
   

    

     

  

 

        
 

 

 

  



 

គោរពជូន សគតេចអគ្គតហាគសនាបតីគតគោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេ ីននព្ពះរាោណាចព្កកតព ុោ 

អាសយដ្ឋា ន:  ិ មាននសនិភាព  , 38 មហាិ មាថី សហ នធ ័រុស្ស ី (110),  

រាជធានីភ្ន ំព ញ, ព្ ះរាជាណាចព្ររមព ុជា 

ខែ ធ្ន  ូឆ្ន ំ ២០១៩ 

 

ចាប់សេ ីពី សហជីព និង ករណីគោទព្បកាន់ព្បឆាំងនឹងថ្នា ក់ដឹ្កនាាំសហជីព 

 

សគតេចអគ្គតហាគសនាបតីគតគោ ោទីគោរព 

 
ពយើងែំុ្ទងំអសគ់្នន តំណាងឲ្យអងគការសងគមសីុិ មាលជាតភា នភាងអនិរជាតភាននននការព្ ួយបារមភជាខ្ល ំងចំព ះ

ការពសន ើពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមចាប់សីិ ីសហជី ខែលព្តូិ បានអនុម័តពដ្ឋយព្ ឹទ្ធសពកាល ីថ្ថៃទី្ ០៩ ខែធ្ន  ូ ឆ្ន ំ

២០១៩។ ការពសន ើពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមននចំនួន១០នព្ា រមួនន នព្ា៣ នព្ា១៧ នព្ា២០ នព្ា២១ 

នព្ា២៧ នព្ា២៨ នព្ា២៩ នព្ា៥៤ នព្ា៥៥ នភាងនព្ា៥៩ ពដ្ឋយមភានបានអនុពោមពៅាម

បទ្ដ្ឋា នការងារអនិរជាតភា ខននរការងារ នភាងព្តូិ បានអនុម័តពដ្ឋយគ្នម នែពំ ើរការ ភាពព្គ្នះពោបល់ឲ្យលអ ភាតលអ ន់

ជាមួយពគី រ់ ័នធ។ 

 

បទ្បបញ្ញ តិភាជាពព្ចើនពៅរន ុងចាប់សីិ ីសហជី តព្មូិឲ្យននការខរខព្បពទ្បើងិ មាញ។ រភាចច ភាពព្គ្នះពោបល់សីិ ី

ការពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមចាប់សីិ ីសហជី ចុងពព្កាយ ពៅខតបនិការរតឹតបភាតសភាទ្ធភាការងារ នភាងសភាទ្ធភាមនុស្ ាមរ

យៈការរព្មភាតសភាទ្ធភាពសរពី ខននរសនគម សភាទ្ធភារន ុងការចងព្រង នភាងសភាទ្ធភារន ុងការចរចារជាសមូលហព ។ 

ពយើងននការរត់សនគ លថ់ាននការពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមតភាចតួចពៅពលើចាប់ពនះពលើសំព រពែើមរនលងមរ 

ពដ្ឋយមភានទន់ព្គប់ព្គ្នន់ពៅពទ្បើយ នភាងមភានព្តូិ បានពដ្ឋះព្ោយចំព ះបញ្ហា ពន្ងពទ្ៀត។ គ ៈរមមការជំនាញ

រន ុងការាមដ្ឋនព្តួត ភានភាតយ ការអនុិតិន៍អនុសញ្ហញ  នភាងនិលអ់នុោសន៍ពៅពលើសភាទ្ធភាពសរពី ខននរសនគម 

របស់អងគការ លរមមអនិរជាតភា ខននរការងារបានអំ ិនាិឲ្យននការពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមជាពព្ចើនពលើរពៅពលើ

ចាប់សីិ ីសហជី ខែលមភានបានពធ្វ ើការឆុ្ះបញ្ហច ំងពៅពលើនព្ាខែលបានពសន ើពទ្បើង។ឧទហរ ៍ រមួនននព្ា

៣ នព្ា១០ នព្ា១២ នព្ា១៣ នព្ា២០ នព្ា២១ នព្ា២៨ នព្ា៣៨ នព្ា៥៩ នភាងការដ្ឋរ់ ភាន័យ

ជំ ូរ១៥។ 

 

ចាំណ៊ុ ចព្ពួយបារតភរបស់គយើងខុ្ាំគៅគ ើសាំគណើរគ វ្ ើ វគិោ្នកតមចាបស់េ ីពីសហជីពរតួមាន៖ 

១. ពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមម នព្ា៣៖ នព្ាបចច ុបបននមភានបាន ព្ងីរិ មាោលព ចាប់សីិ ីសហជី ពៅែល់បុគគលែ៏

ថ្ទ្ពទ្ៀត ខែលព្តូិ បាននិល់អនុោសន៍ពដ្ឋយការ មាោល័យសនងការសភាទ្ធភាមនុស្របស់អងគការសហព្បជាជាតភា។ 

នព្ា៣ ថ្នចាប់សីិ ីសហជី បានខចងថា ចាប់ពនះព្គបែ ិបពៅែល់បុគគលទងំទ្ាយណាខែលសថ ភាតពៅ
ពព្កាមបទ្បបញ្ហញ តិភាថ្នចាប់សីិ ីការងារ  ចំ ុចពនះរំពោភ្ពៅពលើនព្ា៣៦ ថ្នចាប់រែាធ្មមនុញ្ញ របស់ព្ ះរាជា

ណាចព្ររមព ុជាខែលធានាថា ព្បជា លរែាខែម រទងំ ីរពភ្ទ្ ននសភាទ្ធភាបពងក ើតសហជី  នភាងចូលជាសនជភារ

សហជី ពនះ។ ការពសន ើពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមចាប់សីិ ីសហជី ពៅទី្ពនះមភានបានព្គបែ ិប់ឲ្យបានទូ្លំទូ្ោយពៅ

ែល់រមមររសវ ័យនភាពោជន៍ ព្គបូពព្ងៀន នភាងមន្តនីិរាជការោធារ ៈែ៏ថ្ទ្ពទ្ៀត។ ទរ់ទ្ងពៅនភាងចំ ុចពនះ 

រមមររបពព្មើការងារនទះ នភាងសហព្គ្នសតូចៗខែលននរមមររនភាពោជភាតតភាចតួចពព្កាម ១០នារ់ មភាននន

ចំនួនព្គប់ព្គ្នន់ពៅាមលរខែ ឌ ខែលចាប់រំ ត់ថាចំនួនរមមររនភាពោជភាត ១០នារ់ ពទ្ើបអាចបពងក ើត

សហជី មូលដ្ឋា ន ចំ ុចពនះននខចងពៅរន ុងនព្ា១០ ថ្នចាប់សីិ ីសហជី ខែលជាការបែភាពសធ្ពៅសភាទ្ទភា

របស់ ួរពគចូលរមួជាមួយសហជី ។  

២. នព្ា៥ (មភានបានផ្លល សប់ត រូ)៖ នព្ាពនះនភាោយអំ  ីរមមររនភាពោជភាត នភាងនពោជរ ននសភាទ្ធភាបពងក ើតសហ

ជី  ឫសនគមនភាពោជរ ាមការពព្ជើសពរសីរបស់ែ្នួ រន ុងពគ្នលបំ ងសព្នប់ខតការសភារាព្ោិព្ជាិ ប ត ុ ះ

បណិាល ការពលើរតពមក ើងនលព្បពោជន៍ នភាងការការ រសភាទ្ធភារបស់ែ្នួាមរយៈសហជី ។ ការ មាោល័យសនងការ

សភាទ្ធភាមនុស្របស់អងគការសហព្បជាជាតភាបាននិល់អនុោសន៍ឲ្យែរពចញឃ្លល  “រន ុងពគ្នលបំ ងសព្នប់ខត”  ឃ្លល
ពនះអាចរតឹតបភាតសភាទ្ធភារបស់ោថ ប័នរន ុងការសពព្មចចភាតិពដ្ឋយពសរពីៅពលើសរមមព នភាងរមម ិ មាធី្ការងាររបស់

 ួរពគ។ 

៣. នព្ា១២ (មភានបានផ្លល ស់បត រូ)៖ នព្ាពនះនភាោយអំ ីលរខែ ឌ តព្មូិសព្នប់រន ុងការពសន ើចុះបញ្ជ ីសហជ ី

ព្តូិ បានយល់ព្ ម ព្បសភានពបើសំព ើរសុំពនាះបានបំព ញលរខែ ឌ ពនាះព្គប់ព្គ្នន់  រមួនន លរខនិភារៈ បទ្បញ្ហជ



