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សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួ 

 
“រាជរដ្ឋា ភិបាលត្រូវមានវិធានការម ៉ឺងមា៉ា រ់ដ ើមបធីានា ស ខភាព និងស វរថិភាព លក់មមករនិដោជិរ

ដៅកន្នែងការងារកន ងដពលមានវិបរតិជំង៉ឺកវូី  ១៩ 
 

ស ើងខ ្ញុំជាតុំណាងេហពន័្ធេហជីព េមាគម េហគមន្ ៍អងគការេងគមេញីវលិជាត ិស្វើការសលើ
វេិ ័ េិទ្ ធកិារងារ និ្ងេិទ្ ធមិន្ញេសសៅក្នញងប្រសទ្េក្មពញជា ចលូរមួជាមួ បណាត ញ ញទ្ ធនាការជាេក្ល
ស ើមបេីញខភាព និ្ងេញវតថភិាពសៅក្ន្ន្ែងការងារសៅក្នញង (ទ្វិាអន្តរជាត ិស ើមបរី ុំលឹក្ លក់ារចងចុំ លក់្មម
ក្រ) ន្ លទ្វិាសន្េះសរៀបចុំសទ្ប ើងសៅថ្លៃទ្ ី ២៨ ន្ខសមសា ជាសរៀងរាលឆ់្ន ុំស ើមបជីុំរញញឱ្យភាគពីាក្ព់ន័្ធទ្ទ្លួ
សាគ លពី់សារៈេុំខាន្ក់្នញងការជុំរញញ សលើក្ក្មពេ ់េញខភាព និ្ងេញវតថភិាពសៅក្ន្ន្ែងការងារេប្មាបក់្មមក្រ
សោជិតសៅប្គបទ់្កី្ន្ន្ែងការងារសៅទ្ទូ ុំងពិភពសោក្ ក្ ៏ចូជាក្នញងប្រសទ្េក្មពញជា។ 
 

េញខភាព និ្ង េញវតថភិាពសៅក្ន្ន្ែងការងារមាន្សារៈេុំខាន្ប់ុំផញតក្នញងការចលូរមួចុំថ្ណក្ពី
េុំណាក្ភ់ាគនិី្សោជក្ េហជីព រាជរដ្ឋា ភបិាល ថ្ គអូភវិឌ្ឈន្ ៍ និ្ងអងគការេងគមេញីវលិ ស ើមបរីមួ
េក្មមភាពរមួ  ក្ឈ្នេះសលើ ជុំងរឺាតតាត ក្វូ ី ១៩ ន្ លក្ុំពញងសក្ើតសទ្ប ើងសៅក្នញងប្រសទ្េក្មពញជាក្ ៏ចូជា
បណាត ប្រសទ្េនានាសៅសលើេក្លសោក្។ ជុំងរឺាតតាត ក្វូ ី ១៩ បាន្ស្វើឱ្យស ើងជបួន្វូបញ្ហា ប្រឈ្ម
នានាក្នញងការរក្ាបាន្ន្វូ ុំសណើ រការផលិតភាព សៅសពលន្ លេញខភាពនិ្ងេញវតថភិាពេប្មាបក់្មមក្រ
និ្សោជិតមិន្ប្តូវបាន្ ក្ចតិតទ្ញក្ដ្ឋក្ជ់ាចមបងសៅក្ន្ន្ែងការងារ។ និ្សោជក្ជាសប្ចើន្បាន្ទ្ទ្លួសាគ ល ់
ថា ការធានាេញខភាព និ្ងេញវតថភិាពសៅក្ន្ន្ែងការងារមាន្សារៈប្រសោជន្េ៍ុំខាន្ថ់្ផនក្សេ ាក្ចិច និ្ង
ផលិតក្មមសៅក្ន្ន្ែងការងារ។ េហជីពសមើលស ើញពីសារៈេុំខាន្ជ់ាអាទ្ភិាពចុំសពាេះ “េញវតថភិាពពីជុំង ឺ
ក្វូ ី ១៩” សៅក្ន្ន្ែងការងារ គជឺាអវីថ្ លប្តូវ ក្ចតិតទ្ញក្ដ្ឋក្ប់ន្ន្ថមសទ្ៀតពីេុំណាក្រ់ាជរដ្ឋា ភបិាល និ្ង
