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                                                                      ក    N78/20ររមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
រពះរាជរកឹរយ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៨០ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម 
ឧតតមេសនីយ៍រតី លយុ សនុ ជាអនុរបធានររុមរបឹរ្ានីតិរមម ៃនររសួងមហាៃផៃ           
មានឋានៈេសមើ អគ្នាយរ ៩៥៦៣ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៨១ សតីពី ការតេមលើងថ្ន្រ់ និងឋាននតរស័រតិ តម
ររមិតសញ្ញ្បរតដល់មន្តនតីរាជការ ចាំនួន ៤៤ រូប ររសួងមហាៃផៃ ៩៥៦៤ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៨២ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់ តម
ររមិតសញ្ញ្បរត ៃនររបខ័ណ្ឌមន្តនតីរគ្ប់រគ្ងរដឋបាល េៅអងភាពរបឆាំងអាំេពើពុររលួយ 
ដល់មន្តនតីរាជការ ៣ រូប  ៩៥៦៧ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៨៣ សតីពី ការតេមលើង និងែតងតាំងមុខតាំែណ្ង   
ឯរឧតតម ស ចាន់ធី ពីអនុរដឋេលខាធិការ មរជា រដឋេលខាធិការៃនទីសតីការគ្ណ្ៈរដឋ-  
មន្តនតី បែនែមេលើមុខងារបចចុប្ំនៅ  ៩៥៦៨ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៨៥ សតីពី ការបញ្ចូលររបខ័ណ្ឌ រៅុងរងេោធពល-
េខមរភូមិនៃ និងរបគ្ល់ឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍េោ នាយោហានថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ 
ៃនរងេោធពលេខមរភូមិនៃ ជូនេោរ ម៉ារ ផាលយ័  ៩៥៦៩ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៨៦ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ជារិចចបច្ឆ្មរណ្ៈ 
ចាំេ ះនាយោហាន ថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ និងថ្ន្រ់វរេសនីយ៍ ៃនរងេោធពលេខមរភូមិនៃ 
ចាំនួន ១៦ រូប  ៩៥៧០ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៨៧ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់តម
ររមិតសញ្ញ្បរត ៃនររបខ័ណ្ឌមន្តនតីរគ្ប់រគ្ងរដឋបាល និងររបខ័ណ្ឌមន្តនតីបេចចរេទស 
ជាន់ខពស់ េៅររសួងេរៀបចាំែដនដី នគ្រូបនីយរមម និងសាំណ្ង់ ដល់មន្តនតីរាជការ ៥ រូប  ៩៥៧២ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៨៨ សតីពី ការតាំងស៊ប់រៅុងររបខ័ណ្ឌដល់េោរ  
វ៉ ភារ ៉៉ូ េៅររសួងៃរបសណី្យ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន៍ ៩៥៧៣ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៨៩ សតីពី ការតាំងស៊ប់រៅុងររបខ័ណ្ឌដល់េោររសី  
ធធឿន គឹមយងី េៅររសួងវប្ំធម៌ និងវិចិរតសិល្ំៈ ៩៥៧៤ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩០ សតីពី ការនិយ័តរមមតេមលើងថ្ន្រ់តមអតីតភាព
ការងារ ៃនររបខ័ណ្ឌរគ្ូបេរងៀនររមិតឧតតម េៅររសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ដល់         
មន្តនតីរាជការ ៤ រូប ៩៥៧៥ 

 



ខ 
១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩១ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ សុនិ ចនធី ជា 

ឧរញ ្  ៩៥៧៦ 
១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩២ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ គិរ ចាន់ថា 

ជា ឧរញ ្  ៩៥៧៧ 
១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩៣ សតីពី  ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម

ដល់េោរ ឈនិ ថាវ  (CHEN TAO) ជនជាតិចិន សញ្ជត្ិចិន ៩៥៧៨ 
១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩៤ សតីពី  ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម 

