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                                                                      ក    N20/21ររីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
   រពះរាជរកឹរយ 

១៩-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦១ សតពីី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ
ដល់េោរ សុី វិនចឺ (XU WENZHE) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ២៣៧១ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦២ សតីព ីការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយយស 
តាមលំោប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម និងេោរជំទាវ ចំនួន ៩ រូប ២៣៧២ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦៣ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស ព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា តាមលំោប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ អស់េោរ និងេោរព្សី ចំនួន 
៥ រូប ២៣៧៣ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦៤ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្ន្រ់ មហាេសរីវឌឍ្ន៍ ចំេ ះ េោរជំទាវ អស់េោរ អនរព្សី   
ឧោសិកា និងព្ពះសង្ ចំនួន ៨ រូប/អង ២៣៧៤ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦៥ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស ព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា តាមលំោប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ អស់េោរ និងេោរព្សី ចំនួន 
១៦ រូប ២៣៧៥ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦៦ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស ព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា តាមលំោប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ អស់េោរ និងេោរព្សី ចំនួន 
១៥ រូប ២៣៧៦ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦៧ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស តាមលំោប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ និងេោរព្សី ចំនួន ៨ រូប ២៣៧៧ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦៨ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស តាមលំោប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម េោរជំទាវ អស់េោរ និងេោរព្សី ចំនួន 
១៥ រូប ២៣៧៨ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦៩ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស តាមលំោប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ និងេោរព្សី ចំនួន ៣០ រូប ២៣៧៩ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧០ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស តាមលំោប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ រងរម្្ំងព្បោប់អាវុធ ចំនួន ១០៥ រូប ២៣៨១ 

 
 



ខ 
២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧១ សតីពី ការកាត់ៃផទដទីំហំ ២៣៨ ហិរតា ៦៥ អា េចញ

ពីែដនជព្មរសតវៃព្ពភនំសំរុស  ២៣៨៥ 
២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧២ សតីព ី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈ ឯរឧតតម            

ឡងុ កសុល ជាអរនាយររង ៃនអាជាញ្ធរជាតិអប្ឝរា មនឋានៈេសែើ អនុរដឋេលខាធិការ ២៣៨៦ 
២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧៣ សតីព ី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម            

កកន ដាវីរ ជាជំនួយការឯរឧតតម ជិន ប៊ាុនស៊ា ន េទសរដឋមន្តនតីទទួលបនទុរ
េបសររមែពិេសស មនឋានៈេសែើ អរនាយរ ២៣៨៧ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧៤ សតពីី ការបញ្ូលព្របម័ណ្ឌ រនុងរងេោធពល-           
េមមរភូមិនទ និងព្បរល់ឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍េទា នាយទាហាន ថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ 
ៃនរងេោធពលេមមរភូមិនទ ជូនេោរ វងស គឹមហាន ២៣៨៨ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧៥ សតពីី ការតាំងស៊ប់រនុងព្របម័ណ្ឌ េៅព្រសួងវបប្ធម៌ 
និងវិចិព្តសិលប្ៈ ដល់មន្តនតីរាជការ ២ រូប ២៣៨៩ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧៦ សតីព ី ការតាំងស៊ប់រនុងព្របម័ណ្ឌ េៅព្រសួង          
មុមងារសាធារណ្ៈ ដល់មន្តនតីរាជការ ១១ រូប ២៣៩០ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧៧ សតីព ី ការតាំងស៊ប់រនុងព្របម័ណ្ឌដល់េោរព្សី 
ច័នទ សរូនិចចសុីម េៅព្រសួងសុខាភិោល និងតាំងស៊ប់រនុងព្របម័ណ្ឌ េៅព្រសួង
េទសចរណ្៍ ដល់មន្តនតីរាជការ ១៥ រូប ២៣៩២ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧៨ សតីព ី ការតាំងស៊ប់រនុងព្របម័ណ្ឌ េៅព្រសួង
ឧស្ាហរមែ វិទ្ាសាន្តសត បេចរវិទ្ា និងនវានុវតតន៍ ដល់មន្តនតីរាជការ ២៧ រូប ២៣៩៤ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៧៩ សតីព ី ការនិយ័តរមែបតូរព្បេភទព្របមណ្ឌជូន              
មន្តនតីរាជការៃនព្រសួងមុមងារសាធារណ្ៈ ៣ រូប ២៣៩៦ 

២០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨០ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់តាមអតីតភាព
ការងារ េៅព្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ដល់មន្តនតីរាជការ ៣០ រូប ២៣៩៨ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                           ១~អនុរកឹរយ 
២-៣-២០២១ -អនុព្រឹតយ្េលម ៣០  អនព្រ.បរ  សតីព ីការេធវើអនុប្បេោរៃផទដីទំហំ ១២៦.៩២៨,៣៩ (មួយរយ