ខននររែាបាលខែលព្គប់ព្គងពៅពលើការែឹរនាំ បញ្ជ ីរាយនាមថាន រ់ែឹរនាំ រំ ត់ព្ាពសៀិពៅហភារញ្ញ ិតថ ុ រុង

ធានាគ្នរ រំ ត់ពហតុចាប់ពែើមថ្នការពបាះពឆ្ន តបពងក ើតសហជី ។ នព្ា១២ ដ្ឋរ់លរខែ ឌ ែពស់ថ្នការ

ពព្ជៀតខព្ជរសពព្មចពដ្ឋយរដ្ឋា ភ្ភាបាល នភាងរំ ត់លរខែ ឌដ្ឋរ់បនទ ុរទមទរពព្ចើនសព្នប់សហជី ។  

៤. នព្ា១៧ (មភានបានផ្លល ស់បត រូ) នព្ាពនះរំពោភ្ពៅពលើសភាទ្ធភារន ុងការសពព្មចចភាតិថ្នទរន ុងរបស់សហជី ។ ការ

ពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមដ្ឋរ់បខនថម យនិការព្តួត ភានភាតយោិនរមមឯររាជយ ព្បសភានពបើ ១០ពគរយថ្នចំនួនសនជភារ

សហជី  ឫ ៥ ពគរយថ្ននច ស់ជំនួយពសន ើពទ្បើង។ យនិការព្តួត ភានភាតយោិនរមមឯររាជយទមទរឲ្យោថ ប័នចុះ

បញ្ជ ីពៅរន ុងព្បពទ្សរមព ុជាខែលអាចជាត់ពចាលការពព្បើព្បាស់ោថ ប័នោិនរមមឯររាជយននព ម្ ះលអ ខែល

បានចុះបញ្ជ ីពៅពព្ៅព្បពទ្ស។ ការពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមមភានបានបនថយ ឫពធ្វ ើឲ្យននព ងាយព្សួលសព្នប់តព្មូិ

ការឯរោរខែលតព្មូិឲ្យសហជី ដ្ឋរ់របាយការ ៍ពៅព្រសួងការងារ នភាងប ត ុ ះបណិាលិ មាជាជ ជីិៈ។ ពៅព ល

ខែលនព្ា ១៧ អានពជ ប់ជាមួយនព្ា ១៨ ចាប់ពនះននព្បសភាទ្ធភាព និល់អំណាចពៅព្រសួងការងារ នភាងប

 ត ុ ះបណិាលិ មាជាជ ជីិៈពធ្វ ើការលុបពចាលបញ្ជ ភាកាសហជី ព្បសភានពបើសហជី មភានបានបំព ញកាត វរភាចចខែលបាន

រំ ត់ពៅរន ុងបទ្បបញ្ហញ តិភាាមរយៈលភាែភាតព្ នន ីរពលើរ។ 

៥. នព្ា ១៨ (មភានបានផ្លល ស់បត រូ) នព្ាពនះនិល់អំណាចពៅព្រសួងការងារ នភាងប ត ុ ះបណិាលិ មាជាជ ជីិៈបឹិងសហ

ជី ពៅតុោការពែើមបរំីោយបញ្ជ ភាកាសហជី  ព្បសភានពបើសហជី មភានបានបំព ញកាត វរភាចចខែលបានរំ ត់

ពដ្ឋយចាប់សីិ ីសហជី ។ ពបើ ីចារណាពៅពលើទ្មៃន់ថ្នឯរោរខបបបទ្រែាបាលទមទរពដ្ឋយចាប់ នភាងអនរ

អនុិតិន៍ចាប់ននអំណាចកាន់ខតពលើសលុបរន ុងការពធ្វ ើពសចរីិសពព្មចថាពតើលរខែ ឌ តព្មូិទងំពនាះព្តូិ

បានបំព ញ ពដ្ឋយសហជី របស់រមមររព្បឈមហានភាភ័្យរំោយពដ្ឋយខនអរពលើមូលដ្ឋា នអំណាច នភាងការពសន ើសុំ

ពដ្ឋយមភានននពហតុនល។ 

៦.នព្ា២០ នព្ា២១ នភាងនព្ា៣៨ បនិដ្ឋរ់បនទ ុរពៅពលើសភាទ្ធភាសហជី រន ុងការពព្ជើសពរសីអនរតំណាងរន ុង

