ យេរៀង

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិេមេភ្លីង សងក ត់ ្វ យេរៀង ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ដ្ដ ្វ យេរៀង

០១២ ៨១០ ២៩៧ / ០១១ ៨១០ ២៩៧

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៣ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

សមជិកគណៈកមមករែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌ ន៍ជនបទ 
បរ ិ ថ ន និងធនធនទឹក

 -   សញញ ប័្រតមធយមសិក ក្រមិត២

-   ទី្របឹក អភិបលេខត្ដ ្វ យេរៀង
-   ្របធនកកបទ្រកហមេខត្ដ ្វ យេរៀង
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ ឈនុ រមឹ
មណ្ឌ ល ្វ យេរៀង គណបក ្របជជនកមពុជ

១៧ កកក  ១៩៥០

ឃុរំមងំេថក ល ្រសុក ្វ យទប េខត្ដ ្វ យេរៀង

េមម៉យ មនកូនចំនួន ២នក់ 

គម ន

គម ន

ផទះេលខ១៧១៣Y ្រកុមទី១៧ ភូមិែ្រពក ឡុង 
សងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម  ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ

ភូមិ េជរ ឃុំ ្វ យេតឿ ្រសុកកំពង់េ ទិ៍ េខត្ដ ្វ យេរៀង

០១២ ៦៣៤ ២៦៣ / ០១១ ៨៧៥ ៩២៨ 

wvasvayrieng@online.com.kh 

២ ណត្តិ

អភិវឌ ន៍ជនបទ  វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន 
្របឆងំអំេពីពុករលួយ ្របឆងំអំេពីជួញដូរមនុស  និងចបប់
សមជិកគណៈកមមករសិទធិមនុស  ទទួលពកយបណ្ដឹ ង អេងកត 
និងទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពទឹធសភ

-   អនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយ
- ១៩៧០   សញញ ប័្រតគរុេកសលយឯកេទសគណិតវទិយ    
   ម វទិយល័យគរុេកសលយភនំេពញ

- ១៩៩៥ , ១៩៩៧  ជំនញ្រគប់្រគង និងដឹកន ំពី្របេទសៃថ និង ្របេទសម៉េឡសីុ
- ១៩៩២   ជំនញអភិវឌ ន៍សហគមន៍ ពី្របេទសៃថ

- ១៩៩០ - ២០០៤  ្របធនគេ្រមងអភិវឌ ន៍សហគមន៍េខត្ដ ្វ យេរៀង
- ១៩៩៥ - ២០០៤  ្របធនមនទីរកិចចករនរ ីនិងអតីតយុទធជនេខត្ដ ្វ យេរៀង
- ១៩៨៥ - ១៩៩៥  ្របធនសមគមនរេីខត្ដ ្វ យេរៀង
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម បុ៉ល ហមំ
មណ្ឌ ល ែកវ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៣ កុមភៈ ១៩៤៦

ឃុសំ ្ដ ន់ ្រសុកស ្ដ ន់ េខត្ដកំពង់ធំ

មន្រគួ រ និងមនកូនចំនួន ៨នក់

គម ន

បុគគលិកមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអងគករសហ្របជជតិ

ភូមិេចមេច សងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ ជធនីភនំេពញ

គម ន

០១២ ៦១៦ ៦១៦

hompol@gmail.com

មិនធ្ល ប់

េសដ្ឋកិចច ចបប់ វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន ព័ត៌មន 
្របឆងំអំេពីពុករលួយ
្របធនគណៈកមមករែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌ ន៍ជនបទ 
បរ ិ ថ ន និង ធនធនទឹក

- ១៩៧០-១៩៧៣  ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ដវទិយ ្រស្ដេសដ្ឋកិចច(ឆន ទីំ២)
- ១៩៦៥-១៩៦៧  ម វទិយល័យគរុេកសលយភនំេពញ(សញញ ប័្រតគរុេកសលយ)

- ១៩៨៣-១៩៨៥  ហ្វកឹហ្វនឺេនសិង្ហបុរ ី(ហ្វកឹហ្វនឺ្របព័នធផ ព្វផ យ)
-១៩៧០   សិស នយទ ន េខត្តកំពង់ធំ

- ១៩៩៣-១៩៩៨  និពនធនយកវទិយុផ យសេម្លង និង្រពឹត្ដិប័្រត



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម សខុ ន
មណ្ឌ ល ែកវ គណបក ្របជជនកមពុជ

១៦ េម  ១៩៥០

ភូមិកំពង់ ឃុ្ំរពះបទជន់ជំុ ្រសុកគីរវីង់ េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ៥នក់ 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៧០ ផ្លូវេលខ ២១៤ សងក ត់បឹង ងំ ខណ្ឌ ដូនេពញ 
ជធនីភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០១២ ៨៨៨ ៨៨៨ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

- ២០០៧   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនកេគលនេយបយ និង្រគប់្រគង ធរណៈ
- ២០០៦   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនកវទិយ ្រស្ដនេយបយ កលវទិយល័យកមពុជ
- ២០០៥   បណ្ឌិ តកិត្ដិយសែផនករដ្ឋបល ធរណៈ កលវទិយល័យJeonú   
   ្របេទសកូេរខ៉ងតបូង

- ២០០៤ - បចចុបបនន  ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី
- ១៩៩៨ - ២០០៤  េទសរដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ និន ផុន
មណ្ឌ ល ែកវ គណបក ្របជជនកមពុជ

០៦ កកក  ១៩៤៨

ភូមិេ្រកម ឃុសំន្លុង ្រសុក្រទងំ េខត្ដ ែកវ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ភូមិផ រ េក សងក ត់រកកនុង ្រកុងដូនែកវ េខត្ដ ែកវ

ដូច សយ ្ឋ នបចចុបបនន

០១២ ៩៩៨ ១១៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន

៤ ណត្ដិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

្របធនគណៈកមមករ ធរណករ ដឹកជញជូ ន ទូរគមនគមន៍ 
ៃ្របសណីយ ៍ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល ពណិជជកមម េរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់

-   អនុបណ្ឌិ ត្រគប់្រគងធុរកិចច
- ១៩៦៦   មធយមសិក ប័្រតភគ ២



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ: អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ឯកឧត្ដម មុ៉ក ម៉េរត៉
មណ្ឌ ល ែកវ គណបក ្របជជនកមពុជ

២០ មក  ១៩៤៨

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន មិនបនទទួលព័ត៌មន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម សខុ សកូន
មណ្ឌ ល ែកវ គណបក ្របជជនកមពុជ

១១ មិថុន ១៩៨៣

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន



្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ
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ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម អូ៊ ច័នទរត័ន
មណ្ឌ ល ែកវ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

០៥ មក  ១៩៦៦

ភូមិៃ្រព ្វ  ឃុៃំ្រព ្វ  ្រសុកៃ្រពកបបស េខត្ត ែកវ

េពះម៉យ មនកូន១នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

កសិកមម

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៥១៥ ភូមិពុកឆម  ឃុអំន្លង់វលិ ្រសុកសែងក េខត្តបត់ដំបង

០១២ ៣៣៣ ៩០០

chanrathou@yahoo.com

មិនធ្ល ប់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

េសដ្ឋកិចច វមិជឈករ/អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន ្របឆងំអំេពីពុករលួយ 
ទំនក់ទំនង អន្តរជតិ និង អប់រ/ំកី /បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ

សមជិក គណៈកមមករ អេងកត េបសសំ ត និង ្របឆងំអំេពីពុករលួយ

-២០០២-២០០៣  American Military University (incomplete)
-១៩៩៤-១៩៩៨  បរញិញ ប័្រតវទិយ ្រស្តនេយបយ និងេសដ្ឋកិចច េនCalifornia State  
   University Eresno 
-១៩៩១-១៩៩៤  Liberal Art at Fresno City College