ៃមៃព្ោំមួយ ន់ព្ោំបួនរយៃមៃព្ោំបីេរ្បៀសសាមសិបព្ោំបួន)ហិរតា រនុងតំបន់ការ រធមែជាតិ
ចំនួន ៨ តំបន់ រនុងភូមិសាន្តសតេមតតេកាះរុង ជាព្ទព្យសម្បតតិឯរជនរបស់រដឋ េដើម្បីេធវើព្បទានរមែ
ជារមែសិទធិជូនព្បជាពលរដឋ និងមួយចំែណ្រររ្ាទុរជាព្ទព្យសម្បតតិឯរជនរបស់រដឋកាន់កាប់
េោយរដឋោលេមតតេកាះរុង                                                            (តេៅរាជរិចេលម ២១) ២៤០០ 

 



គ 

១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៦៦  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយការងារ ២៤២៣ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៦៧  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយសាថ្បនាជាតិ ២៤២៦ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៦៨  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយការងារ ២៤២៧ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៦៩  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយការងារ ២៤៣៣ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៧១  អនព្រ.តត  សតីព ីការែតងតាំងមន្តនតីរាជការ ២៤៣៥ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៧២  អនព្រ.តត  សតីព ីការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតីរាជការ ២៤៣៦ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៧៣  អនព្រ.តត  សតីព ីការតាំងស៊ប់រនុងព្របម័ណ្ឌមន្តនតីរាជការ ២៤៣៨ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៧៤  អនព្រ.តត  សតីព ីការតាំងស៊ប់រនុងព្របម័ណ្ឌមន្តនតីរាជការ ២៤៤០ 

២~សសចកតសីសរមច 
១៧-៣-២០២១ -េសចរតីសេព្មចេលម ៣៧ សសរ សតីពី ការបេងើតរណ្ៈរមែការចំេ ះរិចចារ់វា ្រ់សាំងរវូីដ-

១៩ រនុងព្របមណ័្ឌទូទាំងព្បេទស  ២៤៤២ 
១៩-៣-២០២១ -េសចរតីសេព្មចេលម ៣៨ សសរ សតីពី ការបេងើតរណ្ៈរមម្ធិការជួសជុលែែទាំមណ្ឌបព្ពះ-

បរមរូបព្ពះររណុា «ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ» មនទីតាំងសថិតេៅែផនរខាងេរើតសួនច្ារ           

វិមនឯររាជយ្ រនុងសងាក្ត់ចតមុុម មណ្ឌដូនេពញ រាជធានីភនេំពញ ២៤៤៧ 

៣~សរាចរកែន ាំ 
២១-៣-២០២១ -សារាចរែណ្នំាេលម ០១ សរណ្ន សតីពី ការឈប់សព្មររនុងពិធីបុណ្្យចូលឆន្ំែមែរព្បៃពណ្ី

ជាតិពីៃែពុធ ៣ េរើត ែម ពសិាម ឆន្ំ ឆលូវ េទាស័រ ព.ស ២៥៦៤ ដល់ៃែ សុព្រ ៥ េរើត ែម 
ពិសាម ឆន្ំ ឆលូវ ព្តីស័រ ព.ស ២៥៦៤ ព្តវូនងឹៃែទី១៤ ដល់ៃែទ ី១៦ ែម េមសា ឆន្ំ ២០២១ 
និងវិធានការបងាក្រ នងិ ទបស់ាក្ត់ការរាតតា្តៃនជងំឺរូវីដ-១៩ េៅរនងុឱកាលឈប់សព្មរេនះ ២៤៥១ 

១៣-៤-២០២១ -សារាចរែណ្នំាេលម ០៤ សរណ្ន សតីពី ការេរៀបចំមបួអនុស្ាវរីយ៍េលើរទី១៣៥ ៃនទវិាពល
រមែអនតរជាតិ ៃែទី១ ែមឧសភា ឆន្២ំ០២១  ២៤៥៤ 

      III~ការងារបណ្តត រកសងួ     
           ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួសសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

២៣-៦-២០២០ -ព្បកាសអនតរព្រសួងេលម ៥២៧ សហវ.ព្បរ សតីពី ការព្រប់ព្រង និងការព្បមូលចំណ្ូលសួយសារ
ធនធានែរ៉ែពីការេព្បើព្ោស់ធនធានែរ៉ែសំណ្ង់រនុងរេព្មងេហោឋ្រចនាសមព័នធរបស់រដឋ ២៤៥៦ 

៣០-៦-២០២០ -ព្បកាសេលម ៥៤៣ សហវ.ព្បរ សតីពី ការោរ់ឱ្យេព្បើព្ោស់េោលការណ្៍ែណ្នាំសវនរមែ             
បេចរវិទ្ាព័តម៌ន ២៤៦០ 

៦-៧-២០២០ -ព្បកាសអនតរព្រសួងេលម ៥៥១ សហវ.ព្បរ សតីពី ការផតល់េសវាសាធារណ្ៈ ៃនការចុះបញ្៱ី          
រិចសន្ាព្ទព្យសម្បតតិបតីព្បពនធ ២៤៦៣ 

 