សភាទ្ធភាពសរពី ព ញពលញ។ 

៧. នព្ា៥៤( ិ មាពោធ្នរមម) ការពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមមភានបានឲ្យចាប់ពនះអនុពោមពៅាមបទ្ដ្ឋា នអនិរជាតភា 

 ីពព្ ះមភានបាននិល់សភាទ្ធភាែល់ការចរចារជាសមូលហព  នភាងការពដ្ឋះព្ោយិ មាវាទ្រមួែល់សហជី ទរ់ទ្ងពៅ

នឹងព ជាតំណាងបំនុត។ ពៅពព្កាមចាប់សីិ ីសហជី  សហជី ខែលមភានននព ជាតំណាងបំនតុ 

បចច ុបបនន ព្តូិ បានហាមឃ្លត់ ីការការ រនលព្បពោជន៍សនជភាររបស់ ួរពគ រមួទងំព្តូិ បានរារាងំ ីការពធ្វ ើ

ជាតំណាងពដ្ឋយអា តិភា រន ុងការពដ្ឋះព្ោយប ឹិងោរទុ្រខមុននីតភាិ មាធី្ព្រ សមព្បឹរាអជាា រណិាល។ 

៨. នីតភាិ មាធី្ពសន ើសំុបញ្ជ ភាកាសហជី  នភាងតព្មូិការលរខនិភារៈសហជី ៖ តព្មូិការពសន ើសំុបញ្ជ ភាកាសហជី ននព 

នទ ុយគ្នន  ីបទ្ដ្ឋា នអនិរជាតភាាមរយៈការទមទរការអនុញ្ហញ តជាមុនពដ្ឋយអាជាា ធ្រននសមតថរភាចច (រំពោភ្

ពៅពលើនព្ា២ ថ្នអនុសញ្ហញ សន លូពលែ៨៧ របស់អងគការ លរមមអនិរជាតភា ខននរការងារ) ការដ្ឋរ់បនទ ុរពៅ

ពលើសភាទ្ធភាសហជី រន ុងការារ់ខតងធ្មមនុញ្ញ  នភាងបទ្បញ្ហជ របស់ែ្នួ (រំពោភ្ពៅពលើ នព្ា៣ ថ្នអនុសញ្ហញ សន លូ 

ពលែ៨៧ របស់អងគការ លរមមអនិរជាតភា ខននរការងារ)។ ជាងពនះពៅពទ្ៀត ការរំ ត់ចំព ះសហជី ខែល

ននព ជាតំណាងបំនុតគឺជារមមិតថ ុពែើមបីពធ្វ ើការសពព្មចចភាតិ នភាងទ្ទួ្លោគ ល់ពដ្ឋយអាជាា ធ្រននសមតថរភាចច

ពៅព លខែលឆនាទ នុសភាទ្ធភាពនះគួររំ ត់ពដ្ឋយោថ ប័នឯររាជយ។ ការពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមែរខ្នពែើមបីធានាឲ្យ

ននតនល ព  ព្បសភាទ្ធភាព  នភាងែំព ើរការងាយព្សួលរន ុងការពសន ើសំុបញ្ជ ភាកាសហជី ខែលធានាែល់ពសរពី 

សនគម សព្នប់រមមររនភាពោជភាត នភាងជាឧបសគគថ្នការ យួ រខបបបទ្ពសន ើសំុបញ្ជ ភាកាសហជី ។ 

៩. បចច ុបបននចាប់ពនះមភានបានដ្ឋរ់បញ្ជ លូបទ្បបញ្ហញ តិភាពែើមបីបពងក ើនការការ រសព្នប់រមមររនភាពោជភាតខែល

ពធ្វ ើការងារពដ្ឋយពព្បើព្បាសរ់ភាចចសនាខែលននថភារៈពិោរំ ត់ពែើមបីអនុិតិន៍សភាទ្ធភាពសរពី ខ្ងសនគម។ 

មរទល់ព លពនះការររីរាលដ្ឋលថ្នការពព្បើព្បាស់រភាចចសនាខែលននពថរៈពិោរំ ត់បពងក ើតឲ្យននរីិព្ ួយ

បារមភចំពណាមរមមររនភាពោជភាតព្បសភានពបើ ួរពគចូលរមួជាមួយសហជី  អនរព្គប់ព្គងនឹងមភានបនិរភាចច

