


                                                                      ក    N27/21ត្រីមាសទ១ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
   ត្រះរាជត្កឹរយ 

១៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៥០ សតីរី ការដារឱ់្យចូលនិវត្តនរ៍នុងឋាននតរស័រតិឧត្តមចៅព្រម 
ននព្របខណ្ឌ ចៅព្រម និងរនុងឋាននតរស័រតិឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញា  ននព្របខណ្ឌ ព្រះរាជអាជ្ញា  ចំនួន 
១៤ របូ ៣២៤១ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៨១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរ ប ីល ី អេនឌសឺនុ (BILLY ANDERSON) ជនជ្ញតិ្ឥណ្ឌូ ចណ្សីុ សញ្ជា តិ្             
ឥណ្ឌូ ចណ្សីុ ចដាយបតូរច ែ្ ះជ្ញ ឡាយ តារា (LAY TARA) ៣២៤៣ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៨២ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរ គឹម សុងីឈងឹ (GENG, XINCHENG) ជនជ្ញតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ចដាយបតូរ
ច ែ្ ះជ្ញ គឹម អេងេវងឹ (GENG HENGFENG) ៣២៤៤ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៨៣ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរ លវី ឈងីថងុ (LYU, QINGTONG) ជនជ្ញតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ចដាយបតូរ          
ច ែ្ ះជ្ញ វ៉ា ង សុឃីនុ (WANG  SICONG) ៣២៤៥ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៨៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរព្សី ហា េីលយ៉ានុ (HA IL YUN) ជនជ្ញតិ្រូចរ ៉េ សញ្ជា តិ្រូចរ ៉េ ចដាយបតូរ          
ច ែ្ ះជ្ញ  ធាន ជាសុងី (TIAN JIA XIN) ៣២៤៦ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៨៥ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរ ជូ េុងយាន (ZHU, HONGYAN) ជនជ្ញតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ចដាយបតូរ          
ច ែ្ ះជ្ញ  ជូ េុងរីង (ZHU HONG BIN) ៣២៤៧ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៨៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរព្សី ឈនិ លេីរ័ (CHEN, LIHUA) ជនជ្ញតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ចដាយបតូរ          
ច ែ្ ះជ្ញ  វ៉ា ន បុសី ុងី (WAN PEI XIN) ៣២៤៨ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៨៧ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរ ចាង ហាន់ឆាវ (ZHANG,  HANCHAO) ជនជ្ញតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៣២៤៩ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៨៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរ សស វ េួយឆាន់ (XIAO, HUICAN) ជនជ្ញតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៣២៥០ 

 



ខ 
២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៨៩ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ

ដល់ចោរព្សី យ ូេុីងមុី (YU, YINGMEI) ជនជ្ញតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ចដាយបតូរច ែ្ ះជ្ញ 
យា៉ា ង មុីល ី (YANG MEILI) ៣២៥១ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៩០ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរ វង់ ជី ឆុង អាឡចិ (WONG CHI CHUNG ALEX) ជនជ្ញតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៣២៥២ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៩១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្ខែរ ចដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ចោរ ល ី មា៉ា ន ឈនុ ររ ៉ាម៉ានុ (LEE MAN CHUN RAYMOND) ជនជ្ញតិ្ចិន 
សញ្ជា តិ្ចិន  ៣២៥៣ 

២៣-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៩២ សតីរី ការដរឋាននតរស័រត ិ នាយទាហាន ថ្នន រឧ់ត្តម-
ចសនីយ ៍និងលុបច ែ្ ះ ចចញរីព្របខណ័្ឌ  ននរងចោធរលចខមរភូមនិទចំច ះ ឧត្តមចសនីយ៍- 
ចទា ស ុ៊ុំ អៅ នាយទាហាន ថ្នន រឧ់ត្តមចសនីយ ៍ននរងចោធរលចខមរភូមនិទ  ៣២៥៤ 

៣០-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៩៣ សតីរី ការចព្ោសព្រះរាជទាន នូវចព្រឿងឥសសរយិយស 
ជ្ញតូ្បការ ចំច ះ ឯរឧត្តម ឈាង ឡាក់  ៣២៥៥ 

៣០-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៩៤ សតីរី ការចព្ោសព្រះរាជទាន នូវចព្រឿងឥសសរយិយស 
ព្រះរាជ្ញណាចព្ររមពុជ្ញ តាមលំដាបថ់្នន រ ់ដល់មន្តនតរីាជការ នខចខត្តរំរងច់ាម ២០ របូ  ៣២៥៦ 

