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                                                                      ក    N41/20ត្រីមាសទី២  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
   ១~ត្រះរាជត្កម 

២៩-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រម នស/ររម/០៤២០/០១៨ សតីពី ការព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់ សតីពី ការព្រប់ព្រង
ព្បបេសជាតិសថិតរនុងភាពអាសនន  ៤៩៦១ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
២៧-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៧១ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មែរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមែ

ដល់បោរ យ៉ា ង ស ឈូនិ (YANG XUCHEN) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជា តិចិ្បន ៤៩៦៨ 
២៧-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៧២ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មែរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមែ

ដល់បោរ ឡ សុ ី(LUO, XI) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជា តិចិ្បន ៤៩៦៩ 
២៧-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៧៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មែរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមែ

ដល់បោរ សសៀវ ឃនុហុ ឺ(XIAO, KUNHE) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជា តិចិ្បន ៤៩៧០ 
៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៧៤ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន រព់្បចាំឆ្ន ាំ នន

ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីព្របព់្រងរដឋបាល បៅអងគភាពព្បឆ្ាំងអាំបពើពុររលួយ ដល់មន្តនតរីាជការ ៣២ របូ ៤៩៧១ 
៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៧៥ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមបសនីយប៍ោ ដល់

នាយនររបាលថ្នន រឧ់តតមបសនីយ ៍ ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីនររបាលជាតិរមពុជា ននព្រសួងមហានផទ 
ច្បាំនួន ៣០ របូ ៤៩៧៣ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៧៦ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិ ឧតតមបសនីយព៍្តី ដល់
នាយនររបាលជានម់ពស់ ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីនររបាលជាតិរមពុជា ននព្រសួងមហានផទ ច្បាំនួន ២៧ 
របូ ៤៩៧៥ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៧៧ សតីពី ការខ្តងតាំងឯរឧតតម សកង សមុា៉ា រទិធ ជា    
រដឋបលខាធិការ ព្រសួងយុតតិធម ៌ ៤៩៧៧ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៧៨ សតីពី ការខ្តងតាំងមុមតាំខ្ណ្ងឯរឧតតម សនួ សផូា 
ជាអរគនាយរ ននអរគនាយរោឋ នសុរបិោដី និងភូមសិាន្តសត បៅព្រសួងបរៀបច្បាំខ្ដនដី           
នររបូនីយរមែ និងសាំណ្ង ់ និងខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈជាេីព្បឹរាព្រសួងបរៀបច្បាំខ្ដនដី      
នររបូនីយរមែ និងសាំណ្ង ់២ របូ ៤៩៧៨ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៧៩ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន រព់្បចាំឆ្ន ាំ នន
ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីព្របព់្រងរដឋបាល បៅព្រសួងេាំនារេ់ាំនងជាមយួរដឋសភា-ព្ពឹេធសភា និង
អធិការរិច្បច ដល់មន្តនតរីាជការ ៩២ របូ ៤៩៧៩ 

 



ខ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៨០ សតីពី ការតាំងស៊បរ់នុងព្របមណ័្ឌ មន្តនតរីាជការ បៅ
ព្រសួងខ្រ ៉និងថ្នមពល ដល់មន្តនតរីាជការ ១១ របូ ៤៩៨៣ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៨១ សតីពី ការតាំងស៊បរ់នុងព្របមណ័្ឌ មន្តនតរីាជការ បៅ
ព្រសួងរិច្បចការនារ ីដល់មន្តនតីរាជការ ២០ របូ ៤៩៨៥ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៨២ សតីពី និយត័រមែតបមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន រ ់ តម
អតីតភាពការងារ ននព្របមណ័្ឌ ព្រូបបព្ងៀនរព្មតិឧតតម បៅព្រសួងអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា 
ដល់មន្តនតីរាជការ ១១ របូ ៤៩៨៧ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៨៣ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជោន នូវបព្រឿងឥសសរយិ- 
យស តមលាំោបថ់្នន រ ់ ច្បាំប ះ ឯរឧតតម ច្បាំនួន ៤ របូ ៤៩៨៩ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៨៤  សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជោន នូវបព្រឿងឥសសរយិ- 
យស ជាតូបការ  ច្បាំប ះ ឯរឧតតម និងបោរជាំោវ ច្បាំនួន ២ របូ ៤៩៩០ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៨៥  សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មែរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមែ
ដល់បោរ របូ នីស នុ មា៉ា រត្ទូ (ROBINSON MATTHEW) ជនជាតិអងប់រលស 
សញ្ជា តិអងប់រលស ៤៩៩១ 

