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   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
  ១~ររះរាជរកម 

១៦-១-២០២១ -រពះរាជររម នស/ររម/០១២១/០០៣ សតីពី ឿររបឿសឱើយេរបើច្ើាប់សតពីី ឿរេរៀបច្ ំ និងឿរ
របរពឹត្តេៅៃនអាជ្ញើធរេសវាហិរញ្ញវត្ថុមនិែមនធនាគារ ១៩៩៩ 

     ២~ររះរាជរកឹរយ 
១៥-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្ើយ នស/ររត្/០១២១/០៤៤ សតីព ីឿរេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥសើឝរិយយស 

តាមលំដាប់ថ្នើរ់ ច្ំេ ះ សេមតច្ រពះអងម្ចើស់ ឯរឧត្តម េោរជំទាវ សម្ជិរ និង
សម្ជិររពឹទ្ធសភាេៅ រ់រណ្តើល នីត្ិឿលទ្ី៤ ច្ំនួន ៦០ រូប ២០០៨ 

២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹត្ើយ នស/ររត្/០២២១/១៨៤ សតពីី ឿរផតល់េគារមងារេោរ កាង សធុី ជ្ 
ឧរញ ើ ២០១២ 

២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹត្ើយ នស/ររត្/០២២១/១៨៥ សតពីី ឿរផតល់េគារមងារអនររសី ឈន វិមល ជ្ 
ឧរញ ើ ២០១៣ 

២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹត្ើយ នស/ររត្/០២២១/១៨៦ សតពីី ឿរផតល់េគារមងារេោរ ថាច់ សខុវជិ័យ 
ជ្ ឧរញ ើ ២០១៤ 

២៤-២-២០២១ -រពះរាជររឹត្ើយ នស/ររត្/០២២១/១៨៩ សតីព ីឿរេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥសើឝរិយយស 
តាមលំដាប់ថ្នើរ់ ចំ្េ ះ អនរអងម្ចើស់ ឯរឧត្តម េោរជំទាវ អស់េោរ េោររសី និង
រញ្ញើ ច្ំនួន ២៥ រូប ២០១៥ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹត្ើយ នស/ររត្/០២២១/១៩៤ សតីព ីឿរផតល់េគារមងារអនររសី លមឹ លអ ជ្ ឧរញ ើ ២០១៧ 
២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹត្ើយ នស/ររត្/០២២១/១៩៥ សតីពី ឿរផតល់េគារមងារឧរញ ើ យ ូសាមម៉េរ  ជ្ 

អនរឧរញ ើ ២០១៨ 
២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹត្ើយ នស/ររត្/០២២១/២០៦ សតីពី ឿរតាំងស៊ប់រនុងឋាននតរស័រតិររូបេរងៀនររមិត្

ឧត្តម ៃនររបខ័ណ្ឌររូបេរងៀនររមិត្ឧត្តម េៅររសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ដល់មន្តនតី
រាជឿរ ៦១៣ រូប ២០១៩ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           ១~អនុរកឹរយ 
១៦-២-២០២១ -អនុររឹត្ើយេលខ ២៣  អនររ.បរ  សតីព ីឿរបេងើត្រច្រទាវើរអ៊៊ីនធណឺ្ិត្ជ្ត្ិ ២០៣៩ 

 
 



ខ 

២-៣-២០២១ -អនុររឹត្ើយេលខ ៣០  អនររ.បរ  សតីព ីឿរេធវើអនុបើបេោរៃផទដីទ្ំហំ ១២៦.៩២៨,៣៩ (មួយរយ
ៃមៃរោំមួយ ន់រោំបួនរយៃមៃរោំបីេរើបៀសសាមសិបរោំបួន) ហិរតា រនុងត្ំបន់ឿរ រធមមជ្ត្ិ
ច្ំនួន ៨ ត្ំបន់ រនុងភូមិសាន្តសតេខត្តេឿះរុង ជ្រទ្ពើយសមើបត្តិឯរជនរបស់រដឋ េដើមើបីេធវើរបទានរមម
ជ្រមមសិទ្ធជូនរបជ្ពលរដឋ និងមួយច្ំែណ្រររើាទ្ុរជ្រទ្ពើយសមើបត្តិឯរជនរបស់រដឋឿន់ឿប់
េដាយរដឋោលេខត្តេឿះរុង                                                             (ត្េៅរាជរិច្ចេលខ ១៨) ២០៥០ 

១-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១២៨  អនររ.ត្ត្ សតីព ី ឿរេធវើនិយ័ត្រមមត្េមលើងររបខណ័្ឌ ឋាននតរស័រតិ និង
ថ្នើរ់មន្តនតីរាជឿរ ២០៦១ 