៣០-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៩៥ សតីរី ការនិយត័្រមែត្ចមលើងថ្នន រ ់រនុងឋាននតរស័រតិឧត្តមមន្តនត ី
ននព្របខណ័្ឌ មន្តនតីព្របព់្រងរដឋោល ចៅព្រសួងចសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ដល់មន្តនតរីាជការ ៣ របូ  ៣២៥៧ 

៣០-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៩៦ សតីរី ការខ្ត្ងតាងំ និងផ្តល់ឋានៈ ជ្ញអរគចលខាធិការ-
រង ននអរគចលខាធិការដាឋ នរណ្ៈរមែការសព្ាបច់ដាះព្ាយបញ្ជា រូដរមែ ោតុ្រមែចៅតាម
ព្របមុ់ខសញ្ជញ  របស់ព្រសួងការងារ និងបណ្តុ ះបណាត លវជិ្ញា ជីវៈ ដល់មន្តនតរីាជការ ០២ របូ ៣២៥៨ 

៣០-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៩៧ សតីរី ការតាងំស៊បច់ៅរនុងឋាននតរស័រតិអនុមន្តនត ី នន
ព្របខណ័្ឌ មន្តនតីព្របព់្រងរដឋោល  និងចៅរនុងឋាននតរស័រតិមន្តនតីបចចចរចេសជ្ញនខ់ពស់ នន
ព្របខណ័្ឌ មន្តនតីបចចចរចេសជ្ញនខ់ពស់ ចៅព្រសួង ណិ្ជារមែ ដល់មន្តនតីរាជការ ១៧ របូ ៣២៥៩ 

៣០-៤-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៤២១/៣៩៨ សតីរី ការតាងំស៊បច់ៅរនុងឋាននតរស័រតិមន្តនតីបចចចរចេស
ជ្ញនខ់ពស់ ននព្របខណ័្ឌ មន្តនតីបចចចរចេសជ្ញនខ់ពស់ ចៅព្រសួងបរាិថ ន ដល់មន្តនតរីាជការ               
៤០ របូ ៣២៦១ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                          ១~េនុត្កឹរយ 
២៦-៣-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៤៨ អនព្រ.បរ  សតីរី ការចផ្ទរឥណ្ទានថវកិា  ៣២៦៤ 

 



គ 
២៦-៣-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៤៩ អនព្រ.បរ  សតីរី ការចផ្ទរឥណ្ទានថវកិា  ៣២៦៦ 
២៦-៣-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៥០ អនព្រ.បរ  សតីរី ការចផ្ទរឥណ្ទានថវកិា  ៣២៦៨ 
២៦-៣-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៥២ អនព្រ.បរ  សតីរី ការចធវើអនុបចោរ  ៣២៧០ 
៣០-៣-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៥៣ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ដី់េំហំ ៩៨០ ហិរតា និង ០៤ អា ចចញរីដីរដឋ

ខ្ដលជ្ញអតី្ត្ដីសមបទានចសដឋរិចចរបស់ព្រុមហុ៊នអភវិឌ្ឍនដំ៍ណាំឧសាហរមែ េ ុក ឃនុ និង
ចធវើអនុបចោរដីេំហំ ៩២៧ ហិរតា និង ៣៥ អា ជ្ញដីឯរជនរបស់រដឋ ចដើមបពី្បទានរមែជូន 
ព្បជ្ញរលរដឋចំនួន ២០៣ ព្រួារ និងររាេុរេំហំ ៥២ ហិរតា និង ៦៩ អា ជ្ញដីាធារណ្ៈ
របស់រដឋ ព្រមទាងំផ្តល់សិេធិជ្ញរមែសិេធិចលើរាលដី សថិត្ចៅភូមេីិ៦ ឃំុខ្ព្ត្ងព្ត្យឹង              
ព្សុរភនពំ្សួច ចខត្តរំរងស់ពឺ  ៣២៧៣ 

៣០-៣-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៥៤ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ដី់េំហំ ១ ៣១២ ហិរតា និង ៩៦ អា ចចញរីដីរដឋ
ខ្ដលជ្ញអតី្ត្ដីសមបទានចសដឋរិចចរបស់ព្រុមហុ៊នអភវិឌ្ឍនដំ៍ណាំឧសាហរមែ េ ុក ឃនុ និង
ចធវើអនុបចោរដីេំហំ ១ ២៤៨ ហិរតា និង ៥១ អា ជ្ញដីឯរជនរបស់រដឋ ចដើមបពី្បទានរមែជូន
ព្បជ្ញរលរដឋចំនួន ៤១២ ព្រួារ និងររាេុរេំហំ ៦៤ ហិរតា និង ៤៧ អា ជ្ញដីាធារណ្ៈ
របស់រដឋ ព្រមទាងំផ្តល់សិេធិជ្ញរមែសិេធិចលើរាលដី សថិត្ចៅភូម ិមខាវ វ ឃំុដំបូររងូ                 
ព្សុរភនពំ្សួច ចខត្តរំរងស់ពឺ  ៣២៧៦ 