សនារបស់ ួរពគ។ 

 

ពយើងែំុ្ទងំគ្នន តំណាងឲ្យអងគការសងគមសីុិលីជាតភានភាងអនិរជាតភាជំរុញសពមិចនាយររែាមន្តនីិពធ្វ ើការ ភាចារណា

ពៅពលើបទ្បបញ្ហញ តិភារន ុងចាប់សីិ ីសហជី ទងំអស់ពនះពទ្បើងិ មាញ នភាង ភាចារណាពដ្ឋយយរចភាតិទុ្រដ្ឋរ់ចំព ះ

អនុោសន៍ខែលបាននិលព់ដ្ឋយការ មាោល័យសនងការសភាទ្ធភាមនុស្របស់អងគការសហព្បជាជាតភា នភាងអងគការ ល

រមមអនិរជាតភា ខននរការងារ។ 

ាមរយៈការពធ្វ ើែូចពនះ រដ្ឋា ភ្ភាបាលរមព ុជាអាចធានាថាការខរខព្បបទ្បបញ្ញតភាិថ្នចាប់សីិ ីសហជី ពទ្បើងិ មាញ

បញ្ហជ រ់ ីកាត វរភាចចរបស់ែ្នួសថ ភាតពព្កាមកាតភាការសញ្ហញ សីិ ីសភាទ្ធភាមនុស្ នភាងអនុសញ្ហញ សន លូអនិរជាតភា ខននរ

ការងារនានា។ 

 



ពយើងទងំអស់គ្នន នភាងពធ្វសព្បខហស ព្បសភានពបើមភានបានពលើរពទ្បើង ីរីិបារមភអំ ីនីតភាិ មាធី្ ភាពព្គ្នះពោបល់ពៅ

ពលើចាប់សីិ ីសហជី ពនះ។ កាល ីខែររកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្រសួងការងារ នភាងប ត ុ ះបណិាលិ មាជាជ ជីិៈបានពចញ

លភាែភាតអពញ្ជ ើញចូលរមួរភាចចព្បជុំ ភាពព្គ្នះពោបល់ព្តីពគី។ ពៅរន ុងរភាចចព្បជុនំនតំណាងសហជី ខែលគ្នពំ្ទ្រាជរ

ដ្ឋា ភ្ភាបាល តំណាងរដ្ឋា ភ្ភាបាល តំណាងនភាពោជរចូលរមួពព្ចើនពលើសលប់។ ននតំណាងសហជី ឯររាជយជា

ពព្ចើនមភានទ្ទួ្លបានលភាែភាតអពញ្ជ ើញឫព្តូិ បានព្បាប់ថា  ួរពគព្តូិ ការលភាែភាតអពញ្ជ ើញផ្លទ ល់ ីព្រសួងការងារនភាង

ប ត ុ ំបណិាលិ មាជាជ ជីិៈ។ 

 

ាំង ីមុននភាងពព្កាយការពបាះពឆ្ន តឆ្ន ំ២០១៨ អនរតស ូ មតភា ខននរការងារ ពមែឹរនាំសហជី  នភាងសរមមជន

សហជី គឺជាមុែសញ្ហញ របស់រាជរដ្ឋា ភ្ភាបាល។ ែ ៈព លខែលពយើងបានសនគ លព់ ើញថា រាជរដ្ឋា ភ្ភាបាលបាន

ននចំណាត់ការពលើររ ីពចាទ្ព្បកាន់ខននរព្ ហមទ្ ឌ ព្បឆ្ំងពលើពមែឹរនាំសហ ័នទសសហជី មួយចំនួន ទ្

ទ្ទឹមនឹងពនះខែរ ររ ីមួយចំនួនមភានអាចទ្ទួ្លយរបាន ែូចជាររ ី ពោរ គង់ អាទ្ភាតយខែលបានររព ើញ

ថាននពទសរន ុងររ ីតវា៉ា របស់អនរពបើរបរព្រ សមហ ុនកា ីតូលកាល ឆី្ន ំ ២០១៦ ។ ពយើងទងំអស់គ្នន នន

ការបារមភពដ្ឋយននការិ មិា តិនតភាចតួចចំព ះររ ីទ្នល រ់ពចាលបទ្ពចាទ្ព្បកាន់ពៅពលើថាន រ់ែឹរនាពំៅាម

