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                                                                      ក    N90/20ត្រីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
   ត្រះរាជត្កឹរយ 

២៧-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៨៩ សតីពី ការបនថយរយៈពពលទទួលរងពោស ចំនួន ៦ 
ខែ ៩ ខែ ១២ ខែ ឱ្យទណ្ឌិតចំនួន ៦៦៩ នារ់ និងបនថយពោសពីមួយជីវិតមរព្តឹម ២០ ឆំ្្ ឱ្យ
ទណ្ឌិតចំនួន ៥ នារ់ និងពលើរខលងពោសឱ្យទណ្ឌិតចំនួន ១៨ រូប រនុងឱកាសពិធីបុណ្្យអំុទូរ 
បខណ្ែតព្បទីប សំពះព្ពះខែ និងអរអំបុរឆំ្្ ២០២០ ១១០៦១ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩០ សតីពី ការខតងតំងមុែតំខណ្ងឯរឧតតម ស មុ 
សខុមកូ ជាអនុរដ្ឋពលខាធិការ ននព្រសួងមហានផទ ១១១៣១ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩១ សតីពី ការខតងតំង និងផតល់ឋានៈ ជាសមាជិរ
ឧតតមព្រុមព្បឹរ្ាពសដ្ឋរិចចជាតិ ១១១៣២ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩២ សតីពី ការខតងតំង និងផតល់ឋានៈ ជាទីព្បឹរ្ា និង
ជាជំនួយការ អមសមាជិរឧតតមព្រុមព្បឹរ្ាពសដ្ឋរិចចជាតិ (របស) ចំនួន ១៦ រូប ១១១៣៣ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់ពោរ ប៉ា ក ជនុហូ (PARK GEONHO) ជនជាតិរូពរ៉េ សញ្ជ្តិរូពរ៉េ ពោយបតូរ
ព ្ះ្ជា ប៉ា ក អេរកិ (PARK ERIC) ១១១៣៥ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់ពោរ អាន ហុវីកុ (AN HEEWOOK) ជនជាតិរូពរ៉េ សញ្ជ្តិរូពរ៉េ ពោយបតូរ
ព ្ះ្ជា អាន សនូី (AN SONY) ១១១៣៦ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់ពោរ ហស ូយមូងី (HSU, YU-MING) ជនជាតិចិននតវ ្ន់ សញ្ជ្តិចិននតវ ្ន់  ១១១៣៧ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់ពោរ លងី ឈងួហវូ (LIN, CHUANFU) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១១៣៨ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជតូ្បនីយ-
រមែ ដ្ល់ពោរ យ៉ា ង លវីជា (YANG LIUJIE) ជនជាតិចិន សញ្ជតិ្វ ្នូទូ ១១១៣៩ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់ពោរ ល ីជហឺ ឺ(LI ZHIHE) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១១៤០ 

 
 



ខ 
២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៩៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដ្ល់ពោរ ល ីរីងឃនុ (LI, BINKUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១១៤១ 
២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១៣០០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដ្ល់ពោរ វវ ចាងជូ (WEI, ZHANGZHU) ជនជាតិចិន សញ្ជតិ្ចិន ពោយបតូរ
ព ្ះ្ជា វវ សាន (WEI SAN) ១១១៤២ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១៣០១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់ពោរ សុ ីរងីយ៉ាងុ (XU, BINGYONG) ជនជាតិចិន សញ្ជតិ្ចិន ១១១៤៣ 

២៨-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២០/១៣០២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខែែរ ពោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់ពោរ លមឹ សនូហរ័ (LIM SOON HUA) ជនជាតិសិងហបុរ ី សញ្ជ្តិសិងហបុរ ី
ពោយបតូរព ្្ះជា លមឹ ហុក (LIM HOK) ១១១៤៤ 

១-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣០៣ សតីពី ការតពមលើងឋាននតរស័រត ិ ឧតតមពសនីយ៍ពោ 
ដ្ល់នាយនគរបាលថ្្្រ់ឧតតមពសនីយ៍ ព្របែ័ណ្ឌមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ននព្រសួង
មហានផទ ចំនួន ៣ របូ ១១១៤៥ 

១-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣០៣ សតីពី ការតពមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមពសនីយ៍ព្តី 
ដ្ល់នាយនគរបាលជាន់ែពស់ ព្របែ័ណ្ឌមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ននព្រសួងមហានផទ ចំនួន 
២៦ រូប ១១១៤៦ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិល 
                                                            េនុត្កឹរយ 
២៦-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ១៩៤ អនព្រ.បរ សតីពី ការរំណ្ត់លរខណ្សម្បតតិ និងឋានៈព្គូនគរបាលជាតិ

រមពុជា ១១១៤៨ 
២-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៣៧ អនព្រ.តត សតីពី ការលុបព ្្ះ នាយោហាន ១១១៥៧ 
១១-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៦៨ អនព្រ.តត សតីពី ការតំងស៊ប់រនុងព្របែ័ណ្ឌមន្តនតរីាជការ ១១១៥៨ 
១១-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៦៩ អនព្រ.តត សតីពី ការខតងតំងមន្តនតីរាជការ ១១១៦០ 
១១-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧០ អនព្រ.តត សតីពី ការខតងតំងមន្តនតីរាជការ ១១១៦១ 
១១-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧១ អនព្រ.តត សតីពី ការលុបព ្្ះមន្តនតរីាជការ ១១១៦២ 
១១-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧២ អនព្រ.តត សតីពី ការខតងតំងមន្តនតីរាជការ ១១១៦៣ 
១៣-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧៣ អនព្រ.តត សតីពី ការខតងតំងមន្តនតីរាជការ ១១១៦៤ 

 
 
 



គ 
១៣-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧៤ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនពមោយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១១១៦៥ 
១៣-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧៥ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនពមោយការងារ ១១១៦៧ 
១៣-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧៦ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនពមោយការងារ ១១១៦៩ 
១៣-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧៧ អនព្រ.តត សតីពី ការខតងតំង និងព្បគល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជការ ១១១៧៤ 
១៣-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧៨ អនព្រ.តត សតីពី ការខតងតំងផ្ល្ស់បតូរមុែតំខណ្ង នាយោហាន ១១១៧៦ 
១៦-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៧៩ អនព្រ.តត សតីពី ការខតងតំងព្រុមព្បឹរ្ាភិបាលននមនទីរពពទ្យមិតតភាព       

រមពុជា-ចិន ព្ពះរុសុមៈ ១១១៧៨ 
១៦-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៨០ អនព្រ.តត សតីពី ការខតងតំងមន្តនតីរាជការ ១១១៨០ 
១៦-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យពលែ ៩៨១ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនពមោយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១១១៨២ 
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