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                                                                       ក    N4/21ត្រមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
ត្ពះរាជត្កឹរយ 

៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២០១ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរជំទាវ តាំង ហ្គចិលលៀង 
ជា ឧរញ៉ ២១០៩ 

៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២០២ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរ សន់៊ សផុុន ជា ឧរញ៉ ២១១០ 
៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២០៣ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរ សាយ គឹមអាង ជា 

ឧរញ៉ ២១១១ 
៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២០៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មមរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 

ដល់គោរ  ហ្ង៊ វវ៉ (HUANG, WEI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរគ ម្ ះជា ហ្ង៊ 
ជិន ឈ ី(HUANG JUN QI) ២១១២ 

៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២០៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មមរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់គោរ  ស៊ា រ័ររ័រ (XIE, DUODUO) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរគ ម្ ះជា លចង 
ស៊ាវយ ូ(CHENG SIEVYU) ២១១៣ 

៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២០៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មមរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់គោរ  ឈនិ យ៉ងុឡងុ (CHEN, YONGLONG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរ
គ ម្ ះជា ល ីលជៀលនៀន (LI JIANIAN) ២១១៤ 

៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២០៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មមរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់គោរ  អូ៊ យ៉វវ (WU, YAWEI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរគ ម្ ះជា ចាង   
អូវិន (ZHANG OWEN) ២១១៥ 

៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២០៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មមរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់គោរ  វវ ឆាងអាន់ (WEI, CHANGAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរគ ម្ ះជា 
ស៊ា លជសនិ (XUE JASON) ២១១៦ 

៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២០៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មមរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់គោរ  អូ៊ ម៉ាវហួ្យ (WU, MAOHUI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរគ ម្ ះជា 
វ៉ង លេវ (WANG DAVE) ២១១៧ 

៧-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១០ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មមរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់គោររសី  ឈនិ ស៊ ូ(CHEN, SHU) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរគ ម្ ះជា ឈនិ 
លអីុូសា (CHEN LOUISA) ២១១៨ 

 



ខ 
៨-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១១ សតីពី ការគរោសរពះរាជទាន នូវគររឿងឥសសរយិយស         

ជាតូ្បការ ចំគ ះ ឧរញ៉ និងគោរជំទាវ ចំនួន ២ របូ ២១១៩ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~អនតុ្កឹរយ 
២៥-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ៦១ អនររ.បរ សតីពី ការកាត្គ់ឆវៀលដីទំហំ ៩២ ហិរតា ៦៥ អា ៩៦ សងទី់អា 

សថិត្គៅរសុរសទឹងហាវ គមត្ត រពះសីហនុ គចញពីខ្ដនររមបព្រពគឈើឆ្ន ២ំ០០២ គធវើអនុបគោរជា
ដីឯរជនរបស់រដឋ និងផតល់រមមសិទធិជូនរបជាពលរដឋ ២១២០ 

២៥-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ៦២ អនររ.បរ សតីពី ការផតល់រោរឧ់បត្ថមភរនុងឱកាសពិធីចូលឆ្ន រំបព្ពណីជាតិ្ 
ឆ្ន ខំាល ចតាវ ស័រ ពុទធសររាជ ២៥៦៥ និងពិធីបុណយភាុបិំណឌ  ឆ្ន ខំាល ចតាវ ស័រ ពុទធសររាជ 
២៥៦៦ ២១២៣ 

២៨-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ៦៣ អនររ.បរ សតីពី ការទទួលស្គគ ល់ស្គរលវទិាល័យរមពុជា ររបរ់រង និង    
បគចេរវទិា ២១២៦ 

១៨-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៨២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ២១៣០ 
២២-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៨៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ២១៣២ 
២២-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៨៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ២១៤២ 
២២-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៨៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ២១៤៦ 
២២-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៨៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ២១៦២ 
២២-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៨៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ២១៦៦ 
២៤-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៨៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនគមោយការងារ ២១៦៨ 
២៤-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៨៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការលុបគ ម្ ះមន្តនតរីាជការ ២១៦៩ 
២៤-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៩០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ២១៧០ 
២៤-៣-២០២២ -អនុររឹត្យគលម ១៩១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ២១៧២ 

២~លសចកតីសលត្មច 
២០-៤-២០២២ -គសចរតីសគរមចគលម ២៨ សសរ សតីពី ការបគងកើត្រណៈរមមការអនតរររសួងគដើមបទីបស់្គក ត្ ់និង

បន្តងាក បបទគលមើសគនស្គទគៅបឹងទគនលស្គប ២១៧៩ 
២៦-៤-២០២២ -គសចរតីសគរមចគលម ២៩ សសរ សតីពី ការខ្រសរមួលសមាសភាព និងភាររិចេរបស់

គលខាធិការោឋ ន ព្នរណៈបញ្ជា ការសនតិសុមអចិព្ន្តនតយ ៍ សរមាបក់ារគោះគឆ្ន ត្ចាបពី់ឆ្ន  ំ
២០២២ ដល់ឆ្ន  ំ២០២៤ ២១៨២ 

 
 



គ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ 
            ១~ទីសតកីាររេាមន្តនតីត្កសងួររ ៉និង ថាមពល 