ដល់េោរ លមី គីមធសង (LIM KIM SENG) ជនជាតិមា ្េឡសុ ី សញ្ជ្តមិា ្េឡសុ ី
េោយបតូរេ ្្ះជា លមី ជីងឡងុ (LIM JING LONG) ៩៥៧៩ 

១៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩៥ សតីពី  ការែតងតាំងឯរឧតតម វងស ីវិសសរុ ជា
រដឋមន្តនតីរបតិភូអមនាយររដឋមន្តនត ីបែនែមេលើមុខងារបចចុប្ំនៅ ៩៥៨០ 

១៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩៦ សតីពី  ការតេមលើងឋាននតរស័រតិដល់នាយនគ្របាល
ថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ និងនាយនគ្របាលជាន់ខពស់ ររបខណ័្ឌមន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពុជា ៃន
ររសួងមហាៃផៃ ចាំនួន ១៥ រូប ៩៥៨១ 

១៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩៧ សតីពី  ការែតងតាំងឯរឧតតម ហែម វីរៈ ជា
នាយរវិទ្ាស្ថ្នជាតរិសិរមម រាំពង់ច្ម របស់ររសួងរសរិមម រុកាខ្របមាញ់ និងេនស្ទ 
ជាំនួសឯរឧតតម សនួ ធសរ ីែដលរតូវបានោរ់ឱ្យចូលនិវតតន៍ ៩៥៨៣ 

១៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩៨ សតីពី  ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ា
ររសួងទាំនារ់ទាំនងជាមយួរដឋសភា-រពឹទោសភា និងអធិការរចិច ចាំនួន ៣ រូប ៩៥៨៤ 

១៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៩៩ សតីពី  ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម    
ឆារ សធុឆរ ជាទីរបឹរ្ាអាជាឈ្ធរជាតរិបយុទោរបឆាំងេរគ្ឿងេញៀន មានឋានៈេសមើអនុរដឋ-
េលខាធិការ េោយមិនទទួលរបារ់បាំណាច់មុខងារ  ៩៥៨៥ 

១៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/១០២០/១១០០ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម 
ែុងី ផាន់ធរឿន ជាជាំនួយការអមររសួងបរិស្ថ្ន មានឋានៈេសមើ អគ្នាយរ  ៩៥៨៦ 

១៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១០១ សតីពី  ការេរបាសរពះរាជោន នវូេរគ្ឿងឥស្ឝរយិ-
យស តមលាំោប់ថ្ន្រ់ ចាំេ ះ ឯរឧតតម េោរជាំោវ អស់េោរ និងេោររសី ចាំនួន ១៤ រូប ៩៥៨៧ 

១៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១០២ សតីពី  ការេរបាសរពះរាជោន នូវេរគ្ឿងឥស្ឝរយិ-
យស តមលាំោប់ថ្ន្រ់ ចាំេ ះ ឯរឧតតម េោរជាំោវ អស់េោរ និងេោររសី ចាំនួន ៤៨ រូប ៩៥៨៨ 

១៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១០៣ សតីពី  ការេរបាសរពះរាជោន នូវេរគ្ឿងឥស្ឝរយិ-
យស តមលាំោបថ់្ន្រ់ ចាំេ ះ អស់េោរ និងេោររសី ចាំនួន ៤៧ រូប ៩៥៩០ 

 



គ 
II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 

                                                         ១~អនរុកឹរយ 
៥-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៦៤ អនររ.បរ សតីពី ការេធវើអនុបេោគ្ ៩៥៩២ 
៥-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៦៥ អនររ.បរ សតីពី ការេធវើអនុបេោគ្ ៩៥៩៥ 
៨-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៦៨ អនររ.បរ សតីពី ររបខ័ណ្ឌមុខងារ ភាររិចចរបស់សវនរមមៃផៃរៅុង នងិ