-១៩៩៣-២០០៣  បំេរកិីចចករសងគមេនសហរដ្ឋ េមរកិ (សងគម និង អប់រ)ំ
-២០០៩-២០១២  ្រ ្ត ចរយ កលវទិយល័យបញញ ្រស្ត នេយបយ និងេសដ្ឋកិចច
-២០០៧-២០០៩  អគគេលខធិករ  គណបក សិទធិមនុស
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

េ កជំទវ េទព សទុធី
មណ្ឌ ល ែកវ គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១៣ កុមភៈ ១៩៧៣

េខត្តកំពង់ចម

មន្រគួ រ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ១៥ ផ្លូវ ៣១០ ជធនីភនំេពញ

០១៧ ៨២៥ ៤៦៦

sothy_tep@hotmail.com

មិនធ្ល ប់

ជំនញចង ្វ ង  េន កលវទិយល័យ   NORTHESTERN 
ILLINOIS 
ចបប់  សិទធិមនុស  ទំនក់ទំនងអន្តរជតិ អប់រ/ំកី /
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ

គម ន

-១៩៩១-១៩៩៤  បរញិញ ប័្រតវទិយ ្រស្តនេយបយ េន កលវទិយល័យ LOYOLA OF  
   CHIGAGO
- ១៩៩៥-១៩៩៨  អនុបណ្ឌិ ត ែផនកអប់រេំន កលវទិយល័យ LOYOLA OF CHIGAGO
-២០០៤-បចចុបបនន  បណ្ឌិ តែផនកអប់រ ំេន កលវទិយល័យ ILLNOIS STATE.

-១៩៩១-១៩៩៧  ជំនួយករ្រកសួងអប់រសំហរដ្ឋ េមរកិ
-១៩៩៨-២០១២  ្រ ្ត ចរយ សហរដ្ឋ េមរកិ
-២០០៤-២០០៥  នយក បំរុងសហរដ្ឋ េមរកិ
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:
តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

ឯកឧត្ដម សម រង ុ ី
មណ្ឌ លកំពង់ចម គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១០ មីន ១៩៤៩

ភនំេពញ

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់ 

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មិនបនទទួលព័ត៌មន

ផទះេលខ ៥៧៦ ផ្លូវជតិេលខ២ សងក ត់ចក់អែ្រង ខ័ណ្ឌ មនជ័យ 
ភនំេពញ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

០៩២ ៨៨៨  ០០១

samrainsysrp@gmail.com000

៤ ណត្តិ

មិនបនទទួលព័ត៌មន

គម ន

-១៩៨០    អនុបណ្ឌិ ត្រគប់្រគងធុរកិចច កលវទិយល័យINSEAD Fontainebleau  
-១៩៧៣   អនុបណ្ឌិ តេសដ្ឋកិចច  ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច  
   ្រកុងប៉រសី  ្របេទសប ងំ  

-១៩៩៣-២០១៣  តំ ង ្រស្ត
-១៩៩៣-១៩៩៤  រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងហរិញញវតថុ
-១៩៩២-១៩៩៣  សមជិក្រកុម្របឹក ជតិជន់ខពស់េនកមពុជ
-១៩៧២-១៩៩២  ្របធនធនគរេន្របេទសប ងំ
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ៃថងែខឆន កំំេណីត:ៃថងែខឆន កំំេណីត: 

ទីកែន្លងកំេណីត:ទីកែន្លងកំេណីត:

ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:ថ នភព្រគួ របចចុបបនន:

ក្រមិតវបបធម៌:ក្រមិតវបបធម៌:

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត 
ែដលចប់ រមមណ៍:ែដលចប់ រមមណ៍:

តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:តំែណងេនកនុងរដ្ឋសភ:

តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:តំែណងេនកនុង ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត:

ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:ធ្ល ប់ជប់ជតំ ង ្រស្តកនុង ណត្តិមុនៗចំនួន:

បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:បទពិេ ធន៍ករងរសំខន់ៗ មុនេពលជប់ជតំ ង ្រស្ត:

សយ ្ឋ នបចចុបបនន:សយ ្ឋ នបចចុបបនន:

សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:សយ ្ឋ នកនុងមណ្ឌ ល:

េលខទូរស័ពទ:េលខទូរស័ពទ:

អីុែម៉ល:អីុែម៉ល:

មុខរបរេផ ងេទៀតៈមុខរបរេផ ងេទៀតៈ

ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:ជំនញឯកេទសេផ ងេទៀត:

- ១៩៩៤ - ១៩៩៦  បរញិញ ប្រត្រគប់្រគង និងេសដ្ឋកិចច MIDDLESEX COLLEGE   
   សហរដ្ឋ េមរកិ
- ១៩៨៧ - ១៩៩០  សញញ ប័្រតមធយមសិក កំរតិ២ មធយមសិក េខត្ដេកះកុង

- ១៩៩៧ - បចចុបបនន  មច ស់្រកុមហុ៊ន Employment Agency (GENERAL PLACEMENT  
   Inc.)
- ១៩៩១ - ១៩៩៤  ជ្របធន្រកុមហុ៊ន B.A.Buté ផលិតទឹកសុទធអងគរធំ

ឯកឧត្ដម តុ ៉ ន់ចន់
មណ្ឌ លក ្ដ ល គណបក សេ្រងគ ះជតិ

១២ តុ  ១៩៦៩

ភូមិែ្រសអំបិល ឃុែំ្រសអំបិល ្រសុកែ្រសអំបិល េខត្ដេកះកុង

មន្រគួ រ មនកូនចំនួន ២នក់

មិនបនទទួលព័ត៌មន

មច ស់្រកុមហុ៊ន Employment Agency (GENERAL PLACEMENT  

ផទះ A៧៣  សងក ត់ែ្រពកវង  ខ័ណ្ឌ ចបរអំេព ្រកុងភនំេពញ

េខត្តក ្ត ល

០៧៧  ២៨៤ ៤៤៩

tokvanchan@gmail.com

១ ណត្តិ

្រគប់្រគងពណិជជកមមកនុង និង េ្រក្របេទស

េសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម ្របឆងំអំេពីពុករលួយ ្របឆងំអំេពីជួញដូរមនុស  
និង ្របឆងំេ្រគឿងេញ ន ធនគរ

គម ន
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្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ទី ងំករយិលយ័តំ ង ្រស្ដ មមណ្ឌ ល និង 
េឈម ះបុគគលកិ
ល.រ មណ្ឌ ល េឈម ះបុគគលកិ និងេលខទូរសព័ទ សយ ្ឋ នករលិយ័

តំ ង ្រស្ត

១ បនទ យមនជ័យ េ ក ទួន សុខុម (០១២ ៦៨៦ ២៣១)
េ ក លឹម គឹមហួរ (០៧៧ ៩៧៣ ៦៤៦)

ភូមិ ៣ សងក ត់្រពះពន្ល  
្រកុងសិរេី ភណ្ឌ័  
េខត្ដបនទ យមនជ័យ 
(ជិត េខត្ដ )

២ បត់ដំបង

េ ក្រសី ្រសង់ សមបត្ដិ  (០១១ ៧៦៩ 
២៩០)
េ ក ហុក ចនទ័តុ   (០១២ ៩២៧ ១៦៣)
េ ក ហុ៊យ េហៀង  (០១២ ៧៥២ ០១៧)
េ ក េឡង បុ៊នឆន (០១២ ៧៣១ ៤៧២)
េ ក េហៀង សុធ (០១២ ២១៣ ៤៧២)

ភូមិរតនៈ សងក ត់រតនៈ 
្រកុងបត់ដំបង 
េខត្ដបត់ដំបង
(ខងេកីត ព នថមថមី 
្របែហល ៤០០ែម៉្រត )

៣ កំពង់ចម
េ ក មឹុង វន (០១១ ២១៦ ៥៨៨)
េ ក ងំ ៊ ត់ (០១២ ៨៨១ ៦២៣)
េ ក សួន េរឿន (០១១ ៧៧៩ ២០១)
សងក ត់កំពង់ចម ្រកុងកំពង់ចម