និ្សោជក្ ក្ប៏ ញន្ន្តក្មមក្រនិ្សោជិក្ភាគសប្ចើន្នាសពលបចចញរបន្នសៅន្តប្រឈ្មសៅនឹ្ង “េញវតថភិាពពីជុំង ឺ
រាតតាតក្វូ ី ១៩” សៅក្ន្ន្ែងការងារ សហើ ក្រណីសន្េះស្វើឱ្យមាន្ហានិ្ភ ័ខ ពេក់្នញងការ ក្ឈ្នេះសលើជុំង ឺ
រាតតាត ក៏ាចសាហាវមួ សន្េះ ស ើមបធីានាឱ្យមាន្ការសាត រសទ្ប ើងវញិន្វូេញខ ញមាលភាពប្រជាពលរ ា 
ក្មមក្រនិ្សោជិតប្គបវ់េិ ័ ការសាត សទ្ប ើងវញិន្វូសេ ាក្ចិចជាត ិ សេថរភាព និ្ងេណាត បធ់ាន បេ់ងគមសៅ
ក្នញងប្រសទ្េក្មពញជានាសពលខាងមញខ។ 
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សហតញការណ៍បាក្រ់លុំអគារសៅសពលក្ុំពញងសាងេងស់ៅសខតតប្ពេះេីហន្ញកាលពីឆ្ន ុំ២០១៩ និ្ង 
បាក្រ់លុំអគារសៅសពលក្ុំពញងសាងេងស់ៅសខតតន្ក្ប សៅឆ្ន ុំ២០២០ គជឺាសសាក្នា ក្មម េប្មាបក់្មមក្រ
និ្សោជិក្បសប្មើការងារសៅក្នញងវេិ ័ឧេាហក្មមេុំណងស់ៅក្នញងប្រសទ្េក្មពញជា។ បនាា បពី់ប្ពឹតតកិារណ៍
ថ្ន្ការបាក្រ់ ុំលុំអាគារទ ុំងពីរសន្េះ ស ើងបាន្តាមដ្ឋន្ និ្ង េសងេតស ើញថា រាជរដ្ឋា ភបិាលតាមរ :
ប្ក្េងួសរៀបចុំថ្ ន្  ី ន្គរបូនី្ ក្មម និ្ងេុំណង ់ រក្ស ើញថាមាន្ការដ្ឋា ន្េុំណងព់ញុំមាន្លិខតិ
អន្ញញ្ហា តសាងេងជ់ាសប្ចើន្ន្ លខញេបសចចក្សទ្េសាងេងស់ក្ើតសទ្ប ើងជាហូរន្ហ ស្វើឲ្យប េះពាល ់លេ់
ណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ក្មមក្រជាសប្ចើន្នាក្ប់្តូវបាន្រងសប្គាេះថាន ក្ក់ារងារ និ្ងឱ្យបាតប់ងអ់ា ញជីវតិបន្ត
បនាា បជ់ាសរៀងរាលឆ់្ន ុំ។ សដ្ឋ ន្ទ្បក្សៅក្នញងវេិ ័កាតស់ រ ស រន្េបក្សជើងក្ប៏្រឈ្មសៅនឹ្ងសប្គាេះថាន ក្់
ការងារន្ លសក្ើតសចញពីប្រពន័្ធស្វើ ុំសណើ ររបេក់្មមក្រនិ្សោជិក្ពីផាេះសៅក្ន្ន្ែងស្វើការ ពីក្ន្ន្ែងស្វើការ
មក្ផាេះតាមរ ៈប្រពន័្ធស្វើ ុំសណើ រតាមរល ន្តន្ លមិន្មាន្បសចចក្សទ្េេញវតថភិាពប្តឹមប្តូវ មាន្ការ
ដ្ឋក្ច់ុំន្នួ្ក្មមក្រសលើេលប ់មិន្មាន្ការតាមដ្ឋន្ប្តួតពិនិ្តយន្ផនក្េញវតថភិាព ប្រឈ្មសៅនឹ្ងសប្គាេះថាន ក្់
ក្នញងសពលស្វើ ុំសណើ រសដ្ឋ ក្មមក្រជាសប្ចើន្នាក្ប់្តូវបាន្បាតប់ងអ់ា ញជីវតិ ប្រឈ្មសៅនឹ្ងបញ្ហា សប្គាេះ
ថាន ក្ច់ររាចរណ៍សៅតាម ងផែូវអុំទ្បញងសពលស្វើ ុំសណើ រ។  
 

គរួន្ត លស់ពលក្នញងការស្វើក្ុំថ្ណទ្ប្មងប់្រពន័្ធសគាលន្សោបា របេរ់ ាស ើមបជីុំរញញឱ្យមាន្ការ
