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ដំណ ើ រការណរៀបចតំាក់តែង នងិអនមុ័ែចាប់ស្ដពីីស្ហជីព 

 
ក. ែំណាងរាជរដ្ឋា ភិបាល ចូលរមួការពារណស្ចកដីព្រពាងចាប់ស្ដពីសី្ហជីពណៅរដាស្ភា 
និងព្រពឹទ្ធស្ភា 

១.  ឯកឧត្តម អុិែ ស្ណំហង  រដ្ឋមន្រ ដ្ីក្កសួងការងារ ្ិងបណដដ ុះបណ្ដដ លវជិ្ជា ជីវៈ 
២.  ឯកឧត្តម ម៉ម វ ណ ៈ  រដ្ឋលលខាធិការ 
៣.  ឯកឧត្តម ហុ ីណោភា រដ្ឋលលខាធិការក្កសួងយដត្តិធម៌ 
៤.  ឯកឧត្តម ល ីច័នទែុលា  សមាជិកក្កុមក្បឹកាអ្នកច្បាប់ 
៥.  ឯកឧត្តម ោែ ស្មុព្រទ្  អ្ ដ្រដ្ឋលលខាធិការ 
៦.  ឯកឧត្តម ណហង ស្រួ  នាយកខដទ្ទកាល័យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ ដ្ី 
៧.  លោក អុិន ណេមរា  អ្គ្គនាយករងការងារ 
៨.  លោក ណទ្ៀវ ម៉ក់តែល  អ្គ្គនាយករងរដ្ឋបាល ្ិងហរិញ្ញវត្ថដ 
៩.  កញ្ញញ  ស្វុ ណ  វណាណ រែន៍  ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 
១០.  កញ្ញញ  បញ្ញា  ស្មុ៉ូនិច  ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 
១១.  លោក តង៉ែ វណាណ រទិ្ធិ  ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 
១២.  លោក កយុ ណទ្ពដ្ឋរាវុធ  ក្បធា្នាយកដ្ឋឋ ្វវិាទ្ការងារ 

 
េ. ព្រកុមការងារស្ព្រមបស្ព្រមួលការតាក់តែងណស្ចកតីព្រពាងចាបស់្តពីីស្ហជីព 

១.  ឯកឧត្តម អ ុ៊ុំ មន រដ្ឋលលខាធិការ 
២. ឯកឧត្តម ម៉ម វ ណ ៈ រដ្ឋលលខាធិការ 
៣. ឯកឧត្តម ណេង តស្ អនុរដ្ឋលលខាធិការ 
៤. ឯកឧត្តម ោែ ស្មុព្រទ្ អ្ ដ្រដ្ឋលលខាធិការ 
៥. ឯកឧត្តម  ហ ូ វុឌ្ឍ ី អ្ ដ្រដ្ឋលលខាធិការ 
៦.  ឯកឧត្តម ណហង ស្រួ នាយកខដទ្ទកាល័យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ ត្ី 
៧. ឯកឧត្តម ណស្ង ស្កាដ  អ្គ្គនាយកការងារ 
៨. ឯកឧត្តម  ហុង ណជឿន ក្បធា្ទី្ភ្នន ក់ងារជ្ជតិ្មដខរបរ ្ិងការងារ 
៩.  លោក អុិន ណេមរា  អ្គ្គនាយករងការងារ 
១០. លោក ងុយ រទិ្ធ អ្គ្គនាយករងការងារ 
១១. លោក ហហ ហ ុនណេង អ្ ដ្ក្បធា្ទី្ភ្នន ក់ងារជ្ជតិ្មដខរបរ ្ិងការងារ 
១២. លោក ស្ ុ៊ុំ ណោភ័  នាយករងលបឡាជ្ជតិ្របបស ត្ិសដខសងគម 
១៣.  កញ្ញញ  ស្វុ ណ  វណាណ រែន៍ ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 
១៤.  កញ្ញញ  បញ្ញា  ស្មុ៉ូនិច ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 
១៥. កញ្ញញ  ណព្រស្ង ស្កុណស្រវីឌ្ឍនី  ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 
១៦.  លោក តង៉ែ វណាណ រទិ្ធិ ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 



១៧.  លោក ហួន ស្េុភានាថ ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 
១៨.  លោក ម៉ញ ណារទិ្ធ ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 
១៩.  លោក តង៉ែ ធនណស្របី ឌិ ែ ទី្ក្បឹកាអ្មក្កសួង 
២០.  លោក កយុ ណទ្ពដ្ឋរាវុធ ក្បធា្នាយកដ្ឋឋ ្វវិាទ្ការងារ 
២១. លោក ងី ស្ុម៉ីត ែ ក្បធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ សថិតិ្ ្ិង្ីតិ្កមម 
២២. លោក អ ុក ចាន់ធូ ក្បធា្នាយកដ្ឋឋ ្អ្ធិការកិច្បចការងារ 
២៣. លោក  ព្រស្ ុន ចនថុល អ្ ដ្ក្បធា្នាយកដ្ឋឋ ្អ្ធិការកិច្បចការងារ 
២៤. លោក ណេៀវ ោវុធ អ្ ដ្ក្បធា្នាយកដ្ឋឋ ្វវិាទ្ការងារ 
២៥. លោក អុិែ គន់អរ ុរះ អ្ ដ្ក្បធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ សថិតិ្ ្ិង្ីតិ្កមម 
២៦. លោក តប៉ន យ៉រមី ក្បធា្ការយិាល័យ្ីតិ្កមម 
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