១-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១២៩  អនររ.ត្ត្ សតីព ីឿរនយិ័ត្រមមឋាននតរស័រតិ និងថ្នើរ់មន្តនតីរាជឿរ ២០៦៣ 
១-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១៣០  អនររ.ត្ត្ សតីព ីឿរត្េមលើងឋាននតរសរ័តិ នាយទាហាន ២០៦៥ 
១-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១៣១  អនររ.ត្ត្ សតីព ី ឿរេធវើនិយ័ត្រមមត្េមលើងររបខណ័្ឌ ឋាននតរសរ័តិ និង

ថ្នើរ់មន្តនតីរាជឿរ ២០៦៨ 
២-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១៣២  អនររ.ត្ត្ សតីព ី ឿរដេមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតនីររោលជ្ត្ិរមពុជ្           

ជ្រិច្ចបច្ឆើមរណ្ ២០៧០ 
២-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១៣៣  អនររ.ត្ត្ សតីព ី ឿរដេមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតនីររោលជ្ត្ិរមពុជ្           

ជ្រិច្ចបច្ឆើមរណ្ ២០៧១ 
២-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១៣៤  អនររ.ត្ត្ សតីព ីឿរដារ់នាយទាហានឱើយច្ូលនវិត្តន ៍ ២០៧២ 
៤-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១៣៥  អនររ.ត្ត្ សតីព ី ឿរែត្ងតាំងសម្សភាពររុមរបឹរើាបរធនោលៃន

មូលនិធិរនធបោុផើរមពុជ្ អាណ្ត្តិទ្ី២ ២០៧៤ 
៩-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១៣៦  អនររ.ត្ត្ សតីព ីឿរែត្ងតាំងមន្តនតីរាជឿរ ២០៧៦ 
៩-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១៣៨  អនររ.ត្ត្ សតីព ីឿរដេមលើងឋាននតរសរ័តិមន្តនតីពនធនាគារ ររសួងមហាៃផទ ២០៧៧ 
៩-៣-២០២១ -អនុររតឹ្ើយេលខ ១៣៩  អនររ.ត្ត្ សតីព ីឿរដេមលើងឋាននតរសរ័តិ ជ្រិច្ចបច្ចើមរណ្ៈ ២០៧៩ 

២~មសចកតសីមរមច 
១-៣-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ៣០ សសរ សតីពី ឿរបេងើត្ររុមឿរងារច្េំ ះរិច្ចេដើមើបចី្ុះសិរើា

រសាវរជ្វដីសមូហភាពសហរមនជ៍នជ្ត្ិេដើមភារត្ិច្ េខត្តមណ្ឌលរិរី ២០៨១ 
៣-៣-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ៣២ សសរ សតីពី ឿរផ្លើស់បតូរ និងបេំពញបែនថមសម្ជិរររមុឿរងាររាជ

រដាឋើភិោលច្ុះមលូដាឋើនេៅេខត្តមួយច្ំនួន េដើមើបីរត្តួ្ពនិិត្ើយ និងគាំរទ្ឿរអនុវត្តរមមវិធី
នេោោយ និងយុទ្ធសាន្តសតច្ត្ុេឿណ្ដំណ្រ់ឿលទ្ី៤ របស់រាជរដាឋើភិោលរមពុជ្ ២០៨៤ 
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      III~ការងារបណ្តត រកសងួ     
    ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមសដ្ាកិចច នងិ ហរិញ្ញវរថុ 

២៨-២-២០២០ -របឿសអនតរររសួងេលខ ២០១ សហវ.របរ សតីពី ឿរបេងើត្រជជេទ្យើយបុេររបទានសរម្ប់   ឆនើំ
២០២០ របសអ់ងភាពថវិឿ ៃនររមុរបរឹើាអភិវឌើឍន៍រមពុជ្ ២០៨៦ 

២-៣-២០២០ -របឿសេលខ ២០៩ សហវ.របរ សតីពី ឿរេលើរទ្ឹរច្ិត្តពនធដារច្ំេ ះររឹះសាថើនសិរើា ២០៩៣ 
២៣-៤-២០២០ -របឿសេលខ ៤៤២ សហវ.របរ សតីពី ឿរបេងើត្អងភាព ររបរ់រងរេរម្ងេរៀបច្ែំផនឿរេម 

េដើមើបីអភវិឌើឍនងិែរបឿលើយេខត្តរពះសីហនុេៅជ្ត្ំបន់េសដឋរចិ្ចពិេសសរំរូពហុបំណ្ង ២០៩៧ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
៣-៣-២០២០ -របឿសេលខ ១១៤ ឧស.រឧ.របរ ០៣ សតីពី ឿរអនុញ្ញើត្ឱើយររុមហ៊ុន ែរប៊នែវល អ៊៊ិន-

ដាសេសទៀល (េខមបូឌា) ឯ.រ បេងើត្េរាងច្ររ ផុំត្េមលើងសម្ភើរៈបរិឿខើរអរិសនី ២១០០ 
៣-៣-២០២០ -របឿសេលខ ១១៥ ឧស.រឧ.របរ ០៣ សតីពី ឿរអនុញ្ញើត្ឱើយររុមហ៊ុន េណ្អូ សុីេអម-   