េខត្ដកំពង់ចម(ជិតវទិយល័
យ្រពះសីហនុ )

៤ កំពង់ឆន ងំ
េ ក រុណ រ ៉ុម (០១៦ ៩០៣ ២០៤)
េ ក វង  វបុិល (០១៦ ៩០២ ០៤៧)

ភូមិមុ៉ងប ងំ សងក ត់េប្អរ 
្រកុងកំពង់ឆន ងំ 
េខត្ដកំពង់ឆន ងំ 
(ជិត េខត្ដ )

៥ កំពង់សពឺ

េ ក សឹុម លីន (០១៦ ៧៥៥ ៧៤៩) ភូមិទួលគក 
សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ ន់ 
្រកុងចបរមន េខត្ដកំពង់សពឺ 
(ជិតមនទីរេទសចរណ៍េខត្ដ)

៦ កំពង់ធំ
េ ក ជំុ ធុត (០១២ ៩៦១ ៣៣៩)
                (០៩២ ១៩៤ ៧៦៥)
េ ក គន់ េឆងែកវ (០១២ ៤០៨ ៨២១)

ភូមិទី២ សងក ត់កំពង់ធំ 
្រកុងសទឹងែសន 
េខត្ដកំពង់ធំ 
(ជិតផ រកំពង់ធំ)

៧ កំពត
េ ក្រសី គីន ៉  (០១២ ៤៨១ ៩២៥)
  (០១២ ៣៣០ ០៤០)

ភូមិ១ឧសភ 
សងក ត់កំពង់ក ក ល 
្រកុងកំពង់បយ េខត្ដកំពត 
(ជិតរង្វង់មូល)
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ល.រ មណ្ឌ ល េឈម ះបុគគលកិ និងេលខទូរសព័ទ សយ ្ឋ នករលិយ័
តំ ង ្រស្ត

៨ ក ្ដ ល េ ក ហួត គង់ (០១១ ៦៨៤ ៨៦៥)
េ ក វ េព (០១១ ៩៥២ ៦៥៦)

សងក ត់េសរភីព 
្រកុង េខម  
េខត្ដក ្ដ ល 
(ជិតមនទីរវបបធម៌េខត្ដ )

៩ ្រកុងែកប គម ន គម ន

១០ េកះកុង

េ ក ចន់ ៉ វុឌ ន៍ (០១២ ៤៩៩ ៤១៩)
េ ក កង សំអុន (០១២ ៣៥០ ០៤១)
េ ក ចន់ កិត្ដិខុម (០១២ ៩៤៧ ៣៣៣)
េ ក ជ ងេហង
េ ក្រសី ខត ម៉រ ី
េ ក្រសី ម៉ច ្រសីមំុ

ភូមិ១ 
សងក ត់ ម ច់មនជ័យ  
្រកុងេខមរភូមិនទ 
េខត្ដេកះកុង

១១ ្រកេចះ
េ ក កងំ មុ៉នធី  (០១១ ៦៧៩ ២០៣) កនុងបរេិវណ

េខត្ដ្រកេចះ

១២ មណ្ឌ លគិរ ី
េ ក ្រពុំ សុខន (០១២ ៩៥៤ ០៣៧)
េ ក្រសី រត័ន ្រសីនង (០១១ ៦៦៩ ៧៩៥)
    (០៨៩ ៨៣២ ៣០៤)

ភូមិេដីម្រសល់ 
សងក ត់មេនរមយ 
្រកុងែសនមេនរមយ 
េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី

១៣ ឧត្ដរមនជ័័យ គម ន គម ន

១៤ ៃប៉លិន គម ន គម ន

១៥ ភនំេពញ
េ ក អឹុម ៉ ៉ញ (០១៦ ៩០១ ៨៤៣)
           (០១៧ ៤៩៤ ៩១៨)

ផទះ២៥៤ េបអឺ០ 
ផ្លូវ១៨០ សងក ត់បឹង ងំ 
ខ័ណ្ឌ ដូនេពញ ភនំេពញ 
(ផ្លូវកកបទ្រកហម )

១៦ ្រពះវ ិ រ
េ ក វង  េឆងគី (០១២ ៥០១ ៤៨៨) ្ល ប់
េ ក្រសី ធូ រតន (បេ ្ដ ះ សនន)

ភូមិអណ្ដូ ងេពធិ៍ 
សងក ត់កំពង់្រប ក 
្រកុង្រពះវ ិ រ 
េខត្ដ្រពះវ ិ រ
(ជិត
សងក ត់កំពង់្រប ក)



.......... 180 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

ល.រ មណ្ឌ ល េឈម ះបុគគលកិ និងេលខទូរសព័ទ សយ ្ឋ នករលិយ័
តំ ង ្រស្ត

១៧ ៃ្រពែវង េ ក ែម៉ន យ៉ត  (០១២ ៩៨៣ ០២៤)
េ ក្រសី ៃឆ ចនធូ  (០១២ ៦៥៤ ៤៥៧)

ភូមិ១ សងក ត់កំពង់ វ 
្រកុងកំពង់ វ 
េខត្ដ  ៃ្រពែវង
(ជិតមនទីរសងគមកិចចេខត្ដ )

១៨ េពធិ៍ ត់ េ ក ទ ភីធូរ  (០១១ ៦៧៧ ០៨៨)
េ ក េខៀវ សំែផល (០១១ ៨៩៩ ៧៣០)
  (០១២ ៧២៧ ១៦៥)

ភូមិថនល់បំែបក សងក ត់ 
រ ប ្រកុងេពធិ៍ ត់ 
េខត្ដេពធិ៍ ត់  
(ផ្លូវជតិេលខ៥ )

១៩ រតនគិរ ី េ ក បឡង វនិ  (០៩២ ៤១៩ ៧៦២)
េ ក ថម ថន់

ភូមិ៣ សងក ត់ បនេសៀក 
្រកុងបនលុង 
 េខត្ដ រតនរគីរ ី
(ជិតមនទីរអភិវឌ ន៍
ជនបទ )

២០ េសៀម ប េ ក ឈុន សិរចីនទ (០១២ ៤៨៤ ៨២៥)
េ ក លឹម េវឿន (០១២ ៩៦៧ ៩១៧)
អនក្រសី ឯម សុជតិ (០៩២ ៩៣០ ៦៦១)

ផទះេលខ០៦៧០ 
្រកុម២៥ ភូមិបនទ យចស់ 
សងក ត់ស្ល្រកម ្រកុង េសៀម ប 
េខត្ដ   េសៀម ប (ម្ដុ ំផ រេលី)

២១ ្រពះសីហនុ េ ក គង់ ម៉ណុល (០១២ ៨៦៥ ៩១៥)
េ ក សំ េរឿន  (០១២ ៥០៣ ១៧៨)

សងក ត់ ៣ ្រកុង្រពះសីហនុ 
េខត្ដ្រពះសីហនុ
(ជិតវមិនឯក ជយ្រកុង )

២២ សទឹងែ្រតង េ ក សឹុង និត (០១២ ៥៩២ ៨០៦)
កញញ  ថរ វណ្ណ (០១២ ៧៥៥ ២១១)

ភូមិក ្ដ ល សងក ត់ 
សទឹងែ្រតង ្រកុងសទឹងែ្រតង 
េខត្ដសទឹងែ្រតង

២៣ ្វ យេរៀង េ ក អុ៊ង សុក (០១១ ៩៧២ ៧៤៨)
េ ក ែប៉ន ចន់  (០១១ ២៩៧ ៨៤៥)
កញញ  លឹម នី (០១១ ៨៦៨ ១១៣)

ភូមិេមេភ្លីង 
សងក ត់ ្វ យេរៀង 
្រកុង ្វ យេរៀង 
េខត្ដ ្វ យេរៀង
(ជិតមនទីរ
ៃ្របសណីយេ៍ខត្ដ)