អធិការរិចច ៩៥៩៨ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៧០ អនររ.បរ សតីពី ការេផៃរឥណ្ោនថវកិា ៩៦០៣ 
១១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១១ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៦០៥ 
១១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១២ អនររ.តត សតីពី ការេផៃរររបខ័ណ្ឌ និងែតងតាំងឋាននតរស័រតមិន្តនតី

នគ្របាលជាត ិ ៩៦០៦ 
១១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១៣ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ៩៦០៧ 
១១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១៤ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ៩៦០៩ 
១១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៩៦១១ 
១៥-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១៦ អនររ.តត សតីពី ការបញ្ចប់មុខតាំែណ្ងមន្តនតីរាជការ ៩៦១២ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១៧ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៩៦១៣ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១៨ អនររ.តត សតីពី ការេផៃរភាររិចចមន្តនតីរាជការ ៩៦១៦ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១៩ អនររ.តត សតីពី ការោរ់មន្តនតីរាជការឱ្យចូលនិវតតន ៍ ៩៦១៧ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២០ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៦១៨ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២១ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៦១៩ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២២ អនររ.តត សតីពី ការរបគ្ល់ភាររិចចជូនមន្តនតីរាជការ ៩៦២១ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២៣ អនររ.តត សតីពី ការោរ់មន្តនតីរាជការឱ្យចូលនិវតតន ៍ ៩៦២២ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២៤ អនររ.តត សតីពី ការរបគ្លភ់ាររិចចជូនមន្តនតីរាជការ ៩៦២៤ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២៥ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៦២៥ 
២២-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២៦ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៦២៧ 
២២-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២៧ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយស្ថប្នាជាត ិ ៩៦២៩ 
២២-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២៨ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៩៦៣១ 
២២-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨២៩ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៦៣២ 
២២-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៣០ អនររ.តត សតីពី ការនិយ័តរមមតេមលើងឋាននតរស័រតិជូនមន្តនតរីាជការ ៩៦៣៣ 
២៣-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៣១ អនររ.តត សតីពី ការបញ្ចប់មុខតាំែណ្ង និងែតងតាំងមន្តនតីរាជការ ៩៦៣៥ 
២៥-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៣៣ អនររ.តត សតីពី ការរបគ្ល់ភាររិចចជូនមន្តនតីរាជការ ៩៦៣៧ 
២៥-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៣៤ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៦៣៩ 



ឃ 
២៥-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៣៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនសី្រាភ័ណ្ឌ ៩៦៤១ 
២៥-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៣៧ អនររ.តត សតីពី ការនិយ័តរមមតេមលើង ររបខ័ណ្ឌ ឋាននតរស័រតិ នងិថ្នរ្់

ដល់មន្តនតីរាជការសុវីិល ររសួងមហាៃផៃ ៩៦៤២ 
២៨-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៣៨ អនររ.តត សតីពី ការេផៃរភាររិចច និងែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៦៤៤ 
២៨-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៣៩ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគ្របាលជាត ិ ៩៦៤៦ 
២៨-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៤១ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងទីរបឹរ្ាររសួងមហាៃផៃ ៩៦៤៧ 
២៩-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៤២ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតីការទូតជាន់ខពស់របច្ាំស្ថ្នតាំណាង 

ៃនរពះរាជាណាចរររមពុជាេៅបរេទស ៩៦៤៨ 
៣០-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៤៤ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមុខតាំែណ្ងមន្តនតីនគ្របាលរមពជុា ៩៦៥០ 
២-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៤៥ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតីរាជការ ៩៦៥១ 

២~ធសចកតីសធរមច 
២២-១០-២០២០ -េសចរតីសេរមច ១០០ សសរ សតីពី ការបេងើតគ្ណ្ៈរមមការជាតិ េរៀបចាំរចិចរបជុាំរាំពលូអាស្ ្ន 

