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                                                                      ក    N10/21ររីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
  ១~រពះរាជរកម 

២៥-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រម នស/ររម/១១២០/០៣៦ សតីព ីការព្បកាសឱយ្េព្បើច្្ាប់សតីព ីការអនុមត័យល់ព្ពម
េលើរិច្ចព្ពមេព្ពៀងសតីពី ការវិនេិោគ រវាងបណ្ត្រដ្ឋសមាជរិ ៃនសមាគមព្បជាជាតិអាសុី             
អាេគនយ៍ នងិរដ្ឋ្ភិបាលៃនតបំនរ់ដ្ឋបាលពេិសសហុងរុងៃនសាធារណរដ្ឋព្បជាមានតិច្និ  ១១២១ 

     ២~រពះរាជរកឹរយ 
៦-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២៨ សតីពី ការេព្បាសព្ពះរាជទាន នូវេព្គឿងឥសស្រិយ-

យស តាមលំដ្ប់ថ្ន្រ់ ចំ្េ ះ រងរមា្្ំងព្បដ្ប់អាវុធ ច្ំនួន ១៧១ រូប ១១៨៩ 
៦-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនយីរមែ 

ដ្លេ់ោរ ផី ចៃស៊ា ន (PEI ZAIXIAN) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិច្ិន ១១៩៥ 
១០-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៣១ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ ហ ៀង មករា 

និងអនរព្សី ល ីសុណីា ជា ឧរញ ្ ១១៩៦ 
១១-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៣២ សតីពី ការែតងតាំងមុមតំែណងឯរឧតតម          

ហ ៉ោ  សវុណ្ណ  ជារដ្ឋមន្តនតីព្បតិភូអមនាយររដ្ឋមន្តនតី ១១៩៧ 
១២-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៣៣ សតីពី ការែតងតាំងមុមតំែណងឯរឧតតម ឧតតម-

េសនីយ៍ឯរ ហ ឿន សវុណ្ណ  ជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនព្រសួងមហាៃផទ       ១១៩៨ 
១២-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៣៤ សតីពី ការតេមលើងឋានៈទីព្បឹរ្ារដ្ឋេលខាធិការដ្ឋ្ន

អាកាសច្រសុីវិល ២ រូប ១១៩៩ 
១២-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៣៥ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែមែរ       

េដ្យោម្នការបងិតបងំដ្ល់រញ្ញ្  ថាៃ់ ភារ ី  (THACH PHEARY) ជនជាតិែមែរ 
សញ្ជ្តិែមែរ ែដ្លបច្ចុប្បននរំពងុរស់េៅព្បេទសហូឡង់ ១២០០ 

១២-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៣៦ សតីពី ការផតល់េោរមងារ ដ្ល់អស់េោរ ច្ំនួន 
១៣ រូប ជា ឧរញ ្ ១២០១ 

១៥-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៣៩ សតីពី ការផតល់េោរមងារអនរព្សី គង់ សណំាង 
ជា ឧរញ ្ ១២០២ 

១៥-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៤០ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ ហទព អូន ជា ឧរញ ្ ១២០៣ 
១៦-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៥១ សតីពី ការបញ្ចូលនិងតាំងស៊ប់មន្តនតីរាជការ ៤៤ រូប  

ៃនគណៈរមាម្ធិការជាតិេរៀបច្ំការេបាះេ្ន្ត ១២០៤ 

 



ខ 

II~រកុមរបឹកាធមមនុញ្ញ  
២៥-១២-២០២០ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ២១១/០១១/២០២០ របធ.ច្ ច្ះុៃថៃទី២៥ ែមធនូ ្ន្ំ២០២០    េលើ

សំណ ំេរឿងេលមៈ ៤២៦/០៦៨/២០២០, ៤២៧/០៦៩/២០២០, ៤២៨/០៧០/២០២០, 
៤២៩/០៧១/២០២០, ៤៣០/០៧២/២០២០, ៤៣១/០៧៣/២០២០, ៤៣២/០៧៤/
២០២០, ៤៣៣/០៧៥/២០២០, ៤៣៤/០៧៦/២០២០, ៤៣៥/០៧៧/២០២០, ៤៣៦/
០៧៨/២០២០, ៤៣៧/០៧៩/២០២០ ច្ះុៃថៃទី១៦ ែមធនូ ្ន្ំ២០២០     ១២០៧ 

២៥-១២-២០២០ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ២១២/០១២/២០២០ របធ.ច្ ច្ុះៃថៃទី២៥ ែមធនូ ្ន្ំ២០២០    េលើ
សំណ ំេរឿងេលមៈ ៤៣៨/០៨០/២០២០, ៤៣៩/០៨១/២០២០, ៤៤០/០៨២/២០២០, 
៤៤១/០៨៣/២០២០, ៤៤២/០៨៤/២០២០, ៤៤៣/០៨៥/២០២០, ៤៤៤/០៨៦/
២០២០, ៤៤៥/០៨៧/២០២០, ៤៤៦/០៨៨/២០២០, ៤៤៧/០៨៩/២០២០, ៤៤៨/
០៩០/២០២០, ៤៤៩/០៩១/២០២០, ៤៥០/០៩២/២០២០, ៤៥១/០៩៣/២០២០, 
៤៥២/០៩៤/២០២០, ៤៥៣/០៩៥/២០២០ ច្ុះៃថៃទី១៧ ែមធនូ ្ន្ំ២០២០ េលម ៤៥៤/
០៩៦/២០២០ ច្ុះៃថៃទី១៨ ែមធនូ ្ន្ំ២០២០, េលម ៤៥៥/០៩៧/២០២០ , ៤៥៦/
០៩៨/២០២០, ៤៥៧/០៩៩/២០២០ ច្ះុៃថៃទី១៩ ែមធនូ ្ន្ំ២០២០                             ១២១២ 