២៤ ែកវ េ ក េ ម េមឿន (០១២ ៩៧៤ ៥៦៥)
េ ក សម រុន (០១២ ៩៧៤ ៣៧១)
េ ក កុយ េឆម (០១១ ៧២១ ៧៧៩)
េ ក េគវ េរន (០១៥ ៥២៧ ៩៨៩

ភូមិ១ សងក ត់រក ្រកុងដូនែកវ 
េខត្ដ ែកវ 
(ជិតមេ ្រសពេខត្ដ)
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ឯក រពក់ព័នធនឹងរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
(េបះពុមពេ យេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ ឆន  ំ២០០៨) 

ជំពូកទី ៧ អំពីរដ្ឋសភ

ម្រ  ៧៦.- 
 រដ្ឋសភមនសមជិកតំ ង ្រស្ដយ៉ងតិច ១២០ រូប ។ 
 តំ ង ្រស្ដ ្រតូវេ្រជស ងំេ យករេបះេឆន តជសកល េ យេសរ ី េ យេសមភព 
េ យចំេពះ និង មវធីិេ្រជសេរ សេឆន តជសមង ត។់
 តំ ង ្រស្ដ ចឈរេឈម ះេបះេឆន ត ជថមីបន។
 អនកែដលមនសិទធិឈរេឈម ះជេបកខជនតំ ង ្រស្ដ គឺជ្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទែដល
មន សិទធិេបះេឆន ត មន យុយ៉ងតិច ២៥ ឆន មំនសញជ តិជតិែខមរ ងំពីកំេណ ត ។
 អងគករេរៀបចំករេបះេឆន ត ែបបបទ និងករ្រប្រពឹត្ដេទៃនករេបះេឆន ត្រតូវកំណតក់នុងចបប ់
េបះេឆន ត ។ 

ម្រ  ៧៧.- 
 តំ ង ្រស្ដកនុងរដ្ឋសភ ជតំ ង្របជជតិែខមរទងំមូល ពំុែមន្រគនែ់តជតំ ង្របជពលរ
ដ្ឋ កនុងមណ្ឌ លរបស់ខ្លួនេនះេទ ។
 ណត្ដិ ជញ បញជ ទងំ យ្រតូវទុកជេមឃៈ។

ម្រ  ៧៨.-
 នីតិកលរបស់រដ្ឋសភមនកំណត៥់ឆន  ំេហយ្រតូវផុតកំណត ់  េនេពលែដលរដ្ឋសភថមី ចូលកន ់
តំែណង។ រដ្ឋសភមនិ ច្រតូវបនរ ំ យមុនផុត ណ ត្ដិបនេឡយ េវៀរែលងែតកនុងករណីែដល ជរ ្ឋ ភិ
បល ្រតូវបនទម្ល កពី់រដងកនុងរយៈេពល ១២ែខ ។ 
 កនុងករណីេនះ ្រពះម ក ្រត្រតូវរ ំ យរដ្ឋសភ េ្រកយពី្រពះអងគ្រទងប់នទទួលករេសនពីន
យក រដ្ឋម្រន្ដី និង បនទ បពី់្រទងប់នករយល់្រពមពី្របធនរដ្ឋសភ ។ 
 ករេបះេឆន តេដមបីេ្រជសេរ សរដ្ឋសភថមី នឹង្រប្រពឹត្ដេទកនុងរយៈេពល ៦០ៃថង យ៉ងយូរ  ចប់ ងំ 
ពីៃថងរ ំ យរដ្ឋសភមក។ 
 កនុងរយៈកលេនះ ជរ ្ឋ ភបិលមនែតភរកិចចដឹកនកំរងរ្របចៃំថងែតបុ៉េ ្ណ ះ ។  
 
 កនុងេពលមនស្រងគ ម ឬកនុងកលៈេទសៈពិេសសដៃទេទៀត ែដលមនិ ចេធ្វករេបះេឆន តេកត 
រដ្ឋសភ ច្របកសបន្ដនីតិកលរបស់ខ្លួនមយួដងបនមយួឆន  ំ មសំេណ របស់្រពះម ក ្រត ។
 ករ្របកសបន្ដនីតិកលរបស់រដ្ឋសភ ្រតូវសេ្រមចេ យមតិយល់្រពមពីរភគបីយ៉ងតិចៃនចំនួន 
សមជិករដ្ឋសភទងំមូល ។
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ម្រ  ៧៩.-
 ណត្ដិៃនសមជិករដ្ឋសភមនវសិមតិភពជមយួករបំេពញមុខងរ ធរណៈជសកមម និង 
ជមយួមុខងរជសមជិកៃន ថ បន័ដៃទេទៀត ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ េនះ េវៀរែលងែតេទបំេពញ មុ
ខងរកនុងគណៈរដ្ឋម្រន្ដីៃន ជរ ្ឋ ភបិល ។
 កនុងករណីេនះ សមជិករដ្ឋសភរូបេនះមន នៈជសមជិករដ្ឋសភធមម  បុ៉ែន្ដមនិ្រតូវមនមុខ 
តំែណងអ្វីទងំអស់កនុងគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ ៍និងកនុងគណៈកមមករេផ ងៗៃនរដ្ឋសភ ។

ម្រ  ៨០.-
 តំ ង ្រស្ដ មនអភយ័ឯកសិទធិសភ ។
 តំ ង ្រស្ដរូប កេ៏ យ មនិ ច្រតូវបនេចទ្របកន ់ ចបខ់្លួន ឃតខ់្លួន ឬឃុំខ្លួន េ យ 
េហតុពី បនសំែដងេយបល់ ឬបេញចញមតិកនុងករបំេពញមុខងររបស់ខ្លួនេ ះេឡយ ។
 ករេចទ្របកន ់ ករចបខ់្លួន ករឃតខ់្លួន ឬករឃុខំ្លួន សមជិក មយួៃនរដ្ឋសភ 
នឹង ចេធ្វេទេកត លុះ្រ ែតមនករយល់្រពមពីរដ្ឋសភ ឬពីគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយរ៍បស់រដ្ឋសភ
កនុងចេន្ល ះសមយ័្របជំុ ៃនរដ្ឋសភ េវៀរែលងែតកនុងករណីបទេលមស្រពហមទណ្ឌ ជកែ់ស្ដង ។ កនុងករណី 
ខងេ្រកយេនះ ្រកសួងមន សមតថកិចច្រតូវេធ្វេសចក្ដី យករណ៍ជូនរដ្ឋសភ ឬ ជូនគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដ
យរ៍បស់រដ្ឋសភជបនទ ន ់េដមបី សេ្រមច ។
 េសចក្ដីសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយរ៍បស់រដ្ឋសភ ្រតូវ កជូ់នសមយ័្របជំុរដ្ឋសភ 
ខងមុខ េដមបីអនុមត័ មមតិភគេ្រចនពីរភគបីៃនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ។
 កនុងករណីទងំអស់ខងេលេនះ ករឃុំខ្លួន ករេចទ្របកនតំ់ ង ្រស្ដ មយួ្រតូវផ្អ ក 
្របសិន េបរដ្ឋសភបនបេញចញមតិឱយផ្អ ក មមតិភគេ្រចនបីភគបនួៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល។