៣០-៣-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៥៥ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ដី់េំហំ ៥៥៧ ហិរតា ៥២ អា ចចញរីដីរដឋ            
ខ្ដលជ្ញអតី្ត្ដីសមបទានចសដឋរិចចរបស់ព្រុមហុ៊នអភវិឌ្ឍនដំ៍ណាំឧសាហរមែ េ ុក ឃនុ និង
ចធវើអនុបចោរដីេំហំ ៥១៨ ហិរតា និង ០៣ អា ជ្ញដីឯរជនរបស់រដឋ ចដើមបពី្បទានរមែជូន        
ព្បជ្ញរលរដឋចំនួន ២៥០ ព្រួារ និងររាេុរេំហំ ៣៩ ហិរតា ៤៩ អា ជ្ញដីាធារណ្ៈ          
របស់រដឋ ព្រមទាងំផ្តល់សិេធជិ្ញរមែសិេធិចលើរាលដី សថិត្ចៅភូម ិមេុង ឃំុខ្ព្ត្ងព្ត្យឹង          
ព្សុរភនពំ្សួច ចខត្តរំរងស់ពឺ  ៣២៧៩ 

៣០-៣-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៥៦ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ដី់េំហំ  ៦៥ ហិរតា និង ៥៤ អា ចចញរីដីរដឋ
ខ្ដលជ្ញអតី្ត្ដីសមបទានចសដឋរិចចរបស់ព្រុមហុ៊នអភវិឌ្ឍនដំ៍ណាំឧសាហរមែ េ ុក ឃនុ និង
ចធវើអនុបចោរដីេំហំ ៦០ ហិរតា និង ៥៨ អា ជ្ញដីឯរជនរបស់រដឋ ចដើមបពី្បទានរមែជូន          
ព្បជ្ញរលរដឋចំនួន ៣២ ព្រួារ និងររាេុរេំហំ ៤ ហិរតា និង ៩៦ អា ជ្ញដីាធារណ្ៈ            
របស់រដឋ ព្រមទាងំផ្តល់សិេធិជ្ញរមែសិេធចិលើរាលដី សថិត្ចៅភូមដំិណារព់្តាច ឃំុដំបូររងូ      
ព្សុរភនពំ្សួច ចខត្តរំរងស់ពឺ  ៣២៨២ 

៣១-៣-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៥៧ អនព្រ.បរ  សតីរី វធិានការរដឋោលចដើមបេីបា់ា ត្ក់ារឆ្លងរាលដាលននជំងឺ
រូវដី-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចាហាវនិងព្បរបចដាយចព្រះថ្នន រធ់ងនធ់ងរចផ្សងចេៀត្ ៣២៨៥ 

 



ឃ 
៥-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៥៨ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ដី់េំហំ  ២២៦ ហិរតា និង ៥៩ អា ចចញរីដីរដឋ

ខ្ដលជ្ញអតី្ត្ដីសមបទានចសដឋរិចចរបស់ព្រុមហុ៊នអភវិឌ្ឍនដំ៍ណាំឧសាហរមែ េ ុក ឃនុ និង
ចធវើអនុបចោរដីេំហំ ២០៨ ហិរតា និង ០៥ អា ជ្ញដីឯរជនរបស់រដឋ ចដើមបពី្បទានរមែជូន          
ព្បជ្ញរលរដឋចំនួន ១០៤ ព្រួារ និងររាេុរេំហំ ១៨ ហិរតា និង ៥៤ អា ជ្ញដីាធារណ្ៈ
របស់រដឋ ព្រមទាងំផ្តល់សិេធិជ្ញរមែសិេធិចលើរាលដី សថិត្ចៅភូមពិ្ត្ ងំខលុង ឃំុដំបូររងូ            
ព្សុរភនពំ្សួច ចខត្តរំរងស់ពឺ ៣២៩២ 

