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សមាសភាពការនីិពនធ និង អ្នកយកព័ត៌មាននៅផ្ននកទ ាំង៥ 

ននក្កុមហ ៊ុនអ្ប្សរាពត័៌មាន 

១.ផ្នែកនយោបាយៈ ( Political News- Pol) 

 ១.យោក ស ៊ូ វណ្ណលុក ការនិីពនធ  

 ២.យោក សុិន សារុន អ្ែកយកព័ត៌មាន 

 ៣.យោក គ្រី សម្បតតិ អ្ែកយកព័ត៌មាន 

 ៤.យោក អិុ្ត រ៉ា វុធ អ្ែកយកព័ត៌មាន 

 ៥.យោក វង្ស សុភាព អ្ែកយកព័ត៌មាន 

 ៦.យោក ទាវ សារៈមុ្និនទ អ្ែកយកព័ត៌មាន 

២.ផ្នែកយសដ្ឋកិច្ចៈ (Economic News – Eco) 

 ១.យោក ឈមឹ្ ទីណា ការនិីពនធ 

 ២.យោក ង៉ា ន ទិតយ អ្ែកយកព័ត៌មាន 

 ៣.យោក ជិន មា៉ា យដ្ប៉ា៊ូ អ្ែកយកព័ត៌មាន 

៣.ផ្នែកសង្គម្-សនតសុិខៈ  (Social News- Soc ) 

 ១.យោក ស ៊ូ ប ុនធី ការនិីពនធ 

 ២.យោក ជឹម្ ភារ៉ា  អ្ែកយកព័ត៌មាន 

 ៣.យោក ងឹ្ម្ ឆៃហួត អ្ែកយកព័ត៌មាន 

៤.ផ្នែកវបបធម៌្ អ្ប់រ ំកីឡា កម្ានតៈ ( Entertainment News –Ent ) 

 ១.យោក ចាន់ វចិិ្គ្ត ការនិីពនធ  

 ២.យោក ជាវ ច្នធ៊ូ អ្ែកយកព័ត៌មាន 

 ៣.កញ្ញា  អ្នួ គ្សីរុ ំ អ្ែកយកព័ត៌មាន 

៥.ផ្នែកអ្នតជាតិៈ (International news – Int ) 

 ១.យោក ឈមឹ្ ទីណា ការនិីពនធ 
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 ២.យោក លន់ សារ៉ាត អ្ែកយកព័ត៌មាន 

 ៣.យោក សុី សុរនធបុគ្ា អ្ែកយកព័ត៌មាន 

ក.ផ្នែកនយោបាយគ្តវូបានគ្របដ្ណ្ត ប់យលី៖ (យ ម្ ោះហ្វា ល់កំណ្ត់យលីអ្តថបទ:   Pol ) 

-គ្ពោះបរម្រជវងំ្ គ្ពឹទធសភា រដ្ឋសភា រជដ្ឋឋ ភិបាល  

-គ្កុម្គ្បឹកាធម្មនុញ្ា  ឧតតម្គ្កុម្គ្បឹកាឆនអ្ង្គយៅគ្កម្ រណ្ៈកមាម ធិការជាតិយរៀបចំ្ការយបាោះយនែ ត   

-គ្កសួង្ម្ហ្វឆនទ គ្កសួង្ការពារជាតិ គ្កសួង្ការបរយទស និង្ សហគ្បតិបតតិការអ្នតរជាតិ គ្កសួង្
ព័ត៌មាន 

-គ្កសួង្យុតតិធម៌្  គ្កសួង្ទំនាក់ទំនង្ជាម្យួរដ្ឋសភា គ្ពឹទធសភា និង្អ្ធិការកិច្ច គ្កសួង្មុ្ខងរសា
ធារណ្ៈ 

-បណាត សាថ នទ៊ូតគ្បចាកំម្ពុជា អ្ង្គការជាតិ អ្នតរជាតិ(ផ្ដ្លមានច្រតិនយោបាយ)... 