ម្រ  ៨១.-
 រដ្ឋសភមនថវកិស្វយត័ស្រមបដំ់េណ រករ ។
 តំ ង ្រស្ដ ្រតូវទទួល្របកបំ់ ច ់។

ម្រ  ៨២ ថមី.-
 រដ្ឋសភេបកសមយ័្របជំុដំបូង ហុកសិបៃថងយ៉ងយូរេ្រកយេពលេបះេឆន ត មករេកះ្របជំុ 
របស់ ្រពះម ក ្រត ។
 មុនចបេ់ផ្ដមករងររបស់ខ្លួន រដ្ឋសភ្រតូវ្របកសសុពលភពៃន ណត្ដិ        របស់សមជិក នីមយួៗ 
្រតូវេបះេឆន តេ្រជសេរ ស ចេ់ យែឡកពីគន  នូវ្របធន អនុ្របធនរដ្ឋសភ និងសមជិកទងំអស់ៃន 
គណៈកមមករននរបស់រដ្ឋសភ េ យមតិភគេ្រចន ចខ់តៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ។
 រដ្ឋសភ្រតូវអនុមត័បទបញជ ៃផទកនុង េ យមតិភគេ្រចន ចខ់ត ៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភ 
ទងំមូល។
 តំ ង ្រស្ដទងំអស់្រតូវេធ្វសចច ្របណិធន មុនចូលកនតំ់ែណង ដូចមនខ្លឹម រែចងកនុង 
ឧបសមពន័ធទី ៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  ។
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ម្រ  ៨៣.-
 រដ្ឋសភ ្របជំុជ មញញ  ពីរដង កនុងមយួឆន  ំ។
 សមយ័្របជំុនីមយួៗមនថិរៈេវ យ៉ងតិចបីែខ ។ េបមនសំណូមពរពី្រពះម ក ្រត ឬេសចក្ដី 
េសនសំុពីនយករដ្ឋម្រន្ដី ឬពីសមជិករដ្ឋសភចំនួនមយួភគបីយ៉ងតិច គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយរ៍ដ្ឋសភ
េកះ ្របជំុរដ្ឋសភជវ ិ មញញ  ។
 កនុងករណីេនះ រេបៀប រៈជក់ កៃ់នសមយ័្របជំុជវ ិ មញញ  ្រតូវផ យដល់្របជ ្រស្ដជមយួ
នឹង ៃថងកំណត្់របជំុ ។

ម្រ  ៨៤.-
 េនចេន្ល ះសមយ័្របជំុរបស់រដ្ឋសភ គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយរ៍បស់រដ្ឋសភទទួលភរកិចចចត ់
ែចងករងរ ។
 គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយរ៍បស់រដ្ឋសភរមួមន ៖ ្របធនរដ្ឋសភ អនុ្របធនរដ្ឋសភ និង្របធន 
គណៈកមមករទងំអស់របស់រដ្ឋសភ ។

ម្រ  ៨៥.-
 សមយ័្របជំុរដ្ឋសភ ្រតូវេធ្វេន ជធនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជកនុង ល្របជំុរបស់រដ្ឋសភ 
េលកែលងែតមនករសេ្រមចេផ ងចុះកនុងលិខិតេកះ្របជំុេ យកលៈេទសៈត្រមូវ ។
 េ្រកពីករណីខងេល និងេ្រកពីកែន្លង និងពីកលបរេិចឆទ ែដលកំណតក់នុងេសចក្ដីអេញជ ញ 
ករ្របជំុ កេ៏ យរបស់រដ្ឋសភ្រតូវទុកជខុសចបប ់េហយជ សូនយេពញលកខណៈ ។

ម្រ  ៨៦.-
 កនុងកលៈេទសៈែដល្របេទសជតិសថិតកនុងភព សនន រដ្ឋសភ្របជំុ ល់ៃថងជបជ់្របច ំ ។ 
រដ្ឋសភ មនសិទធិសេ្រមចបញចបក់លៈេទសៈពិេសសខងេលេនះ កលេបសភពករណ៍អនុញញ ត ។
 េបរដ្ឋសភមនិ ច្របជំុបនេទ េ យមូលេហតុចបំច ់ ជ ទិ៍េនេពលែដលកម្ល ងំបរេទស 
ចូលមក កនក់បទឹ់កដី ករ្របកសភព សនន្រតូវបន្ដេទមុខជស្វ័យ្របវត្ដិ។
 េនេពលែដល្របេទសជតិឋតិកនុងភព សនន រដ្ឋសភមនិ ច្រតូវរ ំ យបនេឡយ ។

ម្រ  ៨៧.-
 ្របធនរដ្ឋសភដឹកនអំងគ្របជំុរបស់រដ្ឋសភទទួលអញញត្ដិចបប ់ និងេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ដទងំ យ 
ែដលរដ្ឋសភបនអនុមត័ ៉បរ់ងករអនុវត្ដបទបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ និងចតែ់ចងករទកទ់ងអន្ដរជតិ 
ទងំ យរបស់រដ្ឋសភ ។
 កនុងករណីែដល្របធនរដ្ឋសភមនធុរៈ មនិ ចបំេពញមុខងរបន េ យេហតុមកពីមនជមង ឺឬ 
បំេពញមុខងរជ្របមុខរដ្ឋស្ដីទី ឬជ្រពះ ជនុសិទធិ ឬបំេពញេបសកកមមេនបរេទស អនុ្របធន រដ្ឋសភ 
មយួរូប
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្រតូវទទួលភរកិចចចតែ់ចងករងរជំនួស ។
 កនុងករណីែដល្របធន ឬអនុ្របធនរដ្ឋសភ ែលងពីមុខតំែណង ឬទទួលអនិចចកមម រដ្ឋសភ្រតូវ 
េបះេឆន តេ្រជស ងំ្របធន ឬអនុ្របធនថមី ។

ម្រ  ៨៨ ថមី (ពីរ).-
 ករ្របជំុរដ្ឋសភ ្រតូវេធ្វជ ធរណៈ ។
 រដ្ឋសភ ច្របជំុជសមង តប់ន មករេសនសំុពី្របធនឬពីសមជិកចំនួនមយួភគដបយ៉់ងតិច
ពី្រពះម ក ្រត ឬពីនយករដ្ឋម្រន្ដី ។
 ករ្របជំុរដ្ឋសភ នឹងយកជករបន លុះ្រ ែតមន ៖
 ក- កូរ ៉ុមេលសពីពីរភគបី ៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូលស្រមបក់រអនុមត័ ទងំ យ  
ែដលត្រមូវឱយយកមតិភគេ្រចន ពីរភគបីៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ។
 ខ- កូរ ៉ុមេលសពីពកក់ ្ដ ល ៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ស្រមបក់រអនុមត័ ទងំ យ 

 ែដលត្រមូវឱយយកមតិភគេ្រចន ចខ់តៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល ។

ម្រ  ៨៩.-
 មករសំុពីសមជិកចំនួនមយួភគដបយ៉់ងតិច រដ្ឋសភ ចអេញជ ញឥស រជនដឧ៏ត្ដម មយួ
មក បំភ្លរឺដ្ឋសភអំពីបញ្ហ ែដលមន រៈសំខនពិ់េសស ។
 
ម្រ  ៩០.- ថមី(ពីរ)
 រដ្ឋសភជអងគករែដលមនអំ ចនីតិបញញត្តិ េហយបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនដូចបនកំណតក់នុង 
រដ្ឋធមមនុញញ  និងចបបជ់ធរមន ។
 រដ្ឋសភអនុមត័ថវកិជតិ ែផនកររដ្ឋ ករឱយរដ្ឋខចី្របកពី់េគ ករឱយរដ្ឋឱយ្របកេ់គខចី ករសនយនន 
ែផនកហិរញញ វតថុ និងករបេងកត ែកែ្រប ឬលុបេចលពនធ រ ។
 រដ្ឋសភឱយេសចក្ដីយល់្រពមចំេពះគណនីរដ្ឋបល ។
 រដ្ឋសភអនុមត័ចបបស់្ដីពីករេលកែលងេទសជទូេទ ។
 រដ្ឋសភអនុមត័យល់្រពម ឬលុបេចលសនធិសញញ  ឬអនុសញញ អន្ដរជតិ ។
 រដ្ឋសភអនុមត័ចបបស់្ដីពីករ្របកសស្រងគ ម ។
 ករអនុមត័ខងេលេនះ្រប្រពឹត្ដេទ េ យមតិភគេ្រចន ចខ់តៃន ចំនួនសមជិករដ្ឋសភ ទងំ 
មូល។
 រដ្ឋសភេបះេឆន តទុកចិត្ដដល់ ជរ ្ឋ ភបិល មមតិភគេ្រចន ចខ់ត ៃនចំនួនសមជិករដ្ឋ 
សភ ទងំមូល ។
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ម្រ  ៩១ ថមី.-
 សមជិក្រពឹទធសភ សមជិករដ្ឋសភ និង នយករដ្ឋម្រន្ដី មនសិទធិផ្ដួចេផ្ដមគំនិតេធ្វចបប ់។
 តំ ង ្រស្ដមនសិទធិេសនេធ្វវេិ ធនកមមចបប ់ បុ៉ែន្ដសំេណ េនះ មនិ ចទទួលយកបនេទ 
េបវេិ ធនកមមេនះ សំេ បនថយ្របកចំ់ណូល ធរណៈ ឬបែនថមបនទុកេល្របជពលរដ្ឋ ។