៥-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៥៩ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ដី់េំហំ  ១ ២១៩ ហិរតា និង ៩៦ អា ចចញរីដី
រដឋខ្ដលជ្ញអតី្ត្ដីសមបទានចសដឋរិចចរបស់ព្រុមហុ៊នអភវិឌ្ឍនដំ៍ណាំឧសាហរមែ េ ុក ឃនុ 
និងចធវើអនុបចោរដីេំហំ ១ ១៣២ ហិរតា និង ២៣ អា ជ្ញដីឯរជនរបស់រដឋ ចដើមបពី្បទានរមែ
ជូនព្បជ្ញរលរដឋចំនួន ៥៩៥ ព្រួារ និងររាេុរេំហំ ៨៧ ហិរតា ៧៣ អា ជ្ញដីាធារណ្ៈ
របស់រដឋ ព្រមទាងំផ្តល់សិេធិជ្ញរមែសិេធិចលើរាលដី សថិត្ចៅភូមេីិ១ ឃំុខ្ព្ត្ងព្ត្យឹង                 
ព្សុរភនពំ្សួច ចខត្តរំរងស់ពឺ ៣២៩៥ 

៥-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៦០ អនព្រ.បរ  សតីរី ការចផ្ទរឥណ្ទានថវកិា ៣២៩៨ 
៥-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ៦១ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ដី់េំហំ  ៩៧៨ ហិរតា និង ៨៧ អា ចចញរីដីរដឋ

ខ្ដលជ្ញអតី្ត្ដីសមបទានចសដឋរិចចរបស់ព្រុមហុ៊នអភវិឌ្ឍនដំ៍ណាំឧសាហរមែ េ ុក ឃនុ និង
ចធវើអនុបចោរដីេំហំ ៩៣៣ ហិរតា និង ៧២ អា ជ្ញដីឯរជនរបស់រដឋ ចដើមបពី្បទានរមែជូន
ព្បជ្ញរលរដឋចំនួន ៧៦០ ព្រួារ និងររាេុរេំហំ ៤៥ ហិរតា និង ១៥ អា ជ្ញដីាធារណ្ៈ
របស់រដឋ ព្រមទាងំផ្តល់សិេធិជ្ញរមែសិេធិចលើរាលដី សថិត្ចៅភូមេីិ៤ ឃំុខ្ព្ត្ងព្ត្យឹង                 
ព្សុរភនពំ្សួច ចខត្តរំរងស់ពឺ ៣៣០០ 

៨-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២១០ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាងំសាសភារព្រុមព្បឹរាអាជ្ញា ធរចសវា
ហិរញ្ញ វត្ថុមនិខ្មនធនាររ ៣៣០៣ 

២៩-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២៣៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាងំមុខតំ្ខ្ណ្ងមន្តនតីនររោលជ្ញតិ្រមពុជ្ញ ៣៣០៦ 
៣-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២៣៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតីរាជការ ៣៣០៧ 
៥-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២៣៧ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាងំព្រុមព្បឹរាភោិលរំរងខ់្ផ្សវយត័្ព្រុង

ព្រះសីហនុ រ.ស.ស. អាណ្ត្តិេី៨ ៣៣០៩ 
៦-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២៣៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការលុបច ែ្ ះ នាយទាហានចចញរីព្របខណ័្ឌ នន   

រងចោធរលចខមរភូមនិទ ៣៣១១ 
៧-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២៣៩ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការចធវើនិយត័្រមែត្ចមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន រ ់                    

មន្តនតីរាជការ ៣៣១២ 
១៣-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២៤០ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតីរាជការ ៣៣១៤ 

 



ង 
១៣-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២៤១ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតីរាជការ ៣៣១៥ 
១៨-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២៤២ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនចមដាយាថ បនាជ្ញតិ្ ៣៣១៦ 
១៨-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យចលខ ២៤៣ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនចមដាយការងារ ៣៣១៧ 

២~អសចកតីសអត្មច 
១៣-៤-២០២១ -ចសចរតីសចព្មចចលខ ៤៨ សសរ សតីរី ការខ្រសព្មួលសាសភាររណ្ៈរមែការជ្ញតិ្ចរៀបចំ

រិចចព្បជំុរំរូលអាា៊ន និងរិចចព្បជំុ ររ់ន័ធ ចៅឆ្ន ២ំ០២២ ៣៣២៤ 
២៩-៤-២០២១ -ចសចរតីសចព្មចចលខ ៥៥ សសរ សតីរី ការផ្លល ស់បតូរសាជិរ សាជិកាព្រុមការងារ             

រាជរដាឋ ភោិលចុះមូលដាឋ ន ចខត្តរំរងធំ់ ចខត្តរំរងឆ់្ន ងំ និងចខត្តរណាត ល ចដើមបពី្តួ្ត្រិនិត្យ 
និងរពំ្េការអនុវត្តរមែវធីិនចោោយ និងយុេធាន្តសតចតុ្ចកាណ្ដំណារក់ាលេី៤ របស់    
រាជរដាឋ ភោិលរមពុជ្ញ ៣៣២៧ 

