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                                                                      ក    N73/20ត្រមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
ត្ពះរាជត្កឹរយ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៨៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែមមរ េោយសញ្ជ្តូបនយីរមម
ដល់េោរ ស ីគន័លនី  (SHI KUANLIN) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៨៩៤១ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៨៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែមមរ េោយសញ្ជ្តូបនយីរមម
ដល់េោរ ថ ាំង ចុងសសៀង  (TANG ZHONGXIANG) ជនជតិចិន សញ្ជត្ិចិន ៨៩៤២ 

១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៨៥ សតីពី ការបនថយឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍េោ         
អុ៊ក កសុល នាយនគរបាលជន់មពស់ ររបម័ណ្ឌមន្តនតីនគរបាលជតិរមពជុ ៃន       ររសួង
មហាៃផទ ៨៩៤៣ 

១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៨៦ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ កវូ ត្ស៊៊ុនឆាយ ជ 
ឧរញ  ្ ៨៩៤៤ 

១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៨៧ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ រស ់ ផល្លា  ជ 
ឧរញ  ្ ៨៩៤៥ 

១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៨៨ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ សវូ សចចៈសមបរតិ  
ជ ឧរញ  ្ ៨៩៤៦ 

១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៨៩ សតីពី ការែតងតាំងមុមតាំែណ្ងេោរជាំោវ សនួ ត្ស ី
ជ អនុរដឋេលខាធិការៃនរដឋេលខាធិការោឋ្នអាកាសចរសុីវិល ៨៩៤៧ 

១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៩២០/៩៩០ សតីពី ការែតងតាំងមុមតាំែណ្ងឯរឧតតម                
ជួន សកុានណ់ារទិធ ជអនរុដឋេលខាធិការទីសតីការគណ្ៈរដឋមន្តនត ី ៨៩៤៨ 

១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៩១ សតីពី ការែតងតាំង នងិផតល់ឋានៈឯរឧតតម         ជួន 
សកុានណ់ារទិធ ជទីរបឹរ្ាផ្ទ្ល់សេមតចអគគមហាេសនាបតីេតេជ ហ៊ុន សសន នាយរ
រដឋមន្តនតី ៃនរពះរាជណាចរររមពជុ មានឋានៈេសមើ រដឋេលខាធកិារ បែនថមេលើមមុងារបចចបុ្បនន ៨៩៤៩ 

១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៩២  សតីពី  ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ    ឧតតមេសនីយ៍េោ     
ដល់ឧតតមេសនីយ៍រតី ឈមឹ សផុាន់ នាយោហានថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ ៃន                  
រងេោធពលេមមរភូមិនទ មុនចូលនិវតតន ៍ ៨៩៥០ 

១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៩៣ សតីពី ការោរ់ឱ្យចលូនិវតតន៍ ដល់ឧតតមេសនីយ៍េោ 
ឈមឹ សផុាន់ នាយោហានថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ ៃនរងេោធពលេមមរភូមិនទ ៨៩៥១ 

 
 



ខ 
១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៩៤ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជទីរបឹរា្         

រាជរោឋ្ភិបាល ៣ រូប ៨៩៥២ 
១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៩៥ សតីពី ការេរបាសរពះរាជោន នូវេរគឿងឥស្ឝរយិយស 

មុនីសារាភណ័្ឌ ថ្ន្រ់ មហាេសរីវឌ្ឍន៍ ចាំេ ះ អស់េោរ និងេោររសី ចាំនួន ២ រូប ៨៩៥៣ 
១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៩៦ សតីពី ការេរបាសរពះរាជោន នូវេរគឿងឥស្ឝរយិយស 

តមលាំោប់ថ្នរ្់ ចាំេ ះ រងរមា្្ាំងរបោបអ់ាវុធ ចាំនួន ២២៦ រូប ៨៩៥៤ 
១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៩៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែមមរ េោយអា ហ៍ពិ ហ៍ដល់

េោររសី យ ូសសៀវលងី (YU XIAOLING) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៨៩៦២ 
១២-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៩៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែមមរ េោយសញ្ជ្តូបនយីរមម

ដល់េោរ ឈនិ ហួយ  (CHEN HUI) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ៨៩៦៣ 
១៤-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៩៩ សតីពី ការបញ្ចប់មុមតាំែណ្ងពីទីរបឹរា្តាំណាងររសួង

ការងារ និងបណ្្តះបណាត្លវជិជ្ជីវៈ អមសាថ្នតាំណាង ៃនរពះរាជណាចរររមពុជ របចាំ
បរេទស ៤ រូប  ៨៩៦៤ 

១៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០០០ សតីពី ការតេមលើងពី ឋានៈេសមើ អនុរដឋេលខាធិការ មរ
ជឋានៈេសមើ រដឋេលខាធិការដល់ឯរឧតតម សាំ ប៊ន ទីរបឹរា្សេមតចររឡាេហាម ស សខង 
ឧបនាយររដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីររសួងមហាៃផទ េោយពុាំទទួលរបារ់បាំណាច់មុមងារ ៨៩៦៥ 

១៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០០១ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជទីរបឹរា្សេមតច
ររឡាេហាម ស សខង ឧបនាយររដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីររសួងមហាៃផទ ចាំនួន ២ រូប ៨៩៦៦ 

១៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០០៣ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ ត្ស៊៊ុន សវុណាា រ៉ា 
ជ ឧរញ  ្ ៨៩៦៧ 

១៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០០៤ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ សឆង សប៉ងគុណ 
ជ ឧរញ  ្ ៨៩៦៨ 

១៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០០៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែមមរ េោយសញ្ជត្ូបនីយរមម
ដល់េោរ រឹង សសសងុ  (DENG XUESONG) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៨៩៦៩ 

១៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០០៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែមមរ េោយសញ្ជត្ូបនីយរមម
ដល់េោរ ល្លវ ឈនី  (LIAO QIN) ជនជតិចិន សញ្ជត្ិចិន ៨៩៧០ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~អនតុ្កឹរយ 
១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១៤២ អនររ.បរ សតីពី ការេរៀបចាំ និងការរបរពឹតតេៅៃនអងគភាពេសុើបការណ៍្

ហិរញ្ញវតថុរមពុជ ៨៩៧១ 

 



គ 
៧-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១៤៣ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរការរគប់រគងមជ្ឈមណ្ឌលគរុេកាសល្យភូមិភាគ

ចាំនួន ៤ មជ្ឈមណ្ឌលគរេុកាសល្យភូមិភាគឦសានេៅេមតតសទឹងែរតង សាោគរេុកាសល្យ 
និងវិររឹតការេមតតចាំនួន ១៥ និងសាោអនុវតតន៍ ឱ្យមរសថិតេរកាមការរគប់រគងរបស ់        
ររសួងអប់រំ យវុជន និងរឡីា ៨៩៧៨ 

៨-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១៤៤ អនររ.បរ សតីពី ការរាំណ្ត់តាំបន់េរបើរបាស់េោយចរីភាពេលើៃផទដីេកាះ

ទាំហាំ ១១០ (មួយរយដប់) ហិរត រនុងឧទ្ានជតិរពះសីហនុ «រាម» ស្ថិតនៅភូមិ            

អូរតានស្ក ឃុុំអូរឧកញ៉ា នេង ស្ស្ុកព្រៃនប់ នេតតរៃះសី្េនុ ៨៩៨២ 
៨-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១៤៥ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥណ្ោនថវិកា ៨៩៨៥ 
៣១-៧-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧២០ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ៨៩៨៨ 
៣១-៧-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧២១ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៨៩៩០ 
៣-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧២៨ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៨៩៩២ 

២~សសចកតីសសត្មច 
១៣-១០-២០២០ -េសចរតីសេរមច ៩៥ សសរ សតីពី ការែតងតាំងសមាសភាពៃនគណ្ៈរមាម្ធិការជតិការ រ

អនរេរបើរបាស ់ ៩០៤៣ 

III~ការងារបណាត ត្កសងួ     
          ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួសសដ្ាកិចច នងិ ហរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -របកាសេលម ១៤៧៦ សហវ.អថ សតីពី ការរបគល់កាតពវរិចចរបមូលចាំណូ្លរគឹះសាថន្     
សាធារណ្ៈរដឋបាល សរមាប់ការរគប់រគងឆន្ាំ ២០២០                 (តេៅ រាជរិចចេលម៧៤) ៩០៤៥ 

  ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួសរ ៉និង ថមពល 
៤-២-២០២០ -របកាសេលម ០០២៧ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណ្ឌៃនលិមិតអនុញ្ញ្តដាំេណ្ើរការ 

សាថ្នីយរួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលម ០០២៧ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ៤ ែម រុមភៈ          
ឆន្ាំ ២០២០ ៩០៥៧ 

៤-២-២០២០ -របកាសេលម ០០២៩ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណ្ឌៃនលិមិតអនុញ្ញ្តដាំេណ្ើរការ សាថ្នយី
េរបងឥនធនៈេលម ០០២៩ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ៤ ែម រុមភៈ ឆន្ាំ ២០២០ ៩០៦១ 

 





ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89418941



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89428942



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89438943



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89448944



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89458945



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89468946



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89478947



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89488948



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89498949



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89508950



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89518951



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89528952



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89538953



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89548954



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89558955



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89568956



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89578957



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89588958



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89598959



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89608960



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89618961



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89628962



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89638963



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89648964



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89658965



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89668966



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89678967



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89688968



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89698969



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89708970



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89718971



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89728972



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89738973



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89748974



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89758975



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89768976



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89778977



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89788978



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89798979



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89808980



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89818981



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89828982



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89838983



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89848984



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89858985



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89868986



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89878987



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89888988



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89898989



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89908990



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89918991



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89928992



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89938993



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89948994



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89958995



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89968996



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89978997



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89988998



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89998999



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90009000



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90019001



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90029002



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90039003



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90049004



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90059005



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90069006



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90079007



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90089008



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90099009



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90109010



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90119011



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90129012



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90139013



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90149014



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90159015



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90169016



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90179017



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90189018



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90199019



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90209020



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90219021



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90229022



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90239023



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90249024



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90259025



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90269026



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90279027



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90289028



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90299029



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90309030



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90319031



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90329032



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90339033



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90349034



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90359035



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90369036



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90379037



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90389038



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90399039



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90409040



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90419041



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90429042



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90439043



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90449044



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧២

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90459045



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90469046



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90479047



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90489048



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90499049



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90509050



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90519051



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90529052



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90539053



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90549054



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90559055



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90569056



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90579057



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90589058



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90599059



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90609060



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90619061



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90629062



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90639063



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90649064



	ឆ្នាំទី	២០		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