ម្រ  ៩២.- 
 ករអនុមត័ទងំ យរបស់រដ្ឋសភ ែដលផទុយនឹងេគលករណ៍រក ករពរ ឯក ជយ    អធិបេតយយ   
 បូរណភពទឹកដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហយែដលនឱំយប៉ះពល់ដល់ឯកភពនេយ ប យ ឬករ្រគប ់
្រគងរដ្ឋបលរបស់្របេទសជតិ នឹង្រតូវចតទុ់កជ សូនយ ។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញជអងគករែតមយួគត់
ែដល មនសមតថកិចចសេ្រមចពីេមឃភពេនះ។ 

ម្រ  ៩៣ ថមី.-
 ចបបែ់ដលរដ្ឋសភបនអនុមត័    និង្រពឹទធសភបនពិនិតយចបស់ព្វ្រគបរ់ចួេហយ      េហយ្រតូវបន 
្រពះម ក ្រត្រទង់ យ្រពះហស្ដេលខ្របកសឱយេ្រប ្រតូវចូលជធរមនេន ជធនីភនេំពញកនុងរយៈ 
េពល ដបៃ់ថងគត ់ េ្រកយពីៃថង្របកសឱយេ្រប និងេនទូទងំ្របេទសកនុងរយៈេពលៃមភៃថងគតេ់្រកយពីៃថង្រប 
កសឱយ េ្រប ។ បុ៉ែន្ដេបចបបេ់នះបនែចងថ ជករ្របញបច់បបេ់នះ្រតូវចូលជធរមនភ្ល មេនទូទងំ្រប
េទស េ្រកយៃថង ្របកសឱយេ្រប ។
 ចបបែ់ដល្រពះម ក ្រត្រទងប់ន យ្រពះហស្ដេលខ្របកសឱយេ្រប ្រតូវចុះកនុង ជកិចច និង 
ផ ព្វផ យ េនទូទងំ្របេទសឱយទន់ មេពលកំណតខ់ងេល ។

ម្រ  ៩៤.-
 រដ្ឋសភបេងកតគណៈកមមករេផ ងៗែដលចបំច។់ ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្ដេទៃនរដ្ឋសភ នឹង 
មនកំណតក់នុងបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភ ។

ម្រ  ៩៥.-
 កនុងករណីមនសមជិករដ្ឋសភទទួលអនិចចកមម ែលង ឬ្របសចកសមជិកភពែដលេកត 
មន េឡង ៦ែខ យ៉ងតិចមុនចបនី់តិកល ្រតូវចតក់រេ្រជស ងំជំនួសសមជិកេនះ មល័កខខណ័្ឌ កំណត ់
កនុងបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ និងកនុងចបបេ់បះេឆន ត ។
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ម្រ  ៩៦.-
 តំ ង ្រស្ដមនសិទធិ កសំ់ណួរដល់ ជរ ្ឋ ភបិល។ សំណួរេនះ្រតូវសរេសរជ យលកខណ៍ 
អក រ ្របគល់ជូន មរយៈ្របធនរដ្ឋសភ។
 ចេម្លយ ចេធ្វេឡងេ យរដ្ឋម្រន្ដីមយួរូប ឬេ្រចនរូប ្រស័យេ យបញ្ហ ែដលបនេចទេឡង 
ពកព់ន័ធនឹងករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្ដីមយួរូប ឬេ្រចនរូប។ េបបញ្ហ ពកព់ន័ធដល់នេយបយទូេទរបស់ 
ជរ ្ឋ  ភបិលនយករដ្ឋម្រន្ដី្រតូវេឆ្លយផទ ល់ខ្លួន។

 ចេម្ល យ របស់រដ្ឋម្រន្ដី ឬរបស់នយករដ្ឋម្រន្ដី ចេធ្វេ យផទ ល់មត ់ ឬសរេសរជ យលកខណ៍ 
អក រ។
 ចេម្លយខងេលេនះ ្រតូវេធ្វេឡងកនុងរយៈេពល្របពីំរៃថង បនទ បពី់បនទទួលសំណួរ។
 ចំេពះចេម្លយផទ ល់មត ់ ្របធនរដ្ឋសភ ចសេ្រមចេបកឱយមន ឬមនិឱយមនករជែជកេដញ 
េ ល។ េបគម នករេបកឱយជែជកេដញេ លេទេនះ ចេម្លយរបស់រដ្ឋម្រន្ដី ឬនយករដ្ឋម្រន្ដី នឹងបញចបសំ់ណួរ 
ែតម្ដង។
 េបមនករេបកឱយជែជកេដញេ លមច ស់សំណួរ គមិនឯេទៀត និងរដ្ឋម្រន្ដីពកព់ន័ធ ឬនយក 
រដ្ឋម្រន្ដី ចជែជកប្ដូរេយបល់កនុងរយៈេពលែដលមនិ ចេលសពីមយួេពល្របជំុេឡយ។
 រដ្ឋសភកំណតទុ់កេពលមយួៃថងកនុងមយួសប្ដ ហ៍ស្រមបក់រេឆ្លយសំណួរ។ 
 េទះបីយ៉ង កេ៏ យ សមយ័្របជំុស្រមបេ់ឆ្លយសំណួរខងេលេនះមនិ ចេបកលទធភពឱយ
មន ករេបះេឆន ត្របេភទ មយួបនេឡយ។

ម្រ  ៩៧.-
 គណៈកមមករទងំ យរបស់រដ្ឋសភ ចអេញជ ញរដ្ឋម្រន្ដីមកបំភ្លអំឺពីបញ្ហ អ្វីមយួែដលពកព់ន័ធ
នឹង វស័ិយទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន។

ម្រ  ៩៨ ថមី.-
 រដ្ឋសភ ចទម្ល កស់មជិកគណៈរដ្ឋម្រន្ដី ឬទម្ល ក់ ជរ ្ឋ ភបិលពីតំែណងេ យអនុមត័ញត្ដិ 
បេនទ ស មសំេឡងេឆន តភគេ្រចន ចខ់ត ៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល។
 ញត្ដិបេនទ ស ជរ ្ឋ ភបិល ្រតូវបនេលកេឡងជូនរដ្ឋសភេ យតំ ង ្រស្ដចំនួន មសិបន
ក ់េទបរដ្ឋសភ ចេលកយកមកពិភក បន។
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លទធផលៃនករេបះេឆន តេ្រជស ងំតំ ង ្រស្ដឆន ២ំ០១៣

