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                                                                      ក    N93/20ត្រីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខទុទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
      ១~ត្ពះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៧ សតពីី ការរបកាសឱ្យេរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់រពម 
េលើសនធិសញ្ញ្សតីពី ការជួយគ្ន្េៅវិញេៅមរែផនរច្្ាប់រនុងវិស័យរពហ្មទណ្ឌរវាង រពះរាជ-
ណាច្រររមពុជ និងសហ្ព័នធរស្ុឝុី  ១១៤៣៣ 

     ២~ត្ពះរាជត្កឹរយ 
១១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥៤ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េ ះ ឯរឧតតម ចំ្នួន ១០ របូ ១១៤៦៩ 
១១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥៧ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-

យស សេមតច្រពះមហារ្ឝរតីយានី រពះសីុសុវតថិ មុនីវង្ឝ រុសុមៈ នារីរ័តន ថ្ន្រ់ មហាេសរីវឌ្ឍន៍ 
ចំ្េ ះ ឯរឧតតម ចំ្នួន ២ រូប ១១៤៧០ 

១១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥៨ សតីពី ការតំាងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌដល់េោរ 
ស នុ សារ ី និងតំាងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌ េៅររសួងការងារ និងបណ្្តះបណាតល្វិជជ្ជីវៈ ដល់
មន្តនតីរាជការ ២២២ រូប ១១៤៧១ 

១១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥៩ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារេោរ ឡាយ ប នុរទិធ 
ជ ឧរញ ្  ១១៤៨០ 

១១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦០ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារេោរ ម៉ម វណ្ណ ឌ ីជ 
ឧរញ ្  ១១៤៨១ 

១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦១ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្ន្រ់ មហាេសរីវឌ្ឍន៍ ចំ្េ ះ អស់េោរ ចំ្នួន ២ រូប ១១៤៨២ 

១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦២ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារេោរ ឈនិ មម៉ង ជ 
ឧរញ ្ ១១៤៨៣ 

១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦៣ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារេោរ យនិ ម៉ាន់ ជ 
ឧរញ ្ ១១៤៨៤ 

១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦៤ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារេោរ ខូយ            
អ ងឡាយ ជ ឧរញ  ្ ១១៤៨៥ 

១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦៥ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ
យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ ឧោសិកា និងរពះសង្ឃ ចំ្នួន ៤៣       
រូប/អងគ ១១៤៨៦ 

 



ខ 
១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោររសី ហង័ ផផឈនុ (WANG, PEICHUN) ជនជតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១១៤៨៨ 
១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ ល ីហវូរឺ (LI FUDE) ជនជតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១១៤៨៩ 
១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ សុ ីជនិហាយ (XU, ZHENHAI) ជនជតិចិ្ន សញ្ជតិ្ចិ្ន ១១៤៩០ 
១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៦៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ ល ីមងីឈងឹ (LI, MINGCHENG) ជនជតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១១៤៩១ 
១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ ឈនិ ម ៉ជងី (CHEN, BAOJING) ជនជតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១១៤៩២ 
១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ វ៉ង ហគួមហវង (WANG GUOFENG) ជនជតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១១៤៩៣ 
១២-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ ហង័ មផងហវ ី(HUANG PENGFEI) ជនជតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១១៤៩៤ 
១៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧៣ សតីពី ការែតងតំាងមុខតំែណ្ងឯរឧតតម                  

សខុ សង្វវ រ ជអនុរដឋេលខាធិការ ៃនររសួងេទសច្រណ៍្ ១១៤៩៥ 
១៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧៤ សតីពី ការែតងតំាងមុខតំែណ្ងឯរឧតតម                  

សខុ សកូាន ជរដឋេលខាធិការ ៃនររសួងេរៀបចំ្ែដនដី នររូបនីយរមម និងសំណ្ង់ ១១៤៩៦ 
១៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧៥ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែណ្ងឯរឧតតម អ ង រ ី               

ពីទីរបឹរ្ាអមររសួងព័ត៌មាន មានឋានៈេសមើ អរគនាយរ ១១៤៩៧ 
១៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧៦ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍រតី 

នាយទាហាន ថ្នរ់្វរេសនីយ៍ ៃនរងេយាធពលេខមរភូមិនទ ចំ្នួន ១០ រូប ១១៤៩៨ 
១៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧៧ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-

យស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្ន្រ់ មហាេសនា ចំ្េ ះ អស់េោរ ចំ្នួន ៣ រូប ១១៥០០ 