៣០-៤-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៤២០/៤៨៦  សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មែរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមែ
ដល់បោរ អូត្ាយអនិ ហសក អាឡនិ (ÓBRIEN GEORGE ALLEN) ជនជាតិ
អាបមរ៉រិ សញ្ជា តិអាបមរ៉រិ បោយបតូរប ែ្ ះជា សសន សណំាង (SEN SAMNANG) ៤៩៩២ 

១-៥-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៥២០/៤៨៧  សតីពី ការបផទរបញ្ចូ លបោរ លមឹ សឡង នន
ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីពនធនាគារ ព្រសួងមហានផទ ៤៩៩៣ 

១-៥-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៥២០/៤៨៨  សតីពី ការបផទរព្របមណ័្ឌ បោរ ប ិន វណាា  នាយ
នររបាលថ្នន រឧ់តតមបសនីយ ៍ននព្របមណ័្ឌ មន្តនតីនររបាលជាតិរមពុជា ព្រសួងមហានផទ ៤៩៩៤ 

  II~រាជរដ្ឋា ភាិល 
                                                            អនុត្កឹរយ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤០៣ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមោយការងារ ៤៩៩៥ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤០៤ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមោយសុវតថ រា ៤៩៩៨ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤០៥ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមោយការងារ ៥០០០ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤០៦ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមោយការងារ ៥០០៤ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤០៧ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមោយសុវតថ រា ៥០០៨ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤០៨ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមោយការងារ ៥០១៣ 

 



គ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤០៩ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមោយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៥០១៥ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤១០ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមោយការងារ ៥០១៦ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤១១ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមោយសាថ បនាជាតិ ៥០១៨ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤១២ អនព្រ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ ជារិច្បចបចា មរណ្ៈ ៥០២១ 
២៨-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤១៣ អនព្រ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងផ្លល ស់បតូរមុមតាំខ្ណ្ង នាយោហាន ៥០២៣ 
២៩-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤១៤ អនព្រ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងមន្តនតីរាជការ ៥០២៤ 
២៩-៤-២០២០ -អនុព្រឹតយបលម ៤១៥ អនព្រ.តត សតីពី ការតាំងស៊បរ់នុងព្របមណ្ឌ មន្តនតរីាជការ ៥០២៦ 

III~ការងារបណាា ត្កសងួ     
         ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួសសដ្ាកចិច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

១៣-២-២០២០ -ព្បកាសបលម ១៤៨ សហវ.ព្បរ សតីពី ការបបងកើតរជាបេយយបុបរព្បោនសព្ាបឆ់្ន ាំ ២០២០ របស់
មនទីរបសដឋរិច្បច និងហិរញ្ញ វតថុបមតតមណ្ឌ លរិរ ី ៥០៨០ 

 





ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49614961



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49624962



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49634963



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49644964



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49654965



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49664966



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49674967



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49684968



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49694969



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49704970



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49714971



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49724972



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49734973



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49744974



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49754975



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49764976



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49774977



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49784978



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49794979



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49804980



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49814981



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49824982



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49834983



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49844984



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49854985



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49864986



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49874987



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49884988



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49894989



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49904990



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49914991



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49924992



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49934993



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49944994



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49954995



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49964996



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49974997



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49984998



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49994999



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50005000



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50015001



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50025002



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50035003



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50045004



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50055005



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50065006



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50075007



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50085008



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50095009



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50105010



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50115011



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50125012



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50135013



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50145014



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50155015



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50165016



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50175017



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50185018



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50195019



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50205020



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50215021



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50225022



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50235023



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50245024



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50255025



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50265026



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50275027



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50285028



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50295029



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50305030



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50315031



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50325032



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50335033



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50345034



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50355035



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50365036



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50375037



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50385038



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50395039



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50405040



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50415041



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50425042



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50435043



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50445044



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50455045



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50465046



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50475047



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50485048



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50495049



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50505050



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50515051



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50525052



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50535053



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50545054



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50555055



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50565056



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50575057



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50585058



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50595059



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50605060



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50615061



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50625062



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50635063



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50645064



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50655065



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50665066



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50675067



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50685068



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50695069



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50705070



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50715071



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50725072



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50735073



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50745074



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50755075



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50765076



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50775077



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50785078



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50795079



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50805080



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50815081



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50825082



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50835083



ឆា  ំទី២០ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50845084



	ឆ្នាំទី	២០		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