សលើក្ក្មពេ ់ េញខភាព និ្ង េញវតថភិាពសៅក្ន្ន្ែងការងារ សហើ វធិាន្ការសន្េះ ប្តូវស្វើសទ្ប ើងជាប្រចុំសៅ
តាមបណាត ប្ក្ុមហ ញន្ េហប្គាេ និ្ងប្គឹេះសាថ ន្នានា។ ការសរៀបចុំទ្កី្ន្ន្ែងេមរមយេប្មាបក់្មមក្រប្រក្ប
របរសេ ាក្ចិចសប្ៅប្រពន័្ធក្ជ៍ាក្តាត ច ុំបាច ់សដ្ឋ ទមទរឱ្យមាន្ការចលូរមួពីភាគពីាក្ព់ន័្ធរមួមាន្ ភាគី
តុំណាងក្មមក្រ អាជ្ា្រមាន្េមតថក្ចិច និ្ងអងគការេងគមេញីវលិក្នញង ុំសណើ រការក្ុំថ្ណទ្ប្មងស់គាល
ន្សោបា ថាន ក្ជ់ាត ិ និ្ងថាន ក្ស់ប្កាមជាតចិ ុំបាចន់ានាស ើមបឱី្យមាន្ការសរៀបចុំេណាត បធ់ាន ប ់ រសបៀប
សរៀបរ ក្នញងេងគមេប្មាបអ់នក្ប្រក្បរបរសេ ាក្ចិចសប្ៅប្រពន័្ធសៅក្នញងប្រសទ្េក្មពញជា។ 
 

សដ្ឋ ន្ទ្បក្ស ើងខ ្ញុំជាតុំណាងេហពន្ធេ័ហជីព េមាគម េហគមន្ ៍អងគការេងគមេញីវលិជាត ិ
ន្ លស្វើការសលើវេិ ័ េិទ្ ធកិារងារ និ្ងេិទ្ ធមិន្ញេសសៅក្នញងប្រសទ្េក្មពញជាេសងេតស ើញថាសៅក្នញងសាថ ន្
ភាពថ្ន្ការកី្រាលដ្ឋលជុំងរឺាតតាត ជុំងកឺ្វូ ី១៩ នាសពលបចចញរបន្នមាន្ផលប េះពាលជ់ាខាែ ុំងសៅ ល ់ 
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ជីវភាព ជាពិសេេ េញខភាព និ្ង េញវតថភិាពការងាររបេក់្មមក្រនិ្ោជិក្ជាសប្ចើន្នាក្ស់ៅក្ន្ន្ែងការងារ 
ជាពិសេេក្មមក្រន្ លក្ុំពញងបសប្មើការងារសៅក្នញងវេិ ័កាតស់ រ ស រន្េបក្សជើង ផលិតផលស្វើ ុំសណើ រ 
ក្មមក្រេុំណង ់សេវាក្មម េណាា គារ និ្ងសេ ាក្ចិចសប្ៅប្រពន័្ធទ្ទ្លួរងសប្គាេះថាន ក្ក់ារងារន្ លសក្ើតសចញ
ពីវបិតតកិ្វូ ី ១៩ ជាមួ នឹ្ងវធិាន្ការតងឹរងឹថ្ន្ការបិទ្ខ ាបរ់បេរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលសៅក្នញងតុំបន្ប់្ក្ហមនិ្ង
តុំបន្ថ់្ លប្តូវបាន្បិទ្ខ ាបស់ៅក្នញងរាជធានី្ភនុំសពញ និ្ង ប្ក្ុងតាសមៅ ថ្ន្សខតតក្ណាត ល។ គតិមក្ លស់ពល
សន្េះមាន្ក្មមក្រប្រមាណជាងមួ ពាន្ន់ាក្ប់្តូវបាន្រក្ស ើញមាន្ឆ្ែងជុំងកឺ្វូ ី ១៩ សៅតាមបណាត សរាង
ចប្ក្េរញបប្រមាណជាង ៩០ សរាងចប្ក្សៅរាជធានី្ភនុំសពញ និ្ងបណាត សខតតមួ ចុំន្នួ្ន្ លជាក្តបីារមភ្ ុំ
បុំផញតចុំសពាេះេញខភាព និ្ង េញវតថភិាពរបេក់្មមក្រ និ្ងហានិ្ភ ័ន្ លនឹ្ងសក្ើតមាន្សទ្ប ើងសៅតាមបណាត
