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                                                                      ក    N01/21ត្រីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខទុទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
      ១~ត្ពះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០៣០ សតីពី ការរបកាសឱ្យេរបើច្ាប់សតីពី ការររប់ររង ការ   
េរបើរាស់ និងការចាត់ែចងេលើររព្យសម្បតតិរដ្ឋ                                  ០១ 

     ២~ត្ពះរាជត្កឹរយ 
៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៣៣ សតីពី ការេរាសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម េោរជំទាវ អស់េោរ និងេោររសី ចំនួន ៣១ រូប ២៥ 
៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៣៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់េោរ ឈនិ ចាងណាន (CHEN ZHANGNAN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ២៧ 
៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៣៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់េោរ វ៉ា ង វនិយ៉ា ន (WANG WENYAN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ២៨ 
៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៣៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់រញ្ញ្ កៅ ផងឹ (GAO PENG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េដាយបតូរេ ្្ះជា   
ល ីល ី(LY LY) ២៩ 

៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៣៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់េោរ ឈាយ សយួឡងុ (CAI SHUILONG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ៣០ 

៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៣៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់េោរ ស  ូឈានជនី (SU QUANJIN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ៣១ 

៣១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៤០ សតីពី ការែតងតំាងឯរឧតតម សារា៉ា ក ់ខាន់ ជា 
រដ្ឋមន្តនតីរបតិភូអមនាយររដ្ឋមន្តនត ី ៣២ 

៣១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៤១ សតីពី ការែតងតំាងមុមតំែែង ជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ 
ៃនររសួងសាធារែការ និងដឹ្រជញ្ជូន ៤ រូប ៣៣ 

៣១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៤២ សតីពី ការបញ្ចប់មុមតំែែងឯរឧតតម អ នួ សងុ ពី 
អនុរដ្ឋេលខាធិការៃនររសួងសាធារែការ និងដឹ្រជញ្ជូន ៣៤ 

៣១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៤៣ សតីពី ការែតងតំាងមុមតំែែងឯរឧតតម មុឹង វណាា រ ុុំ 
ជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងសុខាភិាល ៣៥ 

៣១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៤៤ សតីពី ការែតងតំាងមុមតំែែងឯរឧតតម សខុ ឃន 
ជាសារលវិរ្ាធិការ ៃនសារលវិរ្ាល័យជាតិាត់ដំ្បង របស់ររសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ៣៦ 

 



ខ 
៣១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤៤៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយរមម 

ដ្ល់េោរ ខ ឺឡងុឈាង (KE LONGQIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៣៧ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                           ១~អនុត្ករឹយ 
១៧-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ២១០ អនររ.បរ សតីពី ការេធវើអនុបេោរជាដី្ឯរជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដី្េកាះមាស

រំហំ ៣៤០ ហិរតា ៦១ អា សថិតរនុងភូមិសាន្តសតមែឌច្ារអំេៅ រាជធានីភនំេពញ និង     
រសុរោវ្ឯម និងរសុរេរៀនសាវ្យ េមតតរណ្ត្ល ៣៨ 

១៨-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ២១១ អនររ.បរ សតីពី ការែរសរមួលរំហំៃផទដី្សម្បទានសងមរិចចជូនអតីត  
រងរមំ្្ាងរបដាប់អាវធុ និងររួសារមានរីតំាងសថិតេៅឃំុរាម អូរឧរញ ្េហង ៃរពនប់ រួលររឹង    
អែតូងថ្ម សំរ ុង ៃនរសុរៃរពនប់ និងឃំុរំនប់រលរ រសុរសទឹងហាវ េមតតរពះសីហនុ ៤២ 

២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ២១២ អនររ.បរ សតីពី ការែរសរមួលៃផទបឹងតាេមារ (បឹងរប់រសូវ) សថិតរនុង   
រាជធានីភនំេពញ ៤៦ 

២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ២១៣ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានថ្វិកា ៥១ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ២១៤ អនររ.បរ សតីពី ការែរសរមួលៃផទបឹងតាេមារ (បឹងរប់រសូវ) សថិតរនុង          

រាជធានីភនំេពញ ៥៣ 
២៩-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ២១៥ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានថ្វិកា ៥៦ 
២៩-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ២១៦ អនររ.បរ សតពីី ការែបងែចរឥែទានចំែូលថ្វកិាថ្ន្រ់ជាតិ តាម

ជំពូរៃនច្ាប់សតីពី ហិរញ្ញវតថសុរមាប់ការររប់ររងឆន្ ំ២០២១ ៥៨ 
១៦-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦០  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយការងារ ៦៥ 
១៦-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦១  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៦៧ 
១៦-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦២  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៧១ 
១៦-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦៣  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៧៤ 
២២-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦៤  អនររ.តត សតីពី ការេផទរ និងែតងតំាងមុមតំែែងមន្តនតីនររាលជាតិ