២៩-៤-២០២១ -ចសចរតីសចព្មចចលខ ៥៦ សសរ សតីរី ការផ្លល ស់បតូរ និងបំចរញបខ្នថមសាជិរព្រុមការងារ             
រាជរដាឋ ភោិលចុះមូលដាឋ នចខត្តមយួចំនួន ចដើមបពី្តួ្ត្រិនិត្យ និងរពំ្េការអនុវត្តរមែវធីិ
នចោោយ និងយុេធាន្តសតចតុ្ចកាណ្ដំណារក់ាលេី៤ របស់រាជរដាឋ ភោិលរមពុជ្ញ ៣៣២៩ 

២៩-៤-២០២១ -ចសចរតីសចព្មចចលខ ៥៧ សសរ សតីរី ការបំចរញបខ្នថមសាជិរព្រុមការងាររាជរដាឋ ភោិល
ចុះមូលដាឋ នចខត្តមណ្ឌ លរិរ ី ចដើមបពី្តួ្ត្រិនិត្យ និងរពំ្េការអនុវត្តរមែវធីិនចោោយ និង               
យុេធាន្តសតចតុ្ចកាណ្ដំណារក់ាលេី៤ របស់រាជរដាឋ ភោិលរមពុជ្ញ ៣៣៣១ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
           ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួអសដ្ាកិចច នងិ េរិញ្ញវរថ ុ

៩-៦-២០២០ -ព្បកាសចលខ ៥១៣ សហវ.ព្បរ សតីរី ការដារឱ់្យអនុវត្តចរលការណ៍្ខ្ណ្នាសំតីរីការចរៀបចំ 
ថវកិារមែវធីិសព្ាបរ់ដឋោលរាជធានី ចខត្ត                                      (ត្មររីរាជរិចចចលខ ២៦) ៣៣៣៣ 

  ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួសរ ៉ា និង ថាមរល 
៦-៣-២០២០ -ព្បកាសចលខ ០០៦៧  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដំចណ្ើ រការ

ាថ នីយចព្បងឥនធនៈចលខ ០០៦៧ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថងេី ០៦ ខ្ខ មនីា ឆ្ន  ំ២០២០ ៣៣៥៦ 

៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួការពារជារិ 
២២-៥-២០២០ -ចសចរតីសចព្មចចលខ ០៣៤ សសរ.ររជ សតីរី ការបចងាើត្ព្រុមការងារចរៀបចំសិកាខ ាោសតីរី

តំ្បនព់្បវត្តិាន្តសតចោធា(ផ្សរវផ្ាយការាងសងស់តូបអនុសាវរយីន៍ចោោយ ឈ្នះ ឈ្នះ) 
ចៅចខត្តចកាះរុង ៣៣៥៩ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32413241



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32423242



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32433243



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32443244



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32453245



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32463246



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32473247



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32483248



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32493249



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32503250



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32513251



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32523252



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32533253



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32543254



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32553255



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32563256



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32573257



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32583258



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32593259



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32603260



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32613261



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32623262



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32633263



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32643264



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32653265



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32663266



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32673267



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32683268



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32693269



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32703270



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32713271



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32723272



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32733273



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32743274



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32753275



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32763276



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32773277



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32783278



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32793279



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32803280



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32813281



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32823282



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32833283



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32843284



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32853285



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32863286



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32873287



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32883288



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32893289



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32903290



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32913291



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32923292



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32933293



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32943294



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32953295



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32963296



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32973297



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32983298



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32993299



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33003300



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33013301



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33023302



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33033303



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33043304



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33053305



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33063306



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33073307



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33083308



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33093309



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33103310



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33113311



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33123312



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33133313



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33143314



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33153315



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33163316



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33173317



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33183318



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33193319



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33203320



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33213321



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33223322



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33233323



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33243324



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33253325



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33263326



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33273327



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33283328



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33293329



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33303330



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33313331



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33323332



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២៦

ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33333333



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33343334



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33353335



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33363336



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33373337



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33383338



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33393339



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33403340



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33413341



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33423342



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33433343



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33443344



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33453345



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33463346



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33473347



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33483348



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33493349



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33503350



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33513351



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33523352



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33533353



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33543354



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33553355



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33563356



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33573357



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33583358



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33593359



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33603360



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33613361



ឆា  ំទី២១ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33623362
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