ឃ     
៦-៧-២០២០ -ព្បកាសអនតរព្រសួងេលម ៥៥២ សហវ.ព្បរ សតីពី ការែបងែចរចំណ្ូលពីរៃព្មេសវាសាធារណ្ៈ 

ៃនការចុះបញ្៱ីរិចសន្ាព្ទព្យសម្បតតិបតពី្បពនធ ២៤៦៧ 
៩-៧-២០២០ -ព្បកាសេលម ៥៥៨ សហវ.ព្បរ សតីព ី លរមណ្ឌវិនិច៰យ័ ៃនការបេងើតអងភាពេព្បើព្ោស់          

ព្ទព្យសម្បតតិរដឋ ២៤៧១ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
១១-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ១២៦ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីពី ការអនញុ្ញ្តឳយ្ព្រមុហ៊នុ េមមបូឌា េបេវេរដ         

មមោ ្ន ី លីមធីីត បេងើតេរាងចព្រ ផលិត និងែចរចាយេភសជ៱ៈ ែដលោម្នជាតិអារុល  
ទឹរេោះេោ និងេភសជ៱ៈរសជាតិទឹរេោះេោ  ២៤៧៤ 

១៦-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ១២៧ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីព ីការអនុញ្ញត្ឳយ្ព្រុមហ៊នុ េសឌូណ្ូ អ៊៊ិនេវសេមន 
េមមប ូេហវសិន បេងើតេរាងចព្រ កាតេ់ដរសេមលៀរបំ រ ់ ២៤៧៧ 

១៧-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ១៣១ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីពី ការអនញុ្ញ្តឳយ្ព្រមុហ៊នុ េសនជូរ ី ព្រេីអសិន  
ៃឡធីង (េមមបូឌា) ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ផលិត និងផុំដំេឡើងអំពូលេភលើងពណ្៌លមអ           
ព្របព់្បេភទ ២៤៨០ 

១៧-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ១៣២ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីពី ការអនញុ្ញ្តឳយ្ព្រមុហ៊នុ ៃតខា (េមមបូឌា)           
មបេភើេរសនិ  បេងើតេរាងចព្រ ផលិតោ្្សទិរ ២៤៨៣ 

  ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួករ ៉ែ និង ថាមពល 
១៩-២-២០២០ -ព្បកាសេលម ០០៥៣  រែ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរមណ្ឌៃនលិមិតអនុញ្ញ្តដំេណ្ើរការសាថ្នីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០០៥៣ រែ.អព្បរ.លអ ចុះៃែទ ី១៩ ែម រមុៃៈ ឆន្ំ ២០២០ ២៤៨៦ 
២៨-២-២០២០ -ព្បកាសេលម ០០៥៥  រែ.អព្បរ.ព្បរ  សតីព ីលរមណ្ឌៃនលិមិតអនុញ្ញ្តដំេណ្ើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០០៥៥ រែ.អព្បរ.លអ ចុះៃែទ ី២៨ ែម រមុៃៈ ឆន្ំ ២០២០ ២៤៩០ 

៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមហាផ្ផទ 
១៩-៥-២០២០ -ព្បកាសេលម ២៤៩៥ ព្បរ សតីពី ការចុះេ ម្ះរនុងបញ្៱សីមរម  ២៤៩៤ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23712371



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23722372



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23732373



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23742374



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23752375



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23762376



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23772377



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23782378



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23792379



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23802380



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23812381



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23822382



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23832383



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23842384



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23852385



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23862386



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23872387



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23882388



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23892389



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23902390



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23912391



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23922392



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23932393



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23942394



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23952395



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23962396



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23972397



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23982398



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23992399



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ១៩

ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24002400



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24012401



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24022402



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24032403



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24042404



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24052405



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24062406



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24072407



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24082408



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24092409



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24102410



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24112411



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24122412



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24132413



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24142414



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24152415



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24162416



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24172417



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24182418



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24192419



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24202420



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24212421



ត  រា ជកិច្ច លខ ២១

ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24222422



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24232423



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24242424



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24252425



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24262426



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24272427



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24282428



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24292429



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24302430



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24312431



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24322432



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24332433



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24342434



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24352435



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24362436



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24372437



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24382438



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24392439



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24402440



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24412441



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24422442



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24432443



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24442444



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24452445



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24462446



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24472447



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24482448



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24492449



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24502450



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24512451



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24522452



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24532453



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24542454



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24552455



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24562456



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24572457



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24582458



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24592459



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24602460



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24612461



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24622462



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24632463



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24642464



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24652465



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24662466



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24672467



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24682468



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24692469



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24702470



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24712471



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24722472



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24732473



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24742474



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24752475



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24762476



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24772477



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24782478



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24792479



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24802480



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24812481



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24822482



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24832483



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24842484



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24852485



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24862486



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24872487



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24882488



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24892489



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24902490



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24912491



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24922492



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24932493



ឆា  ំទី២១ លខ ២០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24942494



	ឆ្នាំទី	២១		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២១

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