េអហវ (េខមបូឌា) ឯ.រ បេងើត្េរាងច្ររ ផលិត្ឿបូបររបរ់បេភទ្ និងសម្ភើរៈបនើឝំឿបូប ២១០៣ 
៣-៣-២០២០ -របឿសេលខ ១១៦ ឧស.រឧ.របរ ០៣ សតីពី ឿរអនុញ្ញើត្ឱើយររុមហ៊ុន វូ ដុង អ៊៊ីនដាស-

េន្តសទៀល បេងើត្េរាងច្ររ ផលិត្េររឿងបនើឝំែសើបរេជើង ២១០៦ 
៥-៣-២០២០ -របឿសេលខ ១១៧ ឧស.រឧ.របរ ០៣ សតីពី ឿរអនុញ្ញើត្ឱើយររុមហ៊ុន ហាវើសិន េៅែវរ 

(េខមបូឌា) ឯ.រ បេងើត្េរាងច្ររ ផលិត្សម្ភើរៈេរបើរោស់រនុងផទះ េររឿងត្បុែត្ងរនងុពិធី
បុណ្ើយណ្ូែអល សម្ភើរៈម្ ើសីុនេដរដូច្ជ្ មជុល រៃន្តនត អំេោះ និងសម្ភើរៈេផើឝងៗេទ្ៀត្ ២១០៩ 

   ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួររ ៉េ និង ថាមរល 
១៩-២-២០២០ -របឿសេលខ ០០៤៧  រថ.អរបរ.របរ  សតីព ីលរខណ្ឌៃនលិខិត្អនុញ្ញើត្ដំេណ្ើរឿរសាថើនីយ

េរបងឥនធនៈេលខ ០០៤៧ រថ.អរបរ.លអ ច្ុះៃថៃទ្ ី១៩ ែខ រមុៃៈ ឆនើំ ២០២០ ២១១២ 
១៩-២-២០២០ -របឿសេលខ ០០៤៩  រថ.អរបរ.របរ  សតីព ីលរខណ្ឌៃនលិខិត្អនុញ្ញើត្ដំេណ្ើរឿរសាថើនីយ

រួមេរបង នងិឧសម័នឥនធនៈេលខ ០០៤៩ រថ.អរបរ.លអ ច្ុះៃថៃទ្ ី១៩ ែខ រមុៃៈ ឆនើំ ២០២០ ២១១៦ 

៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួយរុតិធម ៌
១៥-៦-២០២០ -របឿសេលខ ១២១ រយ.របរ/២០ សតីពី ឿរបញ្ចូលររបខណ្ឌមន្តនតីរាជឿរ  ២១២០ 
២៦-៦-២០២០ -របឿសេលខ ១២៣ រយ.របរ/២០ សតីពី ឿរបញ្ចូលររបខណ្ឌមន្តនតីរាជឿរ  ២១២១ 
២០-៧-២០២០ -របឿសេលខ ១៣១ រយ.របរ/២០ សតីពី ឿរែត្ងតាំងមន្តនតរីាជឿរ  ២១២២ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19991999



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20002000



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20012001



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20022002



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20032003



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20042004



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20052005



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20062006



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20072007



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20082008



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20092009



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20102010



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20112011



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20122012



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20132013



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20142014



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20152015



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20162016



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20172017



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20182018



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20192019



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20202020



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20212021



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20222022



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20232023



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20242024



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20252025



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20262026



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20272027



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20282028



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20292029



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20302030



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20312031



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20322032



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20332033



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20342034



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20352035



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20362036



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20372037



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20382038



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20392039



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20402040



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20412041



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20422042



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20432043



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20442044



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20452045



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20462046



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20472047



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20482048



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20492049



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20502050



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20512051



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20522052



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20532053



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20542054



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20552055



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20562056



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20572057



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20582058



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20592059



ត  រា ជកិច្ច លខ ១៨

ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20602060



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20612061



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20622062



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20632063



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20642064



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20652065



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20662066



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20672067



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20682068



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20692069



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20702070



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20712071



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20722072



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20732073



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20742074



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20752075



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20762076



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20772077



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20782078



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20792079



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20802080



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20812081



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20822082



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20832083



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20842084



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20852085



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20862086



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20872087



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20882088



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20892089



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20902090



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20912091



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20922092



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20932093



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20942094



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20952095



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20962096



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20972097



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20982098



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20992099



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21002100



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21012101



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21022102



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21032103



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21042104



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21052105



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21062106



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21072107



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21082108



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21092109



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21102110



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21112111



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21122112



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21132113



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21142114



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21152115



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21162116



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21172117



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21182118



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21192119



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21202120



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21212121



ឆា  ំទី២១ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21222122



	ឆ្នាំទី	២១		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២១

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




