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                                                                      ក    N94/20ត្រីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
      ១~ត្រះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រម នស/ររម/១១២០/០២៨ សតពីី ការព្បកាសឱ្យបព្បើច្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់ព្ពម 
បលើអនុសញ្ញ្មីណាម ត្ាសតីពី បារត                                     (តបៅ រាជរិចចបលខ ៩៥) ១១៥៥៧ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
១៦-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយអាពាហ៍ពិពាហ៍ 

ដល់អនរព្សី ត្រឹកាគូន អអលកខដា (PRUKSANGKUL ILADA) ជនជតិថៃ 
សញ្ជ្តិថៃ បដយបតូរបឈ្្ះជ អអលកខដា ថោង ត្រកឹាគនូ (ILADA THONG 

PRUKSANGKUL) ១១៦២៨ 
១៦-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៧៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដល់បោរ ចាង សានហាា  (ZHANG SANFA) ជនជតិចិន សញ្ជតិ្ចិន ១១៦២៩ 
១៦-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដល់បោរ ឈនិ ថសៀង (CHEN XIANG) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន បដយបតូរ
បឈ្ះ្ជ ស  ូយ៉ា ង (SU YANG) ១១៦៣០ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨១ សតីពី ការផតល់ព្របខ័ណ្ឌ១រខ្នែងដល់បោរជំទាវ 
បាន ត្សមីុុំ ថនព្របខ័ណ្ឌមន្តនតីរដឋបាលជន់ខពស់ ព្រសួងមហាថផទ ១១៦៣១ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨២ សតីពី ការបផទរភាររិចចឯរឧតតម ផាន ់ចានធ់ុល 
ពីអភិបាល ថនគណ្ៈអភិបាលបខតតថប៉លិន ឱ្យមរបបព្មើការងារបៅទីសតីការព្រសួងមហាថផទ និង
ខ្តងតំាងបោរជំទាវ បាន ត្សមីុុំ ជអភិបាល ថនគណ្ៈអភិបាលបខតតថប៉លិន ១១៦៣២ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨៣ សតីពី ការខ្តងតំាងមុខតំខ្ណ្ងឯរឧតតម ផាន ់
ចានធ់ុល ជអនុរដឋបលខាធិការ ថនព្រសួងមហាថផទ ១១៦៣៣ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨៤ សតីពី ការផតល់បោរមងារបោរ សុនី ឃន ជ 
ឧរញ ្ ១១៦៣៤ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨៥ សតីពី ការផតល់បោរមងារអនរព្សី ធា ថត្គកថអង 
ជ ឧរញ  ្ ១១៦៣៥ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨៦ សតីពី ការខ្តងតំាងមុខតំខ្ណ្ងឯរឧតតម              
សខុ សថូកន ជរដឋបលខាធិការ ថនព្រសួងការបរបទស និងសហព្បតិបតតិការអនតរជតិ ១១៦៣៦ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨៧ សតីពី ការខ្តងតំាងមុខតំខ្ណ្ងបោរជំទាវ   
ត្ជឹង បុទុមរងស ីជរដឋបលខាធិការ ថនព្រសួងការបរបទស និងសហព្បតិបតតិការអនតរជតិ ១១៦៣៧ 

 



ខ 
១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨៨ សតីពី ការខ្តងតំាង និងផតល់ឋនៈជទីព្បឹរ្ា

ព្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទា ២ រូប ១១៦៣៨ 
១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៨៩ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជទាន នូវបព្គឿងឥស្សរិយ

យស តាមលំដប់ថ្ន្រ់ ចំបពាះ ឯរឧតតម បោរជំទាវ អស់បោរ អនរព្សី  ឧបាសិកា និង
ព្ពះសង្ឃ ចំនួន ៤៨ រូប/អងគ ១១៦៣៩ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដល់បោរ បា៉ា យ វ័យជា (BAI, WEIJIE) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៦៤១ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដល់បោរ ហង័ គងឹហួយ (HUANG, GENGHUAI) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៦៤២ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដល់បោរ លងី ឈរួបា (LIN CHUBA) ជនជតិចិន សញ្ជតិ្វ ្នូទូ ១១៦៤៣ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដល់បោរ វង័ ជានរងុ (WANG, JIANDONG) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន បដយ
បតូរបឈ្្ះជ វង័ សុលីងី (WANG XILING) ១១៦៤៤ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដល់បោរព្សី សុ ីតានតាន (SHE, DANDAN) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន បដយបតូរ
បឈ្ះ្ជ អុ ីវ៉ា នលងី (YU WAN LIN) ១១៦៤៥ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដល់បោរ ភងឹ ធងីកាង (PENG, TINGGANG) ជនជតិចិន សញ្ជ្តិចិន បដយ
បតូរបឈ្្ះជ ឡងុ សមបរត ិ(LONG SAMBATH) ១១៦៤៦ 

១៨-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខែរ បដយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដល់បោរ ហូ មុងិជ ី (HO MING JIE) ជនជតិសិងហបុរី សញ្ជតិ្សិងហបុរី បដយបតូរ
បឈ្ះ្ជ ហូ ហុងអរ (HO HONG TAI) ១១៦៤៧ 

១៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩៧ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជទាន នូវបព្គឿងឥស្សរិយ
យស ព្ពះរាជណាចព្ររមពុជ តាមលំដប់ថ្ន្រ់ ចំបពាះ អស់បោរ និងបោរព្សី ចំនួន ២ រូប ១១៦៤៨ 

១៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩៨ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិខ្ខែរ       
បដយោ្្នការបងខិតបងខំដល់អនរព្សី ថសង ហា ង (SENG HIENG) ជនជតិខ្ខែរ សញ្ជ្តិ
ខ្ខែរ ខ្ដលបចចុប្បននរំពុងរស់បៅព្បបទសហូឡង់ ១១៦៤៩ 

១៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៩៩ សតីពី ការខ្តងតំាងបោរមងារព្ពះរាជគណ្ៈ ថន      
គណ្ៈមហានិកាយ បៅព្ពះរាជណាចព្ររមពុជ ៦៤ អងគ ១១៦៥០ 

 



គ 
១៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០០ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជទាន នូវបព្គឿងឥស្សរិយ

យស តាមលំដប់ថ្ន្រ់ ចំបពាះ រងរមំ្្ងព្បដប់អាវធុ ចំនួន ៦៨ របូ ១១៦៥៣ 

II~រាជរដាា ភបិាល 
                                                           អនុត្ករឹយ 
២-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ២០០ អនព្រ.បរ សតីពី ការបធវើអនុបបោគ បតូរចំណាត់ថ្ន្រ់ ពីព្ទព្យសម្បតត ិ  

សាធារណ្ៈរបស់រដឋ មរជព្ទព្យសម្បតតិឯរជនរបស់រដឋ ១១៦៥៦ 
៣-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ២០១ អនព្រ.បរ សតីពី ការខ្រសព្មួលថផទព្បព័នធបឹងវលសំណាបទំហំ         ៤ 

៨១៥ ហិរតា សថិតរនុងបខតតរណាត្ល ជសម្បតតិសាធារណ្ៈរបស់រដឋ ១១៦៥៨ 
៣-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ២០២ អនព្រ.បរ សតីពី ការកាត់បឆវៀលដីទំហំ ២៥ ហិរតា ៩៣ អា សថិតបៅ

ព្សុរថព្ពនប់ បខតតព្ពះសីហនុ បចញពីខ្ដនគព្មបថព្ពបឈើឆន្ំ ២០០២ និងបធវើអនុបបោគជដី
ឯរជនរបស់រដឋ ១១៦៦២ 

៨-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ២០៣ អនព្រ.បរ សតីពី ការកាត់ដីទំហំ ១០១០ ហិរតា ៦៦ អា និង ១៣ 
សង់ទីអា បចញពីដីគព្មបថព្ពបឈើឆន្ ំ២០០២ និងបធវើអនុបបោគជដីឯរជនរបស់រដឋសព្មប់
ព្បទានរមែជរមែសិទធសិមូហភាពជូនសហគមន៍ជនជតិបដើមភាគតិចកាខ្វ៉ែត សថិតរនុងភូមិ
ឡាថឡ ឃំុរុរឡារ់ ព្សុរបវីនថស បខតតរតនគិរី ព្ពមទំាងផតល់សិទធិជរមែសិទធិបលើរ្ាលដី ១១៦៦៧ 

៧-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ១០៣៥  អនព្រ.តត សតីពី ការខ្តងតំាងមន្តនតីរាជការ ១១៦៧១ 
៧-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ១០៣៦  អនព្រ.តត សតីពី ការដរ់មន្តនតីរាជការឱ្យចូលនិវតតន៍ ១១៦៧៣ 
៧-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ១០៣៧  អនព្រ.តត សតីពី ការខ្តងតំាងមុខតំខ្ណ្ង និងតបមែើងឋននតរស័រតិ   ម

ន្តនតីនគរបាលជតិរមពជុ ១១៦៧៥ 
៧-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ១០៣៨  អនព្រ.តត សតីពី ការផ្្្ស់បតូរ និងខ្តងតំាងមន្តនតីរាជការព្បចំសាថ្ន

តំណាង ថនព្ពះរាជណាចព្ររមពុជបៅបរបទស ១១៦៧៦ 
៧-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ១០៣៩  អនព្រ.តត សតីពី ការបផទរព្របខ័ណ្ឌ នាយទាហាន ១១៦៧៩ 
៨-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ១០៤០  អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមដយសហបមព្តី ១១៦៨០ 

 





ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1155711557



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1155811558



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1155911559



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156011560



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156111561



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156211562



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156311563



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156411564



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156511565



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156611566



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156711567



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156811568



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1156911569



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157011570



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157111571



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157211572



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157311573



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157411574



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157511575



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157611576



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157711577



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157811578



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1157911579



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158011580



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158111581



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158211582



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158311583



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158411584



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158511585



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158611586



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158711587



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158811588



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1158911589



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159011590



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159111591



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159211592



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159311593



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159411594



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159511595



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159611596



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159711597



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159811598



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1159911599



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160011600



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160111601



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160211602



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160311603



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160411604



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160511605



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160611606



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160711607



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160811608



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1160911609



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1161011610



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1161111611



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1161211612



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1161311613



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1161411614



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1161511615
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