រមពុជា ៧៧ 
២២-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦៥  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយមុនីសារាភ័ែឌ ៧៨ 
២២-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦៦  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយសាថ្បនាជាតិ ៨០ 
២២-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦៧  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយសុវតាថ្រា ៨២ 
២២-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦៨  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយការងារ ៨៣ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៦៩  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយសហេមរតី ៨៤ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៧០  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយសុវតាថ្រា ៨៥ 

 



គ 
២៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១០៧១  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយការងារ ៨៨ 

           ២~កសចកតីសកត្មច 
៥-១-២០២១ -េសចរតីសេរមច ០១ សសរ សតីពី ការបេងើតរែៈរមមការ និងអនុរែៈរមមការ ផលិត

ភាពយនតភារេរឿង រូនរបុសេរកាមពនលឺរពះចនទេពញបូែ៌មី ៩៣ 
១១-១-២០២១ -េសចរតីសេរមច ០២ សសរ សតីពី ការចាត់តំាងសមាសភាពរែៈរម្្ាធិការសរមបសរមួល

ថ្ន្រ់ជាតិ របឆំងការសមាអ្តរារ់ និងហិរញ្ញប្បទានេភរវរមម និងហិរញ្ញប្បទានដ្ល់         ការ
រីរសាយភាយអាវុធមហារបល័យ ៩៦ 

      III~ការងារបណាត ត្កសងួ     
     ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួកសដ្ាកចិច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

២៧-២-២០២០ -របកាសេលម ១៩៤ សហវ.របរ សតីពី ការបេងើតរជជេរយ្យបុេររបទានសរមាប់ឆន្២ំ០២០ របស់
រែៈរមមការមូលបរតរមពជុា ៃនររសួងេសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ  ៩៩ 

២៧-២-២០២០ -របកាសេលម ១៩៧ សហវ.របរ សតីពី ការបេងើតរជជេរយ្យបុេររបទានសរមាប់ឆន្ំ២០២០ 
របស់អរនាយរដាឋ្នឧស្ាហរមមហិរញ្ញវតថុ ៃនររសួងេសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថ ុ ១០៤ 
       ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួររ ៉ា និង ថាមពល 

១៨-២-២០២០ -របកាសេលម ០០៤១  រថ្.អរបរ.របរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ដំ្េែើរការសាថ្នីយ
រួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលម ០០៤១ រថ្.អរបរ.លអ ចុះៃថ្ៃរី ១៨ ែម រុមភៈ ឆន្ ំ២០២០ ១០៩ 

១៨-២-២០២០ -របកាសេលម ០០៤៤  រថ្.អរបរ.របរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ដំ្េែើរការសាថ្នីយ
េរបងឥនធនៈេលម ០០៤៤ រថ្.អរបរ.លអ ចុះៃថ្ៃរី ១៨ ែម រុមភៈ ឆន្ ំ២០២០ ១១៣ 

១៩-២-២០២០ -របកាសេលម ០០៤៥  រថ្.អរបរ.របរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ដំ្េែើរការសាថ្នីយ
រួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលម ០០៤៥ រថ្.អរបរ.លអ ចុះៃថ្ៃរី ១៩ ែម រុមភៈ ឆន្ ំ២០២០ ១១៧ 

       ៣~អងគភាពត្បឆុំងអុំកពើពុករលយួ 
១៣-១១-២០២០ -េសចរតីសេរមចេលម ០២៨/២០ សរ. អ.ប.ព  សតពីី ការែរសរមួលសមាសភាពររុមការងារ 

បេចចរេរសអនតរររសួងសរមបសរមួលការអនុវតតច្ាប់ សរមាប់េសុើបអេងតបរេលមើសសមាអ្តរារ់ ១២១ 
       ៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាផ្ផទ 

៧-៥-២០១៩ -របកាសេលម ៣៥២៨ របរ សតីពី ការចុះេ ្ះ្រនុងបញ្ជីសមារម ១២៣ 
៥-៦-២០២០ -របកាសេលម ២៦៦៥ របរ សតីពី ការចុះេ ្្ះរនុងបញ្ជីសមារម ១២៤ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1212



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1313



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1414



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1515



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1616



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1717



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1818



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1919



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2020



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2121



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2222



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2323



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2424



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2525



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2626



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2727



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2828



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2929



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3030



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3131



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3232



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3333



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3434



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3535



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3636



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3737



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3838



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3939



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4040



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4141



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4242



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4343



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4444



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4545



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4646



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4747



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4848



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4949



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5050



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5151



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5252



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5353



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5454



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5555



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5656



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5757



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5858



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5959



ឆា  ំទី២១ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6060
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