ខ.ផ្នែកយសដ្ឋកិច្ចគ្តវូបានគ្រប់ដ្ណ្ត ប់យលី៖ (យ ម្ ោះហ្វា ល់កំណ្ត់យលីអ្តថបទ : Eco ) 

 -គ្កសួង្យសដ្ឋកិច្ច និង្ ហរិញ្ាវតថុ គ្កសួង្កសិកម្ម រុកាា គ្បមាញ់ និង្ យនសាទ 

 -គ្កសួង្ពាណិ្ជជកម្ម  គ្កសួង្ផ្រ ៉ា និង្ ថាម្ពល គ្កសួង្សាធារណ្ការ និង្ ដឹ្កជញ្ជ៊ូ ន 

 -គ្កសួង្ឧសាហកម្ម វទិាសាស្រសត បយច្ចកវទិា និង្និវនុវតតន៍ គ្កសួង្ឆគ្បសណី្យនិ៍ង្ទ៊ូររម្នារម្ន៍ 

 -គ្កសួង្យរៀបចំ្ផ្ដ្នដី្ នររ៊ូបនីយកម្មនិង្សំណ្ង់្ គ្កសួង្បរសិាថ ន គ្កសួង្ធនធានទឹកនិង្ឧតុនិយម្ 

 -គ្កសួង្យទសច្រណ៍្ បណាត អ្រគនាយកដ្ឋឋ នផ្ដ្លយធាីសកម្មភាពទាក់ទង្នឹង្សកម្មភាពយសដ្ឋកិច្ច 

-គ្កុម្គ្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឧតតម្គ្កុម្គ្បឹកាយសដ្ឋកិច្ច … 

រ.ផ្នែកសង្គម្ និង្ សនតិសុខ គ្តវូបានគ្របដ្ណ្ត ប់យលី៖ (យ ម្ ោះហ្វា ល់កំណ្ត់យលីអ្តថបទៈ Soc ) 

 -គ្កសួង្ការងរ និង្ បណ្តុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ  គ្កសួង្កិច្ចការនារ ី  

-គ្កសួង្សង្គម្កិច្ច អ្តីតយុទធជននិង្យុវនីតិសម្បទា  គ្កសួង្អ្ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គ្កសួង្ផ្ននការ 

 -អ្រគសែង្ការនររបាលជាតិ បណាត អ្រគនាយកដ្ឋឋ នផ្ដ្លយធាីសកម្មភាពទាក់ទង្នឹង្ 

សនតិសុខ សណាា ប់ធាែ ប់ សែង្ការដ្ឋឋ នររបាលរជធានី យខតត... 

ឃ.ផ្នែកវបបធម៌្ អ្ប់រ ំកីឡា កម្ានត គ្តវូបានគ្រប់ដ្ណ្ត ប់យលី៖(យ ម្ ោះហ្វា ល់កំណ្ត់យលីអ្តថបទៈ Edu: អ្ប់រ ំ 
Cult:វបបធម៌្  Sport:កីឡា  Health:សុខភាព  Ent :កម្ានត ារ 
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 -គ្កសួង្អ្ប់រ ំយុវជន និង្កីឡា គ្កសួង្វបបធម៌្ និង្ វចិិ្គ្តសិលបៈ គ្កសួង្ធម្មការ និង្សាសនា  

 -គ្កសួង្សុខាភិបាល បណាា អាជាា ធរជាតិទាក់ទង្នឹង្វបបធម៌្ 

 -រជបណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 

 -កម្ានត ារ  

 -កីឡា 

ង្.ផ្នែកអ្នតរជាតិ គ្តវូបានគ្របដ្ណ្ត ប់យលី៖(យ ម្ ោះហ្វា ល់កំណ្ត់យលីអ្តថបទៈ  Int ) 

 -ព័ត៌មានអ្នតរជាតិ ការវភិារអ្នតរជាតិធំ ការគ្សាវគ្ជាវនានា ... 

កំណ្ត់សមាគ ល់៖ ការគ្របដ្ណ្ា ប់ឆនផ្នែកនីម្យួៗអាច្នឹង្មានផ្គ្បគ្បួលយៅយពលមានការចាបំាច់្សគ្ម្បយៅ
ាម្សភាពជាក់ផ្សតង្៕ 

       ភែំយពញ ឆងៃទី ០១ ផ្ខកុម្ភៈ នែ ២ំ០២២ 

 

  

  

  

  


