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   មារិកា 
 

I~រពះរាជខទុទកាលយ័រពះមហាកសររ 
  ១~រពះរាជរកម 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០៣៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យេរបើច្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់រពម
េលើពិធីសារទីមួយ េធវើវិេសាធនរមមរិចចរពមេរពៀងសតីពី ភាពជាៃៃគូេសៃឋរិចចទូលំទូលាយ រវាង
រៃឋជាសមាជិរសមាគមរបជាជាតិអាសីុអាេគនយ៍ និងជបុ៉ន                (តេៅ រាជរិចចេលខ ៨) ៧៤៧ 

     ២~រពះរាជរកឹរយ 
២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨១ សតីពី ការផតល់េោរមងារេលារ ផផង ភរីាក ់ជា 

ឧរញ ្ ៧៩៩ 
២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨២ សតីពី ការផតល់េោរមងារេលារ សខុ ធ ូ ជា 

ឧរញ ្ ៨០០ 
២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩០ សតីពី ការផតល់េោរមងារេលារ ស៊ង សមបរត ិ

ជា ឧរញ ្ ៨០១ 
២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩២ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែែងឯរឧតតម ឌនិ វីរៈ 

ពីសមាជិរររុមរបឹរ្ាេសៃឋរិចច សងមរិចច និងវប្បធម៌ ៃនទីសតីការគែៈរៃឋមន្តនតី មាន          
ឋានៈេសមើ រៃឋេលខាធិការ ៨០២ 

២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩៣ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរ       
េោយោម្នការបងិតបងំៃល់េលាររសី ជុុំ កលូាប (CHUM KOLAB) ជនជាតិែខមរ 
សញ្ជ្តិែខមរ ែៃលបចចុប្បននរំពុងរស់េៅរបេទសហូឡង់ ៨០៣ 

២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩៤ សតីពី ការផតល់េោរមងារអស់េលារ ២ រូប ជា 
ឧរញ ្ ៨០៤ 

២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជតូ្បនីយរមម 
ៃល់េលារ វ៉ង ឈន័សន (WANG, CHUANSHAN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៨០៥ 

២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជតូ្បនីយរមម 
ៃល់េលារ វ៉ង វួយពនី (WANG, WEIBIN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៨០៦ 

២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម 
ៃល់េលារ ឈនិ ផជៀនទី (CHEN, JIANDI) ជនជាតិចិន សញ្ជតិ្ចិន ៨០៧ 

 
 



ខ 

២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជតូ្បនីយរមម 
ៃល់េលារ វ៉ន ់ឆាវ (WANG, CHAO) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េោយបតូរេ ម្ះជា 
ចវូ ជងីប៉ (ZHOU JING BO) ៨០៨ 

២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩៩ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែែង និងឋានៈឯរឧតតម 
សខុ ឃាង ពីទីរបឹរ្ាឯរឧតតម កកវ ពទុធរសម ីសមាជិរររុមរបឹរ្ាធមមនុញ្ញ មានឋានៈេសមើ 
រៃឋេលខាធិការ និងែតងតំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម ឡងុ សធុា ជាទីរបឹរ្ាឯរឧតតម កកវ 
ពទុធរសម ីសមាជិរររុមរបឹរ្ាធមមនុញ្ញ មានឋានៈេសមើ រៃឋេលខាធិការ ៨០៩ 

៣០-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/១០០ សតីពី ការោរ់ឱ្យចូលនិវតតន៍នាយនគរបាលថ្ន្រ់
ឧតតមេសនីយ៍ ររបខ័ែឌមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ៃនររសួងមហាៃផទ ៤៣ រូប ៨១០ 

៣០-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/១០១ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរ       
េោយោម្នការបងិតបងំៃល់េលារ  ផេង ពទិ ូ (HENG  PI  TU) ជនជាតិែខមរ សញ្ជតិ្
ែខមរ ែៃលបចចុប្បននរំពុងរស់េៅរបេទសហូឡង់ ៨១៣ 

២-២-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០២២១/១០២ សតីពី ការែតងតំងមុខតំែែងជា រៃឋេលខាធិការ 
និងជាអនុរៃឋេលខាធិការ ៃនទីសតីការគែៈរៃឋមន្តនតី ៤ រូប ៨១៤ 

II~រកុមរបឹកាធមមនញុ្ញ  
២១-១២-២០២០ -េសចរតីសេរមចេលខៈ ២០៦/០០៦/២០២០ របធ.ច ចុះៃងៃទី២១ ែខធនូ ឆន្ំ២០២០    

េលើសំែ ំេរឿងេលខៈ ៣៨២/០២៤/២០២០, ៣៨៣/០២៥/២០២០, ៣៨៤/០២៦/
២០២០, ៣៨៥/០២៧/២០២០, ៣៨៦/០២៨/២០២០, ៣៨៧/០២៩/២០២០, ៣៨៨/
០៣០/២០២០, ៣៨៩/០៣១/២០២០, ៣៩០/០៣២/២០២០ ចុះៃងៃទី១៤ ែខធនូ ឆន្ំ
២០២០  ៨១៥ 

III~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                           ១~អនុរករឹយ 
៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ០១ អនររ.បរ សតីពី និរាររែ៍មារត១ ៃនអនុររឹត្យេលខ ១៣៨  អនររ.បរ    

ចុះៃងៃទី០១ ែខរញ្ញ្ ឆន្ំ២០២០ សតីពី ការែរសរមួលៃផទបឹងតេមារ (បឹងរប់រសូវ) សថិតរនុងរាជ
ធានីភនំេពញ ៨២៦ 

៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ០២ អនររ.បរ សតីពី និរាររែ៍អនុររឹត្យេលខ ១៣៩ អនររ.បរ ចុះៃងៃទី០១ ែខ
រញ្ញ្ ឆន្២ំ០២០ សតីពី ការែរសរមួលៃផទបឹងតេមារ (បឹងរប់រសូវ) សថិតរនុងរាជធានីភនំេពញ ៨២៨ 

៥-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ០៣ អនររ.បរ សតីពី ការែរសរមួលមារត១ ៃនអនុររឹត្យេលខ ២៦៦  អនររ.បរ 
ចុះៃងៃទី៣ ែខតុលា ឆន្២ំ០១៤ សតពីី ការបេងើតគែៈរមមការបែឌិតសភាទទួលបនទុរអនុម័ត
ពារ្យច្ាប់ ៨៣០ 

    



គ 
៦-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ០៤  អនររ.បរ សតីពី  ែបបបទ និងនីតិវិធីៃនការេធវើអធិការរិចចសតង់ោររមពុជា ៨៣៣ 
២៥-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤៥  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហាៃផទ ៨៤០ 
២៦-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤៦  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំងមុខតំែែង នាយទាហាន ៨៤២ 
២៦-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤៧  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំងមន្តនតីរាជការ ៨៤៣ 
២៦-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤៨  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៨៤៥ 
២៦-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤៩  អនររ.តត សតីពី ការេផទរភាររិចច និងែតងតំងមុខតំែែងមន្តនតីនគរបាល

ជាតិរមពុជា ៨៤៧ 
២៨-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៥០  អនររ.តត សតីពី ការរបគល់ភាររិចចជូនមន្តនតីរាជការ ៨៤៨ 
២-២-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៥១  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំងមុខតំែែងមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ៨៥០ 
២-២-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៥២  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនីសារាភ័ែឌ ៨៥១ 
២-២-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៥៣  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៨៥៣ 
២-២-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៥៤  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងថ្នរ់្ និងឋាននតរស័រតិតមសញ្ញ្បរតជូនមន្តនតី

រាជការ ៨៥៥ 
២-២-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៥៥  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនីសារាភ័ែឌ ៨៥៧ 
២-២-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៥៦  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយសាថ្បនាជាតិ ៨៥៩ 
២-២-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៥៧  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនីសារាភ័ែឌ ៨៦១ 

២~ផសចកតីសផរមច 
២៦-១-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ០៨ សសរ សតីពី ការផ្លស់្បតូរសមាជិរររុមការងាររាជរោឋ្ភិបាល      ចុះ

មូលោឋ្នេខតតបាត់ៃំបង និងេខតតៃរពែវង េៃើម្បរីតួតពិនិត្យ និងោំរទការអនុវតតរមមវិធី
នេោបាយ និងយុទធសាន្តសតចតុេកាែៃំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរោឋ្ភិបាលរមពុជា ៨៦៣ 

២៦-១-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ០៩ សសរ សតីពី ការបែនថមសមាសភាពររុមការងារអនតរររសួង េៃើម្បី
ចុះសិរ្ា និងេោះរសាយររែីររេឃើញរោប់យុទធភ័ែឌមិនទាន់ផទុះរនុងនាវាែៃលលិចរនុង
ទេនលសថិតេៅភូមិវាល ឃំុមានជ័យ រសុររសីសនធរ េខតតរំពង់ចាម ៨៦៥ 

២៦-១-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ១០ សសរ សតីពី ការែរសរមួលសមាសភាពររុមរបឹរ្ាបែណសារ ៨៦៧ 
១-២-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ១១ សសរ សតីពី ការបំេពញបែនថមសមាជិការរុមការងាររាជរោឋ្ភិបាល      

ចុះមូលោឋ្នេខតតៃរពែវង េៃើម្បីរតួតពិនិត្យ និងោំរទការអនុវតតរមមវិធីនេោបាយ និងយុទធ-     
សាន្តសតចតុេកាែៃំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរោឋ្ភិបាលរមពុជា ៨៦៩ 

 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ០៦

ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 747747



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 748748



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 749749



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 750750



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 751751



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 752752



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 753753



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 754754



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 755755



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 756756



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 757757



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 758758



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 759759



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 760760



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 761761



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 762762



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 763763



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 764764



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 765765



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 766766



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 767767



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 768768



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 769769



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 770770



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 771771



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 772772



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 773773



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 774774



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 775775



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 776776



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 777777



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 778778



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 779779



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 780780



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 781781



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 782782



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 783783



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 784784



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 785785



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 786786



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 787787



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 788788



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 789789



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 790790



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 791791



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 792792



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 793793



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 794794



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 795795



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 796796



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 797797



ត  រា ជកិច្ច លខ ០៨

ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 798798



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 799799



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 800800



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 801801



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 802802



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 803803



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 804804



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 805805



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 806806



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 807807



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 808808



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 809809



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 810810



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 811811



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 812812



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 813813



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 814814



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 815815



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 816816



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 817817



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 818818



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 819819



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 820820



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 821821



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 822822



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 823823



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 824824



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 825825



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 826826



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 827827



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 828828



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 829829



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 830830



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 831831



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 832832



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 833833



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 834834



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 835835



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 836836



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 837837



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 838838



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 839839



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 840840



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 841841



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 842842



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 843843



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 844844



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 845845



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 846846



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 847847



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 848848



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 849849



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 850850



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 851851



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 852852



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 853853



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 854854



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 855855



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 856856



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 857857



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 858858



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 859859



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 860860



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 861861



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 862862



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 863863



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 864864



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 865865



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 866866



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 867867



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 868868



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 869869



ឆា  ំទី២១ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 870870



	ឆ្នាំទី	២១		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២១

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