សរាងចប្ក្សផសងៗសទ្ៀតន្ លមិន្ទន្រ់ក្ស ើញជុំងកឺ្វូ ី ១៩ សៅក្ន្ន្ែងការងារសៅសទ្ប ើ  សហើ ក្មមក្រ
និ្សោជក្នឹ្ងប្រឈ្មសៅនឹ្ងការប្រលញ ប្រថាន្ក្នញងការវលិប្តលបស់ៅក្ន្ន្ែងស្វើការងាររបេព់ួក្សគវញិ
សៅក្នញងសាថ ន្ភាពន្ លមិន្ទន្ម់ាន្ការធានាពីេញខភាព និ្ងេញវតថភិាពសៅក្ន្ន្ែងការងារ។ 
 

សដ្ឋ សមើលស ើញន្វូហានិ្ភ ័និ្ងបញ្ហា ប្រឈ្មសៅសលើ េញភាពនិ្ងេញវតថភិាពការងាររបេក់្មម
ក្រនិ្សោជិក្សៅក្ន្ន្ែងការងារជាចមបង ស ើងខ ្ញុំតុំណាង េហពន័្ធ េហជីព េមាគម អងគការេងគមេញី
វលិជាត ិ ន្ លស្វើការសលើវេិ ័េិទ្ ធកិារងារ និ្ងេិទ្ ធមិន្ញេស េមូស្វើការសេនើ លរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល និ្ងអនក្
ពាក្ព់ន័្ធ ចូខាងសប្កាម៖ 
១. សេនើឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលបសងេើត ន្តការស្វើការជាមួ  តុំណាងក្មមក្រនិ្សោជិក្ និ្សោជក្ អងគការ
េងគមេញីវលិស្វើការក្នញងវេិ ័ការងារ ស ើមបកី្ុំណត ់ ន្តការតាមដ្ឋន្ ប្តួតពិនិ្តយ និ្ងវា តុំថ្លចុំសពាេះ
បញ្ហា េញខភាព និ្ង េញវតថភិាពសៅក្ន្ន្ែងការងារ ជាពិសេេសៅក្នញងក្នញងសពលមាន្ការរកី្រាលដ្ឋល ថ្ន្
ជុំងកឺ្វូ ី១៩ សៅតាមបណាត ការដ្ឋា ន្ េុំណង ់និ្ងប្ក្ុមហ ញន្សាងេងស់ៅក្នញងរាជធានី្ភនុំសពញនិ្ងសៅតាម
បណាត សខតតនានា។ 
២. ជុំរញញឱ្យមាន្ការចញេះស្វើអ្កិារក្ចិចការងារជាប្រចុំប្រក្បសដ្ឋ ប្រេិទ្ ធភាព និ្ងតមាែ ភាព ស ើមបពិី
និ្តយសមើលអុំពីលក្ខខណឌ  េញខភាព និ្ងេញវតថភិាពការងារ និ្ងស្វើការចញេះបញ្ជ ី ប្ក្ុមហ ញន្សាងេងទ់ ុំងសនាេះ
ជាបនាា ន្ជ់ាមួ សបទ្ាជាតរិបបេន្តិេញខេងគម (ប.េ.េ.) សៅទ្ទូ ុំងប្រសទ្េក្មពញជា។  
៣.  សេនើ លរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល និ្ងនិ្សោជក្ផតលក់្ន្ន្ែងសាន ក្ស់ៅជនូ្ក្មមក្រឱ្យបាន្េមរមយ មាន្អនាម ័ 
និ្ង ក្ចតិតទ្ញក្ដ្ឋក្ប់ន្ន្ថមសទ្ៀត ក្នញងការផតលជ់នូ្េមាភ រៈការពារបញគគល រមួមាន្ មា េ ់ អាក្ញលក្ន្ន្ែង
ោងេុំអាតថ្  និ្ងឧបក្រណ៍វាេក់្សតត ឱ្យបាន្ប្គបប់្គាន្ ់សៅក្ន្ន្ែងការងារ តាមបណាត សរាងចប្ក្ េហ



 4 