សហជី មូលដ្ឋា ន។ លទ្ធនលថ្នការបន្តងាក បពនះព្តូិ បានពព្បើព្បាស់ពែើមបីពធ្វ ើពអាយសៃ ប់ោៃ ត់មតភារ មាះគន់របស់សហ

ជី ឯររាជយនភាង ពធ្វ ើឲ្យោយពយការភ័្យខ្ល ចរន ុងចំពណាមសហជី ខែលហា នពព្ការឈរទមទរសភាទ្ធភារបស់

 ួរពគ។  

 

បរ មាោកាសនាព លបចច ុបបននសព្នប់អនរតស ូ មតភា ខននរការងារ ពមែឹរនាំសហជី  សរមមជនអងគការសងគមសុី

 ិ មាលមភានទន់បានពដ្ឋះព្ោយពែើមបីធានាការពធ្វ ើឲ្យព្បពសើរពទ្បើងពដ្ឋយអាចពជឿទុ្រចភាតិបានចំព ះោថ នព 

សភាទ្ធភាមនុស្ នភាងសភាទ្ធភាការងារពៅរន ុងព្បពទ្សរមព ុជា។ ពយើងជព្ម សញែល់រាជរដ្ឋា ភ្ភាបាលឲ្យននិ មាធានការជា

ជំហានបនិបនាទ ប់ែូចខ្ងពព្កាម៖ 

 

១. នត ចួពនិើមឲ្យននការ ភាពព្គ្នះពទ្បើងិ មាញព្បរបពដ្ឋយតនល ព ពៅពលើការពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមចាប់សីិ ីសហជី  

ពៅខែមររា ឆ្ន ២ំ០២០ ពែើមបីធានាថាចាប់ពនះព្តូិ បានបានពធ្វ ើិ មាពោធ្នរមមអនុពោមព ញពលញពៅនឹងប

ទ្បដ្ឋា នអនិរជាតភា ខននរការងារ នភាងសភាទ្ធភាមនុស្។ រភាចច ភាពព្គ្នះពោបល់ពនះគួរពធ្វ ើពទ្បើងពដ្ឋយននការចូលរមួ ី

ការ មាោល័យសនងការសភាទ្ធភាមនុស្របស់អងគការសហព្បជាជាតភា អងគការ លរមមអនិរជាតភា ខននរការងារ អងគការ

សងគមសីុិ មាលជាតភានភាងអនិរជាតភា ជា ភាពសសសហជី ឯររាជយ នភាងការដ្ឋរ់លភាែភាតសព្នប់ការអពញ្ជ ើញចូលរមួគួរ

ខតព្តូិ បានពចញទុ្រមុន។ របាយការ ៍សរុប នភាង ព្ងាងការពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមចុងពព្កាយពចញ ីរភាចច ភាពព្គ្នះ

ពោបល់គួរព្តូិ បានន្ វនាយជាោធារ ៈ នភាងខចររំខលរជាមួយរែាសពជាតភា នភាងព្ ឹទ្ធឹសពពែើមបីជព្នប

 ីការខរខព្បពទ្បើងិ មាញពៅពលើការពធ្វ ើ ិ មាពោធ្នរមមចាប់សីិ ីសហជី ។ 

 

២. ទ្នល រ់រាលប់ទ្ពចាទ្ព្បកាន់ព្បឆ្ំងពលើពមែឹរនាសំហជី  រមមររនភាពោជភាត នភាងសរមមជនតស ូ មតភាពលើ

សភាទ្ធភាការងារ។ 

៣. បញ្ឈប់រាល់ទ្ព្មង់ការោយីពៅពលើពមែឹរនាំសហជី  រមមររនភាពោជភាត នភាងសរមមជនតស ូ មតភាពលើសភាទ្ធភាការ

ងារ។ 

 

អរគុ សព្នប់ការ ភាចារណារបស់ សគតេចអគ្គតហាគសនាបតីគតគោនាយករដ្ឋតន្តនេ ី។ 

 

គោយកេ ីគោរពដ៏្ខពង់ខពស់អាំពីគយើងខុ្ាំ 

 
ចមលងជូន 

រែាមន្តនីិព្រសួងការងារ នភាងប ត ុ ះបណិាលិ មាជាជ ជីិៈ 

រែាមន្តនីិព្រសួង  ភាជជរមម  

រែាមន្តនីិព្រសួងយុតិភាធ្ម៌ 

 


