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                                                                      ក    N02/21ររីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខទុទកាលយ័ររះមហាកសររ 
  ១~ររះរាជរកម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០៣១ សតីពី ការរបកាសឱ្យបរបើច្្ាប់សតីពី ការររប់ររងលល្បង
ពាណិជជរមម ១២៥ 

     ២~ររះរាជរកឹរយ 
២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០០១ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំលណងឯរឧតតម គង ់           

ចន័ទខខមរទិធ ពីទីរបឹរ្ាសបមតច្ររឡាបោម ស ខខង ឧបនាយររដ្ឋមន្តនត ី រដ្ឋមន្តនតីររសួង
មោផ្ផទ មានឋានៈបសមើអរនាយរ ១៦៩ 

២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០០២ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិឧតតមបសនីយ៍ឯរ ដ្ល់
នាយទាោន ថ្ន្រ់ឧតតមបសនីយ៍ ចំ្នួន ៣ រូប និងលតងតំងមុខតំលណង ជាអនុរដ្ឋ-
បលខាធិការ ររសួងការពារជាតិ នាយទាោន ផ្នរងបោធពលបខមរភូមិនទ ចំ្នួន ៣ រូប ១៧០ 

២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០០៣ សតីពី ការបបងើតបណឌិត្យសភាបបច្ចរវិទ្ា                
ឌីជីថលរមពុជា ជាររឹះស្ថ្នស្ធារណៈរដ្ឋបាល ១៧១ 

៧-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០០៤ សតីពី ការលតងតំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម          
វវ៉ៃ ឈានជ ាំង ជាទីរបឹរ្ាសបមតច្អរមោពញ្ញ្ច្ររី ខេង សាំរនិ របធានរដ្ឋសភា 
នីតិកាលទី៦ មានឋានៈបសមើ រដ្ឋមន្តនតី បោយពំុទទួលរបារ់បំណាច់្មុខងារ ១៨៩ 

៧-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០០៥ សតីពី ការលតងតំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ា    
សបមតច្អរមោពញាច្ររី ខេង សាំរនិ របធានរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ ចំ្នួន ៣ រូប ១៩០ 

៧-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០០៦ សតីពី ការតបមលើង និងលតងតំងមុខតំលណង        
ឯរឧតតម សរូ ចានធ់ី ពីអនុរដ្ឋបលខាធិការ មរជារដ្ឋបលខាធិការផ្នររសួងយុតតិធម៌ ១៩១ 

៧-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០០៧ សតីពី ការលតងតំងមុខតំលណង ជាអនុរដ្ឋ-
បលខាធិការ ផ្នររសួងយុតតិធម៌ ២ រូប  ១៩២ 

៧-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០០៨ សតីពី ការលតងតំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ា           
រាជរោឋ្ភិបាលចំ្នួន ៣ រូប     ១៩៣ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                           អនុរករឹយ 

២៩-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ២១៧ អនររ.បរ សតពីី ការលបងលច្រឥណទានចំ្ណាយថវិកាថ្ន្រ់ជាតិ តម
ជំពូរផ្នច្្ាប់សតីពី ហិរញ្ញវតថសុរមាប់ការររប់ររងឆន្ ំ២០២១ ១៩៤ 

 



ខ 
២៩-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ២១៨ អនររ.បរ សតីពី ការបផទរឥណទានថវិកា ២១៦ 
៣០-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ២១៩ អនររ.បរ សតីពី ការលរសរមួលផ្ផទបឹងតបមារ (បឹងរប់រសូវ) សថិតរនុង     

រាជធានីភនំបពញ ២១៩ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៧២  អនររ.តត សតីពី ការបផទរបោធិនពិការ ២២២ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៧៣  អនររ.តត សតីពី ការតំងស៊ប់រនុងររបខ័ណឌមន្តនតីរាជការ ២២៦ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៧៤  អនររ.តត សតីពី ការបផទរបោធិនពិការ ២២៨ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៧៥  អនររ.តត សតីពី ការរបរល់ភាររិច្ចជូនមន្តនតរីាជការ ២៣៤ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៧៦  អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ ជារិច្ចបច្ច្មរណៈ ២៣៥ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៧៨  អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ២៣៧ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៧៩  អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ២៣៩ 

      III~ការងារបណ្តា រកសងួ     
       ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួររ ៉ៃ និង ថាមរល 

១៩-២-២០២០ -របកាសបលខ ០០៤៦  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌផ្នលិខិតអនុញ្ញត្ដំ្បណើរការស្ថ្នីយ
បរបងឥនធនៈបលខ ០០៤៦ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះផ្ថៃទី ១៩ លខ រុមភៈ ឆន្ ំ២០២០ ២៤៥ 

       ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួធមមការ និង សាសនា 
៣១-៨-២០២០ -របកាសបលខ ៨៥/២០  រ.ធ.ស.របរ  សតីពី ការលរបកាល្យអារសម បៅជាវតត ផ្នរណៈមោ-

និកាយ ២៤៩ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 125125
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ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 235235



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 236236



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 237237



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 238238



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 239239



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 240240



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 241241



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 242242



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 243243



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 244244



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 245245



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 246246



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 247247



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 248248



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 249249



ឆា  ំទី២១ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 250250
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