II~រាជរដ្ឋា ភ ិល 
                                                           អនុត្ករឹយ 
១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៩៨ អនររ.បរ សតីពី យនតការសរមាប់ររប់ររងែផនការរសាងសមតថភាព 

និងការរសាវរជវ និងការអភិវឌ្ឍេលើវិស័យទូររមនារមន៍ និងបេច្ចរវិទ្ារមនារមន៍ និង
ព័ត៌មាន ១១៥០១ 

២-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៩៩ អនររ.បរ សតីពី ការេធវើអនុបេយារ ១១៥១២ 

 



គ 
២៤-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០១៥ អនររ.តត សតពីី ការជូនេមដាយការងារ ១១៥១៥ 
២៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០១៦ អនររ.តត សតីពី ការេផទរររបខ័ណ្ឌ និងែតងតំាងឋាននតរស័រតិមន្តនតី

នររោលជតិ ១១៥១៩ 
២៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០១៧  អនររ.តត សតពីី ការេផទរ និងែតងតំាងមុខតំែណ្ងមន្តនតីនររោលជតិ

រមពុជ ១១៥២០ 
២៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០១៨  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងផ្ល្ស់បតូរមុខតំែណ្ង នាយទាហាន ១១៥២១ 
២៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០១៩  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងទីរបឹរ្ាររសួងមហាៃផទ ១១៥២៣ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២០  អនររ.តត សតីពី ការេផទរ និងែតងតំាងមុខតំែណ្ងមន្តនតីនររោលជតិ

រមពុជ ១១៥២៤ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២១  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងមន្តនតីរាជការ ១១៥២៥ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២២  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងមន្តនតីរាជការ ១១៥២៦ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២៣  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងទីរបឹរ្ាររសួងមហាៃផទ ១១៥២៨ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២៤  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងមន្តនតីរាជការ ១១៥៣០ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២៥  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនររោលជតិរមពជុ ១១៥៣២ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២៦  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនររោលជតិរមពជុ ១១៥៣៥ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២៧  អនររ.តត សតពីី ការែរសរមួល និងបំេពញបែនថមសមាសភាព      

រណ្ៈរមាម្ធិការជតិសនតសុិខលមឞសមុរទ ១១៥៣៨ 
៣០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២៨  អនររ.តត សតីពី ការេផទរររបខ័ណ្ឌ នាយទាហាន ១១៥៤២ 
១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០២៩  អនររ.តត សតីពី ការដំេ ើងឋានៈមន្តនតីការទូតជន់ខពស់របចំសាថន្

តំណាងៃនរពះរាជណាច្រររមពុជេៅបរេទស ១១៥៤៣ 
២-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០៣០  អនររ.តត សតីពី ការនិយ័តរមមររបខ័ណ្ឌ ឋាននតរស័រតិ និងថ្នរ់្ដល់

មន្តនតីរាជការសីុវិលររសួងមហាៃផទ ១១៥៤៥ 
២-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០៣១  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១១៥៤៧ 
៣-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០៣២  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងជំនួយការររសួងមហាៃផទ ១១៥៤៨ 
៣-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០៣៣  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងមន្តនតីរាជការ ១១៥៤៩ 
៧-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១០៣៤  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងមន្តនតីរាជការ ១១៥៥១ 

      III~ការង្វរបណ្តា ត្កសងួ     
      ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួមសដ្ាកចិ្ច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

២៧-២-២០២០ -របកាសេលខ ១៩១ សហ្វ.របរ សតីពី ការបេងើតរជជេទយ្យបុេររបទានសរមាប់ឆន្២ំ០២០ របស់
អរគេលខាធិការដាឋ្នររុមរបឹរ្ាជតិគំ្ រសងគម ៃនររសួងេសដឋរិច្ច និងហិ្រញ្ញវតថ ុ ១១៥៥២ 

 





ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1143311433



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1143411434



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1143511435



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1143611436



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1143711437



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1143811438



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1143911439



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144011440



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144111441



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144211442



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144311443



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144411444



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144511445



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144611446



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144711447



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144811448



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1144911449



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145011450



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145111451



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145211452



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145311453



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145411454



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145511455



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145611456



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145711457



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145811458



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1145911459



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146011460



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146111461



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146211462



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146311463



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146411464



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146511465



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146611466



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146711467



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146811468



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1146911469



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147011470



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147111471



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147211472



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147311473



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147411474



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147511475



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147611476



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147711477



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147811478



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1147911479



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1148011480



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1148111481



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1148211482



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1148311483



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1148411484



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1148511485
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