៨-៤-២០២១ -របកាសគលម ០៤១៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណឌ ព្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណើ រការស្គថ នីយ
គរបងឥនធនៈគលម ០៤១៥ រថ.អរបរ.លអ ចុះព្ថៃទី ៨ ខ្ម គមស្គ ឆ្ន  ំ២០២១ ២១៨៧ 

៨-៤-២០២១ -របកាសគលម ០៤១៧ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណឌ ព្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណើ រការស្គថ នីយ
គរបងឥនធនៈគលម ០៤១៧ រថ.អរបរ.លអ ចុះព្ថៃទី ៨ ខ្ម គមស្គ ឆ្ន  ំ២០២១ ២១៩១ 

៨-៤-២០២១ -របកាសគលម ០៤២២ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណឌ ព្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណើ រការស្គថ នីយ
គរបងឥនធនៈគលម ០៤២២ រថ.អរបរ.លអ ចុះព្ថៃទី ៨ ខ្ម គមស្គ ឆ្ន  ំ២០២១ ២១៩៥ 

១-២-២០២២ -របកាសគលម ០០៥៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណឌ ព្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណើ រការស្គថ នីយ
រមួគរបង និងឧសម័នឥនធនៈគលម  ០០៥៥   រថ.អរបរ.លអ ចុះព្ថៃទី ១ ខ្ម រុមភៈ ឆ្ន  ំ២០២២ ២១៩៩ 

៣១-៣-២០២២ -របកាសគលម ០១៩៨ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណឌ ព្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណើ រការស្គថ នីយ
គរបងឥនធនៈគលម  ០១៩៨   រថ.អរបរ.លអ ចុះព្ថៃទី ៣១ ខ្ម មនីា ឆ្ន  ំ២០២២ ២២០៣ 

៣១-៣-២០២២ -របកាសគលម ០២០០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណឌ ព្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណើ រការស្គថ នីយ
គរបងឥនធនៈគលម ០២០០  រថ.អរបរ.លអ ចុះព្ថៃទី ៣១ ខ្ម មនីា ឆ្ន  ំ២០២២ ២២០៧ 

១១-៤-២០២២ -របកាសគលម ០២២៦ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណឌ ព្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណើ រការស្គថ នីយ
គរបងឥនធនៈគលម  ០២២៦   រថ.អរបរ.លអ ចុះព្ថៃទី ១១ ខ្ម គមស្គ ឆ្ន  ំ២០២២ ២២១១ 

១៣-៤-២០២២ -របកាសគលម ០២៣០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខមណឌ ព្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណើ រការស្គថ នីយ
គរបងឥនធនៈគលម  ០២៣០   រថ.អរបរ.លអ ចុះព្ថៃទី ១៣ ខ្ម គមស្គ ឆ្ន  ំ២០២២ ២២១៥ 

           ២~ទីសតកីាររេាមន្តនតីត្កសងួយរុតិធម ៌

១០-៥-២០២២ -របកាសគលម ០៧៨ រយ.របរ/២២ សតីពី ការខ្បងខ្ចរររបមណឌ មន្តនតរីាជការ ២២១៩ 
           ៣~ទីសតកីាររេាមន្តនតីត្កសងួវបបធម៌ នងិវិចិត្រសលិបៈ 

១២-៥-២០២២ -របកាសគលម ៧៨ របរ សតីពី ការគរៀបចំ និងការរបរពឹត្តគៅរបស់ការោិល័យ និងអងគភាព
របហាររ់បខ្ហលគរកាមឱវាទស្គរលវទិាល័យភូមនិទវចិិរត្សិលបៈ ២២២១ 

 





ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21092109



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21102110



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21112111



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21122112



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21132113



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21142114



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21152115



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21162116



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21172117



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21182118



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21192119



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21202120



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21212121



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21222122



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21232123



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21242124



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21252125



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21262126



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21272127



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21282128



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21292129



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21302130



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21312131



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21322132



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21332133



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21342134



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21352135



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21362136



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21372137



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21382138



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21392139



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21402140



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21412141



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21422142



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21432143



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21442144



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21452145



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21462146



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21472147



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21482148



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21492149



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21502150



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21512151



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21522152



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21532153



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21542154



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21552155



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21562156



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21572157



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21582158



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21592159



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21602160



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21612161



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21622162



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21632163



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21642164



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21652165



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21662166



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21672167



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21682168



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21692169



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21702170



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21712171



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21722172



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21732173



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21742174



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21752175



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21762176



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21772177



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21782178



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21792179



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21802180



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21812181



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21822182



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21832183



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21842184



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21852185



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21862186



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21872187



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21882188



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21892189



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21902190



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21912191



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21922192



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21932193



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21942194



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21952195



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21962196



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21972197



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21982198



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21992199



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22002200



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22012201



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22022202



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22032203



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22042204



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22052205



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22062206



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22072207



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22082208



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22092209



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22102210



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22112211



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22122212



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22132213



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22142214



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22152215



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22162216



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22172217



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22182218



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22192219



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22202220



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22212221



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22222222



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22232223



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22242224



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22252225



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22262226



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22272227



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22282228



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22292229



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22302230



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22312231



ឆា  ំទី២២ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22322232



	ឆ្នាំទី	២១		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២១

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