និងរិចចរបជុាំ រ់ព័នោ េៅឆន្ាំ ២០២២ ៩៦៥២ 

III~ការងារបណ្តត រកសងួ     
          ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួធសដ្ាកិចច នងិ ែរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -របកាសេលខ ១៤៧៦ សហវ.អថ សតីពី ការរបគ្ល់កាតពវរិចចរបមូលចាំណូ្លរគ្ឹះស្ថន្     
ស្ធារណ្ៈរដឋបាល សរមាប់ការរគ្ប់រគ្ងឆន្ាំ ២០២០                 (តេៅ រាជរិចចេលខ៧៩) ៩៦៥៦ 

                 ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាែកមម និង សបិបកមម 
២៨-២-២០២០ -របកាសេលខ ១០៧ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យររុមហ៊ុន ហូលលី ែវល ែហ៊នែប៊រ 

េមនូេហវរឆឺរីង ឯ.រ បេងើតេរាងចររ ផលិតកាបបូរគ្ប់របេភទ និងែខ្ឝររវាត ់ ៩៦៧០ 
២៨-២-២០២០ -របកាសេលខ ១០៨ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យររុមហ៊ុន ស្ន់រា ្យ េហវសិន   

(េខមបូឌា) ឯ.រ បេងើតេរាងចររ កាត់េដរសេមលៀរបាំ រ់ េរស្មេខៅើយ និងេរស្មពូរ ៩៦៧៣ 

           ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួហរ ៉និង ថាមពល 
៦-២-២០២០ -របកាសេលខ ០០៣៥  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណ្ឌៃនលខិិតអនុញ្ញ្តដាំេណ្ើរការស្ថ្នយី

េរបងឥនោនៈេលខ ០០៣៥ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ៦ ែខ រុមភៈ ឆន្ាំ ២០២០ ៩៦៧៦ 

 ៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួមហាផ្ផទ 
៦-៤-២០២០ -របកាសេលខ ២០៧៩ របរ សតីពី ការចុះេ ្្ះរៅុងបញ្ជីសមាគ្ម ៩៦៨០ 
៩-៤-២០២០ -របកាសេលខ ២១០៥ របរ សតីពី ការចុះេ ្្ះរៅុងបញ្ជីសមាគ្ម ៩៦៨១ 

      ៥~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួធទសចរណ៍ 
២-១១-២០២០ -របកាសេលខ ១២៨ របរ សតីពី វិធានសវុតែិភាពេទសចរណ៍្សរមាប់មគ្ុេទៃសរ៍េទសចរណ៍្ 

និងអៅរបរែរបភាស្បនត ៩៦៨២ 



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95639563



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95649564



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95659565



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95669566



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95679567



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95689568



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95699569



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95709570



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95719571



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95729572



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95739573



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95749574



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95759575



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95769576



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95779577



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95789578



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95799579



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95809580



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95819581



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95829582



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95839583



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95849584



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95859585



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95869586



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95879587



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95889588



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95899589



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95909590



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95919591



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95929592



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95939593



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95949594



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95959595



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95969596



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95979597



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95989598



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95999599



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96009600



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96019601



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96029602



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96039603



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96049604



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96059605



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96069606



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96079607



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96089608



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96099609



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96109610



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96119611



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96129612



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96139613



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96149614



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96159615



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96169616



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96179617



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96189618



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96199619



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96209620



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96219621



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96229622



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96239623



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96249624



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96259625



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96269626



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96279627



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96289628



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96299629



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96309630



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96319631



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96329632



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96339633



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96349634



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96359635



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96369636



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96379637



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96389638



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96399639



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96409640



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96419641



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96429642



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96439643



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96449644



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96459645



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96469646



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96479647



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96489648



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96499649



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96509650



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96519651



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96529652



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96539653



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96549654



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96559655



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧៧

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96569656



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96579657



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96589658



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96599659



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96609660



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96619661



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96629662



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96639663



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96649664



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96659665



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96669666



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96679667



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96689668



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧៩

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96699669



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96709670



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96719671



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96729672



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96739673



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96749674



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96759675



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96769676



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96779677



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96789678



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96799679



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96809680



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96819681



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96829682



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96839683



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96849684



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96859685



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96869686



	ឆ្នាំទី	២០		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