ប្គាេ ប្គឹេះសាថ ន្នានា ន្ លមិន្ទន្ប់ាន្អន្ញវតតវធិាន្ការរបេប់្ក្េងួេញខាភបិាល និ្ងតាមការន្ណនាុំ
របេអ់ងគការេញខភាពពិភពសោក្ស ើមបធីានាថាក្មមក្រមាន្េញវតថភិាពសៅក្ន្ន្ែងការងារ។ 
៤. សេនើឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលពិនិ្តយសលើប្រពន័្ធស្វើ ុំសណើ របេក់្មមក្រ ប្រក្បសដ្ឋ ប្រេិទ្ ធភាព ធានាឱ្យមាន្ 
គមាែ តេងគមក្នញងសពលស្វើ ុំសណើ រអុំទ្បញងសពលថ្ន្ការរកី្រាលដ្ឋលថ្ន្ជុំងកឺ្វូ ី ១៩ សៅតាមបណាត សរាង
ចប្ក្នានា។  
៥. សេនើ លរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលដ្ឋក្ស់ចញវធិាន្ការជាក្ោ់ក្ស់ៅទ្កី្ន្ន្ែងការងារន្ លប្រឈ្មសៅនឹ្ងហានិ្
ភ ័ខ ពេ ់ ជាពិសេេសៅតាមបណាត សរាងចប្ក្ និ្ងអន្ញញ្ហា តឱ្យក្មមក្រឈ្បេ់ប្មាក្ក្នញងសពលសវោមួ 
េមស្េប សហើ និ្សោជក្ប្តូវផតលប់្ាក្ឈ់្នួលជនូ្ក្មមក្រនិ្សោជិតអុំទ្បញងសពលឈ្បេ់ប្មាក្។ 
៦. សេនើ លរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលដ្ឋក្ស់ចញក្មមវ ិ្ ផីតលជ់ុំន្ ួេងគម ជុំន្ ួេសគងាគ េះបនាា ន្ ់ រមួមាន្ជាសេបៀង
អាហារ និ្ង េមាភ រៈច ុំបាចប់្រចុំថ្លៃនានាបន្ន្ថមសទ្ៀតឱ្យបាន្ទន្ស់ពលសវោក្នញងសពលថ្ន្ការបិទ្ខ ាបជ់ា
ពិសេេក្មមក្រនិ្ងសពលរ ាខ វេះខាតន្ លេថិតសៅក្នញងតុំបន្ប់្ក្ហម។  
៧. សេនើ លរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល សរៀបចុំទ្កី្ន្ន្ែងេមរមយេប្មាបអ់ាជីវក្រ អនក្លក្ ់រូតាម ងផែូវ តាមទ្ផីារ 
និ្ងសៅតាមទ្សីាធារណៈនានាប្រក្បសដ្ឋ អនាម ័ និ្ងេញវតថភិាពសៅនឹ្ងក្ន្ន្ែង។  
 

      ថ្ងៃពុធ ២រោច ខែពសិាែ  ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រស័ីក ព.ស ២៥៦៥ 
ោជធានភី្នាំរពញ ថ្ងៃទ ី២៨  ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០២១ 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស េះចូលរមួគាំទ្រសោយ៖  
១. េមាគមការពារេិរធិម ុេស  ិងអភិវឌ្ឍ ៍សៅក្មពុជា (ADHOC)  
២.េមាគមធាងសនោ ត (STT)  
៣.េមាគមបណ្ដា ញយុវជ ក្មពុជា (CYN)  
៤.េមព័ ធេហជីពក្មពុជា (CATU)  
៥.េហព័ ធេហជីពឯក្រាជយ (INTUFE)  
