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                                                                      ក    N96/20ត្រីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
      ១~ត្រះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៩ សតពីី ការរបកាសឱ្យបរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់រពម 
បលើវិបោធនរមមពិធីោរមុ៉ងបរ៉េអាល់សតីពី ោរធាតុបំផ្ល្ញរសទាប់អូហ្សូន                                  ១១៨០៥ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២៨ សតីពី ការតតងតំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ា និង

ជំនួយការរដ្ឋបលខាធិការដ្ឋ្នអាកាសច្រសីុវិល ៣ របូ ១១៨៩៩ 
៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២៩ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ ជារិច្ចបច្ឆ្មរណៈ 

ចំ្ប ះនាយទាហាន ថ្ន្រ់ឧតតមបសនីយ៍ និងថ្ន្រ់វរបសនីយ៍ ននរងបោធពលបេមរភូមិនទ 
តដ្លបានទទួលមរណៈភាព ចំ្នួន ១២ រូប ១១៩០០ 

៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៣០ សតីពី ការតំងស៊ប់រនុងររបេ័ណឌ បៅររសួង
បរៀបចំ្តដ្នដី្ នគរូបនីយរមម និងសំណង់ ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ៤៧ រូប ១១៩០២ 

៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៣១ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នរ់្របចំ្ឆន្ ំ
បៅររសួងបរិោថ្ន ដ្ល់មន្តនតរីាជការ ៥៣ របូ ១១៩០៥ 

៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៣២ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នរ់្របចំ្ឆន្ ំ 
ននររបេ័ណឌមន្តនតីរគប់រគងរដ្ឋបាល បៅររសួងរសិរមម រុកាខ្របមាញ់ និងបនោទ ដ្ល់                
មន្តនតីរាជការ ៤៨០ រូប ១១៩០៨ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                           អនុត្ករឹយ 
១៦-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលេ ១០៥៨  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យការងារ ១១៩២២ 
១៦-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលេ ១០៥៩  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យការងារ ១១៩២៨ 
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ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180511805



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180611806



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180711807



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180811808



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180911809



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181011810



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181111811



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181211812



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181311813



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181411814



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181511815



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181611816



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181711817



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181811818



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1181911819



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182011820



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182111821



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182211822



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182311823



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182411824



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182511825



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182611826



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182711827



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182811828



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1182911829



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183011830



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183111831



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183211832



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183311833



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183411834



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183511835



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183611836



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183711837



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183811838



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1183911839



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184011840



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184111841



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184211842



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184311843



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184411844



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184511845



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184611846



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184711847



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184811848



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1184911849



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1185011850



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1185111851



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1185211852



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1185311853



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1185411854



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1185511855



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1185611856



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1185711857
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