ល.រ មណ្ឌ ល ចំនួន្របជ
ពលរដ្ឋ
សរុប

អនក្រគប់
យុ

េបះេឆន ត

អនកចុះ
េឈម ះេបះ
េឆន ត

អនក
េបះេឆន ត

អសនៈ

សរុប

១ បនទ យមនជ័យ ៧១៩,៦៤០ ៤៦៨,៨៥៨ ៤៧១,៨២០ ២៥៥,៥១៦ ៦ ៤ ២

២ បត់ដំបង ១,០៩៨,៩៥៧ ៧៣១,៤៤៩ ៧០៦,៨៧៤ ៤២៦,៦៥១ ៨ ៥ ៣

៣ កំពង់ចម ១,៨៩១,៤០៦ ១,២៨១,០៧៦ ១២៨៥,៨៤៥ ៨៩៥,៩៤២ ១៨ ៨ ១០

៤ កំពង់ឆន ងំ ៥២៩,៥៦១ ៣៣០,៥៥៤ ៣២២,៩៥៦ ២៤៤,៨៣៦ ៤ ២ ២

៥ កំពង់សពឺ ៨០២,៦៨២ ៥០៥,៦៨៣ ៥១៩,៥០៨ ៣៩៨,២៩២ ៦ ៣ ៣

៦ កំពង់ធំ ៧២៧,៧១៩ ៤៦១,១៣៣ ៤៣៧,៤០៤ ២៨៦,៤៣៧ ៦ ៣ ៣

៧ កំពត ៦៥១,៧៣៩ ៤៤៧,១០៥ ៤៣៦,៤០២ ៣០០,៩៥៤ ៦ ៣ ៣

៨ ក ្ដ ល ១,១៩១,៧៩៧ ៨៥៥,៣៦៧ ៨៤៣,៥២២ ៦៥៦,៥០០ ១១ ៥ ៦

៩ ្រកុងែកប ៣៩,៥២៤ ២៤,៩៤៨ ២៥,៦៦៥ ១៩,៩៨៣ ១ ១ ០

១០ េកះកុង ១២៧,១៦០ ៧៩,៣២២ ៧៨,៣៨៧ ៤៣,៨៥១ ១ ១ ០

១១ ្រកេចះ ៣៥៣,១៩២ ២១៩,៥៥៥ ២០៨,៩៥២ ១៤៣,៤១១ ៣ ២ ១

១២ មណ្ឌ លគីរ ី ៧០,៦០៤ ៣៩,៥២៤ ៣៧,០២៨ ២៤,២៥០ ១ ១ ០

១៣ ឧត្ដរមនជ័យ ២១៦,៦៧៦ ១២៦,៤០០ ១៣៦,៣៣៣ ៨១,៤៧៧ ១ ១ ០

១៤ ្រកុងៃប៉លិន ៦៦,៤៣៦ ៣៨,៤១០ ៤០,៣១២ ២៧,៥១០ ១ ១ ០

១៥ ភនំេពញ ១,៣២៩,១២១ ៩៥៩,៧៤៧ ៩៩៨,៨២៧ ៦៦៣,៨០៦ ១២ ៥ ៧
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ល.រ មណ្ឌ ល ចំនួន្របជ
ពលរដ្ឋ
សរុប

អនក្រគប់
យុ

េបះេឆន ត

អនកចុះ
េឈម ះេបះ
េឆន ត

អនក
េបះេឆន ត

អសនៈ

សរុប

១៦ ្រពះវ ិ រ ២១៣,២៣៩ ១២៤,៨២៥ ១២៤,៨៤៤ ៨៥,៦១៧ ១ ១ ០

១៧ ៃ្រពែវង ១,១៨៦,៧៧១ ៨៣៦,៧០៤ ៨០៩,០២០ ៥៧៦,១១៤ ១១ ៥ ៦

១៨ េពធ៍ិិ ត់ ៤៥៧,៣២៣ ២៩៦,៦៨២ ២៧៨,០៤៤ ២០១,៨៦៦ ៤ ៣ ១

១៩ រតនគិរ ី ១៥៨,១៦២ ៩៥,៦៣៥ ៨៤,១៦៣ ៥៣,៥៩៨ ១ ១ ០

២០ េសៀម ប ៩៨៩,២១៦ ៦២៣,៣០៧ ៥៧៦,១១៤ ៣៩៥,៥៥៨ ៦ ៤ ២

២១ ្រពះសីហនុ ២០២,៥៤៦ ១៣០,២៨៧ ១២៦,៩៣៧ ៨៧,៤៤៣ ១ ១ ០

២២ សទឹងែ្រតង ១២៩,៩៧៤ ៧០,៧២៩ ៦៧,៥៣៨ ៤៦,៥៩២ ១ ១ ០

២៣ ្វ យេរៀង ៦០៧,៩៦៤ ៤១២,៤៦៩ ៣៩៨,៨០៧ ៣០១,៤៣៥ ៥ ៣ ២

២៤ ែកវ ៩៧៤,០៣៤ ៦៨៤,៧៦៥ ៦៦០,១៥១ ៥១៧,៦០៥ ៨ ៤ ៤

្របភព ៖ គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គជប) ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១៣
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រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
រដ្ឋធមមនុញញបង្ហ ញពីអំ ច តួនទី និង ករទទួលខុស 
្រតូវទងំអស់ របស់រដ្ឋសភ។ រដ្ឋធមមនុញញ ែដលេបះពុមពចុង
េ្រកយេនឆន  ំ ២០០៨ េ យអគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធស
ភ ចរកេឃញមនេនៈ
http://www.kas.de/proj/home/pub/17/2/year-2008/
dokument_id-13444/index.html

បទបញជ ៃផទកនងុរដ្ឋសភ
បទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភពណ៌នអំពី្របតិបត្ដិករននរបស់
រដ្ឋសភ។ បទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ ែចងអំពីករបេងកតរចន 
សមពន័ធរដ្ឋសភ និងជួយឱយមន្របពន័ធនីតិបញញត្ដិមយួ
ែដល មនលកខណៈយុត្ដិធម ៌ មនរេបៀបេរៀបរយ និង ច 
យល់បនចបស់។ ចរកេឃញមនេន ៖
http://www.national-assembly.org.kh/internal_
regulation/ internal%20regulation1.htm

េសៀវេភ្របវត្ដិរបូសេងខប
អនកតំ ង ្រស្ដនីតិកលទី៣ 
ៃន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ផទុកនូវ្របវត្ដិរូបសេងខបរបស់អនកតំ ង ្រស្ដទងំ ១២៣ 
រូប និងពត័ម៌នមូល ្ឋ នមយួចំនួនទកទ់ងនឹង រដ្ឋសភនីតិ 
កលទី៣។ ចរកេឃញមនេន ៖
                            htt p://www.comfrel.org/khm/images/report_
on_p_g/1119432385MPs_Directory_June17KH.pdf

ឯក រពិេ្រគះ
ឯក រេបះពុមព



.......... 190 ..........

្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត នីតកិលទ ី ៥ (២០១៣-២០១៨)

របយករណ៍ឃ្ល េំមលសភ 
និងតំ ង ្រស្ដ
របយករណ៍ សេងកតេមលសកមមភពសភតំ ង ្រស្ដ 
ទងំេនះ នឹងផ្ដល់នូវករប៉ន្់របមណអំពីសកមមភព 
ដំេណ រ កររបស់រដ្ឋសភ និង អនកតំ ង ្រស្ដជបេ់ឆន ត។ 
របយករណ៍េនះកម៏នេរៀប បអំ់ពី ដំេណ រករ្របជំុសភ 
ករជែជកពិភក  សកមមភពរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្រពម ទងំ 
ករចុះជួយអន្ដ គមនេ៍ ះ្រ យសំណូមពរ កង្វល់ នន 
របស់្របជពលរដ្ឋ និងករចុះេបសកកមមរបស់តំ ង 
្រស្ដេន មមណ្ឌ ល។ ចរកេឃញ

មនេន ៖
www.comfrel.org

េគហទំព័រ

-  http://www.national-assembly.org.kh/ : មនផទុកពត័ម៌នពីកិចច្របជំុរដ្ឋសភ រេបៀប រៈ្របជំុ 
េឈម ះអនកតំ ង ្រស្ដ រចនសមពន័ធរដ្ឋសភ ពត័ម៌នមយួចំនួនេទៀតទកទ់ងរដ្ឋសភ និង 
ឯក  រចបបេ់ផ ងៗេទៀត។

- http://www.cnv.org.kh/ ៈមនផទុកពត័ម៌នពី្របវត្ដិរូបរបស់សេម្ដច អគគម េសនបតីេតេជ 
ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េបះពុមពេ យខុទទកល័យសេម្ដចហុ៊ន 
ែសន ។