៦.គណៈក្មាា ធិការស ើមបកីារស េះសនោ តសោយសេរ ី ិង យុតថិធម៌ សៅក្មពុជា (ខុមថ្្ហែល)  
៧.េមាគមេមព័ ធេហគម ៍ក្េិក្រក្មពុជា (CCFC)  
៨.េហព័ ធេហជីពក្មាក្រចាំណីអាហារ  ិងសេវាក្មាក្មពុជា (CFSWF)  
៩.េហព័ ធេហជីពក្មាក្រេាំណង់  ិងព្ទ្ពស ើក្មពុជា (BWTUC)  
១០.េមាគមទ្បជាធិបសតយយឯក្រាជយព្ សេ ឋកិ្ចចសទ្ៅទ្បព័ ធ (IDEA)  
១១.េហព័ ធេហជីពក្មាក្រ ិសោជិតវេ័ិយសរេចរណ៍ក្មពុជា (CTWUF)  
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១២.េហព័ ធេហជីពជាតិព្ ឧេាហក្មាវាយ ភណឌ័ កាត់ (NIFTUC)  
១៣.េហជីពទ្រទ្រង់េិរធិការងារបុគគលិក្ក្មាក្រព្ ទ្ក្ុមហ ុ ណ្ដហាគ សវ ើល ៍ (L.R.S.U) 
១៤.អងគការ មជឈមណឌ លេមព័ ធភាពការងារ  ិង េិរធិម ុេស (េង់ទ្នល់) 
១៥.េហភាពផ្ទេះសាមគកី (SH)  
១៦.េមព័ ធថ្ខារជាំសរឿ   ិងការពារេិរធិម ុេស (លីកា ូ)  
១៧.ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍ ៍ធ ធា យុវជ  (YRDP)  
១៨.អងគការេមព័ ធភាពការពារេិរធិម ុេសក្មពុជា (CHRAC) 
១៩.េហភាពការងារក្មពុជា (CLC)  
២០.អងគការេមធម៌ក្មពុជា (EC) 
២១.េហព័ ធេហជីពសេរឯីក្រាជយ (FUFI) 
២២.េមព័ ធេហជីពទ្បជាធិបសតយយក្មាក្រកាត់ស រក្មពុជា (C.CAWDU) 
២៣.េហព័ ធេហជីពក្មាក្រវេ័ិយ ឹក្ជញ្ជូ  ក្មពុជា (CTWF) 
២៤.េហព័ ធេហជីពក្មាក្រសោសោជិតវេ័ិយឧេាហក្មាក្មពុជា (CIWF) 
២៥.េមាគមក្មាក្រក្មពុជាសេ ឋកិ្ចចសទ្ៅទ្បព័ ធ (CIEWA) 
២៦.េមាគមក្េិក្រក្ស ើមបីេ តិភាព  ិងការអភិវឌ្ឈ ៍ (FAPD) 
២៧.េហព័ ធេហជីពក្មា ិសោជិតវេ័ិយសរេចរណ៍សេវាក្មាក្មពុជា (CTSWF) 
២៨. េហព័ ធេហជីពក្មាក្រក្េិក្មាក្មពុជា (CAWF) 
២៩. េមព័ ធេហជីពសេរសី្រេតីកាត់ស រ (CFTUWT) 
៣០. វរិាសាថ  ទ្បជាធិបសតយយក្មពុជា (CID) 
៣១. េហជីព ិសោជិតសរេចរណ៍អាសា   ព្ េណ្ដឋ គរ រា៉ាហែលឡឺរ ៉ាោូ៉ា ល់ (AEURLH) 
៣២. េហជីពឯក្រាជយក្ាំលាំងសាមគីក្មាក្រ (WSSIU) 
៣៣. អងគការតមាែ ភាពក្មពុជា (TI) 
៣៤. េមព័ ធស ើមបីេុចរតិភាព  ិងគណស យយភាពេងគម (CISA) 
៣៥.េមាគមម្ តីរាជការឯក្រាជយ (CICA) 
៣៦.គណៈក្មាា ធិការអពាទ្កឹ្ត  ិងយុតតិធម៌ ស ើមបកីារស េះសនោ ត សោយសេរ ី  ិងទ្តឹមទ្តូវសៅក្មពុជា 
(NICFEC) 