៣០-១២-២០២០ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ២១៣/០១៣/២០២០ របធ.ច្ ច្ះុៃថៃទី៣០ ែមធនូ ្ន្២ំ០២០  េលើ
សំណ ំេរឿងេលមៈ ៤៥៨/១០០/២០២០ ច្ះុៃថៃទី២២ ែមធន ូ្ន្២ំ០២០                             ១២១៩ 

៦-១-២០២១ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ០១/២០២១  របធ.សសរ សតីពី ការែរសព្មួលសមាសភាពព្រុមៃន
ព្រុមព្បឹរ្ាធមែនុញ្ញ ១២២៣ 

III~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
អនុរកឹរយ 

១៣-១-២០២១ -អនុព្រឹតយ្េលម ០៨  អនព្រ.បរ  សតីព ីនិរាររណ៍អនុព្រតឹ្យេលម ២១៩ អនព្រ.បរ  ច្ុះៃថៃទី៣០ ែម
ធនូ ្ន្២ំ០២០ សតីព ីការែរសព្មួលៃផទបងឹតាេមារ (បឹងរប់ព្សូវ) សថិតរនុងរាជធានីភនំេពញ                        ១២២៥ 

៤-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ៧១  អនព្រ.តត សតីព ីការជូនេមដ្យការងារ ១២២៧ 
៤-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ៧២  អនព្រ.តត សតីព ីការជូនេមដ្យសាថ្បនាជាតិ ១២៣០ 

      IV~ការ របណាា រកសងួ   
       ១~ទីសាកីាររកសងួហសដ្ាកិៃច និង  រិញ្ញវរថ ុ

២៣-៩-២០២០ -ព្បកាសេលម ៧៤៨ សហវ.ព្បរ សតីពី ការែរសព្មួលរច្នាសមព័នធ តួនាទី និងភាររចិ្ច របស់
ព្រុមការងារបន្តញ្ជ្បេយនឌ័រ ព្រសួងេសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ១២៣៣ 

២៣-៩-២០២០ -ព្បកាសេលម ៧៤៩ សហវ.ព្បរ សតីពី ការបេងើតព្រុមការងារេរៀបច្ំេសច្រតីព្ ងច្្ាប់សតីពីអាររពិេសស ១២៣៧ 
២៣-៩-២០២០ -ព្បកាសេលម ៧៥០ សហវ.ព្បរ សតីព ី ការបេងើតព្រមុការងារជំនាញបេច្ចរេទសសព្មាប់      

“  ព្បពន័ធព្គប់ព្គងទនិធន័យគេព្មាងវិនិេោគសាធារណៈ “  ១២៤២ 

២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួយរុាធិម៌ 
១១-៦-២០២០ -ព្បកាសេលម ១១៨ រយ.ព្បរ/២០ សតីពី ការផ្្្ស់មន្តនតីរាជការ  ១២៤៦ 



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11211121



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11221122



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11231123



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11241124



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11251125



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11261126



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11271127



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11281128



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11291129



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11301130



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11311131



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11321132



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11331133



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11341134



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11351135



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11361136



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11371137



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11381138



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11391139



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11401140



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11411141



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11421142



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11431143



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11441144



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11451145



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11461146



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11471147



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11481148



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11491149



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11501150



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11511151



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11521152



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11531153



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11541154



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11551155



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11561156



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11571157



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11581158



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11591159



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11601160



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11611161



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11621162



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11631163



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11641164



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11651165



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11661166



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11671167



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11681168



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11691169



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11701170



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11711171



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11721172



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11731173



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11741174



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11751175



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11761176



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11771177



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11781178



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11791179



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11801180



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11811181



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11821182



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11831183



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11841184



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11851185



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11861186



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11871187



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11881188



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11891189



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11901190



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11911191



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11921192



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11931193



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11941194



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11951195



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11961196



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11971197



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11981198



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11991199



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12001200



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12011201



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12021202



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12031203



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12041204



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12051205



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12061206



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12071207



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12081208



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12091209



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12101210



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12111211



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12121212



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12131213



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12141214



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12151215



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12161216



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12171217



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12181218



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12191219



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12201220



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12211221



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12221222



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12231223



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12241224



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12251225



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12261226



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12271227



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12281228



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12291229



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12301230



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12311231



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12321232



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12331233



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12341234



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12351235



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12361236



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12371237



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12381238



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12391239



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12401240



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12411241



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12421242



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12431243



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12441244



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12451245



ឆា  ំទី២១ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12461246



	ឆ្នាំទី	២១		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២១

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