-http://www.mfaic.gov.kh/index.php?option=com_content&view=article&id= 
277&Itemid=127 ៈ មនផទុកពត័ម៌នពី្របវត្ដិរូបរបស់ឯកឧត្ដម េ  ំហុង អនកតំ ង 
្រស្ដមណ្ឌ លកំពងច់ម និងជឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្ដិករ 

អន្ដរជតិ។ េបះពុមពេ យ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ ។

- http://www.pressocm.gov.kh/khmer/biography.php : មនផទុកពត័ម៌នពី្របវត្ដិរូបរបស់ឯ
កឧត្ដម សុខ ន អនកតំ ង ្រស្ដមណ្ឌ ល ែកវ និងជឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុក
ទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី។ េបះពុមពេ យទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី ។ 

- http://www.dpmteabanhnet.org.kh/schollarship/Scholarship %20H.E.%20Tea%20
Banh.pdfៈ មនផទុកពត័ម៌នពី្របវត្ដិរូបរបស់ ឯកឧត្ដម េទៀ បញ់ អនកតំ ង ្រស្ដមណ្ឌ ល 
េសៀម ប និងជឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករពរជតិ។ េបះពុមពេ យខុទទករល័យ 
ឯកឧត្ដម េទៀ បញ់ ។
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្រកុមករងរ

េ ក កន ង   ្រគប្់រគងពិនិតយនិងចតែ់ចងទូេទ  ខុមែ្រហ្វល
េ ក សិុន ទិតយសី  ពិនិតយែកសំរលួអតថបទ  ខុមែ្រហ្វល
េ ក មុ ីសុភ្័រក្ដ   ទំនកទំ់នង្របមូល្របវត្ដិរូប  ខុមែ្រហ្វល
េ ក្រសី េម៉ ផល្លី ្រតួតពិនិតយអកខ វរុិទធ  ខុមែ្រហ្វល
កញញ  វង  សុខវ ី  អនកបញចូ លទិនននយ័   ខុមែ្រហ្វល
ដឹកនពិំភក  និងពិេ្រគះេយបល់េ យេ ក គល ់បញញ  នយក្របតិបត្តិ ខុមែ្រហ្វល
ស្រមប់ព័ត៌មនេផ ងៗ សមូទំនក់ទំនង៖
ន កក់រ ខុមែ្រហ្វល

ផទះេលខ១៣៨ ផ្លូវេលខ១២២
ទឹកល្អក១់ ទួលេគក ភនេំពញ កមពុជ
ទូរស័ពទៈ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ ទូរ រៈ ០២៣ ៨៨៣ ៧៥០
អីុែមលៈ  comfrel@online.com.kh េគហទំព័រៈ www.comfrel.org

ែផនទីទំនកទំនងខុមែ្រហ្វល
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ទំរង់សេំណសុែំកត្រមូវទិននន័យ

េគរពជូនមតិ្តអនក នេគរពជូនមតិ្តអនក ន

្រកុមករងរេយងខញុ ំបនខិតខំពយយមកនុងករេធ្វ៎េ យេសៀវេភ្រកុមករងរេយងខញុ ំបនខិតខំពយយមកនុងករេធ្វ៎េ យេសៀវេភ
េនះមនភពសុ្រកឹត និង្របមូលនូវទិនននយ័ថមីៗបំផុតពីេនះមនភពសុ្រកឹត និង្របមូលនូវទិនននយ័ថមីៗបំផុតពី
រដ្ឋសភនីតិកលទី៥ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងពីរដ្ឋសភនីតិកលទី៥ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងពី
អនកតំ ង ្រស្ត។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី្របែហលជអនកតំ ង ្រស្ត។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី្របែហលជ

មនទិនននយ័ខ្លះ ចមនករភន្់រចឡំេ យអេចតន។មនទិនននយ័ខ្លះ ចមនករភន្់រចឡំេ យអេចតន។
ដូេចនះេយងខញុ ំសំេណ សុំេ យមនករចូលរមួពីសេម្តច ឯកឧត្តមដូេចនះេយងខញុ ំសំេណ សុំេ យមនករចូលរមួពីសេម្តច ឯកឧត្តម

េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី នងកញញ  េធ្វករែកេ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី នងកញញ  េធ្វករែក
ត្រមូវនូវកំហុសឆគងទងំេនះេបមន េហយេផញ្រតឡប់ត្រមូវនូវកំហុសឆគងទងំេនះេបមន េហយេផញ្រតឡប់

មក្រកុមករងរេយងខញុ ំ។ សំេណ សំុែកត្រមូវទិនននយ័េនះមក្រកុមករងរេយងខញុ ំ។ សំេណ សំុែកត្រមូវទិនននយ័េនះ
េយងខញុ ំនឹងេធ្វករែកត្រមូវេនេពលេបះពុមពេយងខញុ ំនឹងេធ្វករែកត្រមូវេនេពលេបះពុមព

េលកេ្រកយៗេទៀត។េលកេ្រកយៗេទៀត។
សូមេផញេ យ្រកុមករងរេយងខញុ ំនូវករែកត្រមូវរបស់សូមេផញេ យ្រកុមករងរេយងខញុ ំនូវករែកត្រមូវរបស់

េ កអនក មរយៈករបំេពញេនេលសន្លឹកេ កអនក មរយៈករបំេពញេនេលសន្លឹក
មខ ងេទៀតៃនទំរងេ់នះមកកនៈ់មខ ងេទៀតៃនទំរងេ់នះមកកនៈ់

ន កក់រ ន កក់រ ខុមែ្រហ្វលខុមែ្រហ្វល
ផទះេលខ១៣៨ ផ្លូវេលខ១២២ផទះេលខ១៣៨ ផ្លូវេលខ១២២

ទឹកល្អក១់ ទួលេគក ភនេំពញ កមពុជទឹកល្អក១់ ទួលេគក ភនេំពញ កមពុជ
ទូរស័ពទៈ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ ទូរ រៈ ០២៣ ៨៨៣ ៧៥០ទូរស័ពទៈ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ ទូរ រៈ ០២៣ ៨៨៣ ៧៥០

      អីុែមលៈ  comfrel@online.com.kh      អីុែមលៈ  comfrel@online.com.kh
 េគហទំពរ័ៈ www.comfrel.org េគហទំពរ័ៈ www.comfrel.org
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ទំរង់សេំណសុែំកត្រមូវទិននន័យ

សូមេម ្ត េធ្វីករែកត្រមូវនូវទិននន័យខងេ្រកម ៈសូមេម ្ត េធ្វីករែកត្រមូវនូវទិននន័យខងេ្រកម ៈ

ទំព័រៈ ....................................................................................................ទំព័រៈ ....................................................................................................
សំេណីែកត្រមូវ.......................................................................................សំេណីែកត្រមូវ.......................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

ទំព័រៈ ....................................................................................................ទំព័រៈ ....................................................................................................
សំេណីែកត្រមូវ.......................................................................................សំេណីែកត្រមូវ.......................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

ទំព័រៈ ....................................................................................................ទំព័រៈ ....................................................................................................
សំេណីែកត្រមូវ.......................................................................................សំេណីែកត្រមូវ.......................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

ហតថេលខៈ............................................................................................ហតថេលខៈ............................................................................................
េឈម ះៈ..................................................................................................េឈម ះៈ..................................................................................................
សយ ្ឋ នៈ..........................................................................................សយ ្ឋ នៈ..........................................................................................

ៃថង/ែខ/ឆន ៈំ..............................................................................................ៃថង/ែខ/ឆន ៈំ..............................................................................................
េលខទូរស័ពទៈ..........................................................................................េលខទូរស័ពទៈ..........................................................................................

គណៈកមម ធិករេដ មបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង យតុ្តិធម៌េនកមពុជ (ខុមែ្រហ្វល)គណៈកមម ធិករេដ មបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង យតុ្តិធម៌េនកមពុជ (ខុមែ្រហ្វល)




