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                                                                      ក    N91/20ររីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខទុទកាលយ័ររះមហាកសររ 
      ១~ររះរាជរកម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៥ សតីពី ការរបកាសឱ្យេរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័ត                
យល់រពម េលើសនធិសញ្ញ្សតីពី ការជួយគ្ន្េៅវិញេៅមរែផនរច្្ាប់រនុងវិស័យរពហ្មទណ្ឌរវាង
រពះរាជាណាច្រររមពុជានិងសាធារណ្រដ្ឋរូេរ៉េ  ១១១៨៥ 

     ២~ររះរាជរកឹរយ 
១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣០៥ សតីពី ការែតងតាំងមុខតាំែណ្ង ជារដ្ឋេលខាធិការ 

ៃនររសួងការងារ និងបណ្្តះបណាត្លវិជាជជី្វៈ ៩ រូប ១១២១០ 
១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣០៦ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈដ្ល់ឥស្សរជន 

និងបញ្ញវនត ២៣ រូប ឱ្យបាំេពញមុខងារជារបធាន អនុរបធាន និងសមាជិរ គណ្ៈរបឹរ្ា
េោបល់វិទ្ាសាស្តសត បេច្េរវិទ្ា និងនវានុវតតន៍ របស់ររុមរបឹរ្ាជាតិវទ្ិាសាស្តសត បេច្េរវិទ្ា 
និងនវានុវតតន៍ ១១២១១ 

២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣០៧ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយឧតតមេសនីយ៍ 
ដ្ល់ឧតតមេសនីយ៍ឯរ ប ៉ែន ហរ នាយទាហាន ថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ និងែតងតាំង          មុខ
តាំែណ្ង និងនាយទាហាន ៃនរងេោធពលេខមរភូមិនទ ច្ាំនួន ៩ រូប ១១២១៣ 

២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣០៨ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារេោរ ហុងី  ញ្ញា រទិធ 
ជា ឧរញ  ្ ១១២១៥ 

២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣០៩ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារេោរ ម៉ែន សខុា ជា 
ឧរញ ្ ១១២១៦ 

៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣១០ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ា
ររសួងមហាៃផទ ៤ រូប ១១២១៧ 

៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣១១ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍រតី ជា
រិច្េបច្ច្មរណ្ៈ ច្ាំេ ះវរេសនីយ៍ឯរ រស ់ ខខមា៉ែ  នាយនគរបាលជាន់ខពស់ ររបខ័ណ្ឌមស្តនតី
នគរបាលជាតិរមពុជា ៃនររសួងមហាៃផទ ែដ្លបានទទួលមរណ្ភាព ១១២១៨ 

៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣១២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរ       
េោយគ្ម្នការបងិតបងាំដ្ល់អនររសី ខោ គង់ (LOR KONG) ជនជាតិែខមរ សញ្ជ្តិែខមរ 
ែដ្លបច្េុប្បននរាំពុងរស់េៅសាធារណ្រដ្ឋរបជាមានិតចិ្ន ១១២១៩ 

 
 



ខ 
៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣១៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ តមសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់េោរ ល ីឆាងអាន (LI CHANGAN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១១២២០ 
៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣១៤ សតីពី ការតេមលើងថ្ន្រ់ តមររមិតសញ្ញ្បរតដ្ល់

ឯរឧតតម ររហម វិចរិរអកខរា ររបខ័ណ្ឌអនររាជការៃនររុមនីតិប្បញ្ញតតិ េៅអគេលខាធិការ
ោឋ្នររុមរបឹរ្ាធមមនុញ្ញ ១១២២១ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣១៧ សតីពី ការនិយ័តរមមតេមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្ន្រ់
ដ្ល់េោររសី វីរកស វជិជនី និងនិយ័តរមម តេមលើងររបខ័ណ្ឌ ឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់             
េៅររសួងមហាៃផទ ដ្ល់មស្តនតរីាជការ ២ រូប ១១២២២ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣១៨ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈេោរជាំទាវ 
ននួ   នុខ ឿន ជាជាំនួយការររុមរបឹរ្ាអនរច្្ាប់ ៃនទីសតីការគណ្ៈរដ្ឋមស្តនតី មានឋានៈេសមើ 
អគនាយរ ១១២២៤ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣១៩ សតីពី ការែតងតាំងមុខតាំែណ្ង និងផតល់ឋានៈ  
ឯរឧតតម ផារ ់សាលនី ជាអគេលខាធិការរងររុមរបឹរ្ាអនរច្្ាប់ ៃនទីសតីការគណ្ៈរដ្ឋមស្តនត ី
មានឋានៈេសមើ អនុរដ្ឋេលខាធិការ ១១២២៥ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២០ សតីពី ការតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌដ្ល់េោរ  
ខៅ ភារ ី ៃនររបខ័ណ្ឌមស្តនតរីគប់រគងរដ្ឋបាល េៅររសួងទាំនារ់ទាំនងជាមួយរដ្ឋសភា-
រពឹទធសភា និងអធិការរិច្េ  ១១២២៦ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២១ សតីពី ការតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌ ៃនររបខ័ណ្ឌ   
មស្តនតីបេច្េរេទសជាន់ខពស់ េៅររសួងធនធានទឹរ និងឧតុនិយម ដ្ល់មស្តនតីរាជការ ២៧ រូប  ១១២២៧ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២២ សតីពី ការតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌ ៃនររបខ័ណ្ឌ   
មស្តនតីរគប់រគងរដ្ឋបាល េៅររសួងព័ត៌មាន ដ្ល់មស្តនតរីាជការ ២៤ រូប  ១១២២៩ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២៣ សតីពី ការោរ់េោរ អ កុ មា៉ែ ការា ៃន
ររបខ័ណ្ឌមស្តនតីរគប់រគងរដ្ឋបាល េៅររសួងរសិរមម រុកាខ្របមាញ់ និងេនសាទ ឱ្យចូ្លនិវតតន៍
មុនអាយុរាំណ្ត់តមការេសនើសុាំរបស់សាមីខលួន  ១១២៣១ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២៤ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេរគឿងឥស្សរិយ
យស តមលាំោប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ និងេោររសី ច្ាំនួន ៦ រូប ១១២៣២ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២៥ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរ       
េោយគ្ម្នការបងិតបងាំដ្ល់រញ្ញ ្ រស នុ សុខីហង (SRUN SYHENG) ជនជាតិែខមរ 
សញ្ជ្តិែខមរ ែដ្លបច្េុប្បននរាំពុងរស់េៅៃតវា ្ន់ ១១២៣៣ 

៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់េោរ វ៉ែ ង មងីអុ ី (WANG MINGYI) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជតិ្ចិ្ន ១១២៣៤ 

 



គ 
៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់េោរ វ៉ែ ង លានជិន  (WANG LIANZHEN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១១២៣៥ 
៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់េោរ ធាន ខ ៉ែ ខ ៀង  (TIAN MAOQIANG) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១១២៣៦ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                        ១~អនុរកឹរយ 
២៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៩៥ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥណ្ទានថវិកា ១១២៣៧ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៩៦ អនររ.បរ សតីពី ការេរៀបច្ាំ និងការរបរពឹតតេៅរបស់េបឡាជាតិ                  

សនតិសុខសងម(ប.ស.ស) ១១២៣៩ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៨២ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយសុវតថ្រា ១១២៥៣ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៨៣ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ១១២៥៤ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៨៤ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១១២៥៩ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៨៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ១១២៦០ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៨៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១១២៦១ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៨៧ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ១១២៦២ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៨៨ អនររ.តត សតីពី ការេផទរ និងែតងតាំងមុខតាំែណ្ងមស្តនតីនគរបាលជាតិ

រមពុជា ១១២៦៣ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៨៩ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១១២៦៤ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៩០ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ១១២៦៦ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៩១ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយសាថ្បនាជាតិ ១១២៦៨ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៩២ អនររ.តត សតីពី ការេផទរ និងែតងតាំងមុខតាំែណ្ងមស្តនតីនគរបាលជាតិ

រមពុជា  ១១២៧០ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៩៣ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ១១២៧១ 

           ២~ខសចកតីសខរមច 
១៧-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្ ១០៧ សសរ សតីពី ការែតងតាំងបែនែម សមាសភាពរបស់គណ្ៈរមាម្ធិការ

ជាតិ េរៀបច្ាំការរបរួតរីឡាអាសីុអាេគនយ៍េលើរទី៣២ ឆន្ាំ២០២៣ ១១២៨៧ 
២១-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្ ១០៨ សសរ សតីពី ការែតងតាំងអនុរបធានររុមការងាររាជរោឋ្ភិបាល       ចុ្ះ

មូលោឋ្នេខតតបាត់ដ្ាំបង េដ្ើម្បីរតួតពិនិត្យ និងគ្ាំរទការអនុវតតរមមវិធីនេោបាយ និង                        
យុទធសាស្តសតច្តុេកាណ្ដ្ាំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរោឋ្ភិបាលរមពុជា ១១២៨៩ 

 



ឃ 
៣០-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្ ១០៩ សសរ សតីពី ការបេងើតររុមការងារអនតរររសួងទទួលបនទុរការច្រច្ 

និងការពិេរគ្ះេោបល់ទិញវា ្រ់សាាំងបងាក្រជាំងឺរូវីដ្-១៩  ១១២៩១ 
           ៣~សារាចរបែនាំ 

២៣-១២-២០២០ -សារាច្រែណ្នាាំេលខ ០៦ សរណ្ន សតីពី េគ្លការណ៍្អនុវតតច្ាំណាយេលើេសាហុ៊្យ
េបសររមមេរៅរបេទស ១១២៩៥ 

      III~ការងារ ណ្តត រកសងួ     
     ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួខសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ាវរថ ុ

១៣-២-២០២០ -របកាសេលខ ១៤៤ សហ្វ.របរ សតីពី ការបេងើតរជជេទយ្យបុេររបទានសរមាប់ឆន្ាំ២០២០ របស់
មនទីរេសដ្ឋរិច្េ និងហិ្រញ្ញវតែ ុេខតតរាំពត ១១២៩៧ 

១៣-២-២០២០ -របកាសេលខ ១៤៥ សហ្វ.របរ សតីពី ការបេងើតរជជេទយ្យបុេររបទានសរមាប់ឆន្ាំ២០២០ របស់
មនទីរេសដ្ឋរិច្េ និងហិ្រញ្ញវតែ ុេខតតែរប ១១៣០៣ 

 
 
 
 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118511185



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118611186



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118711187



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118811188



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118911189



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119011190



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119111191



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119211192



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119311193



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119411194



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119511195



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119611196



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119711197



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119811198



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119911199



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120011200



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120111201



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120211202



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120311203



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120411204



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120511205



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120611206



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120711207



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120811208



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120911209



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121011210



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121111211



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121211212



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121311213



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121411214



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121511215



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121611216



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121711217



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121811218



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121911219



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122011220



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122111221



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122211222



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122311223



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122411224



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122511225



ឆា  ំទី២០ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122611226
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