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                                                                       ក    N47/22ររមីាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

១៨-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦៣ សតីពី ការបនថយរយៈពពលទទួលរងពោសចំនួន ៣ ខែ ៦ 
ខែ ៩ ខែ និង ១២ ខែ និងបនថយរយៈពពលទទួលរងពោស ពីមយួជីវតិ្ មររតឹ្ម ៣០ឆ្ន  ំ ឱ្យ          
ទណ្ឌិ ត្ចំនួន ៨៥៤ នារ ់ ៥៧០៩ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                             អនុរកឹរយ 

១៣-៧-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ១៤២ អនររ.បរ សតីពី ការពផទរឥណ្ោនថវកិា ៥៧៩០ 
១៣-៧-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ១៤៣ អនររ.បរ សតីពី ការខរសរមួលអរខរាវរិទុធព ម្ ះរដ្ឋបាលឃំុ ”បឺុស២“ ពៅជា 

”ពបុ៉ើស២“ ននរសុរររូចឆ្ម  ពែត្តត្បងូឃមុ ំ ៥៧៩២ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនពមដាយការងារ ៥៧៩៤ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការនិយត័្រមមឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៥៧៩៥ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការខត្ងតងំមន្តនតរីាជការ ៥៧៩៦ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការខត្ងតងំមន្តនតរីាជការ ៥៧៩៧ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការនិយត័្រមមឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រជូ់នមន្តនតីរាជការ ៥៧៩៨ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការខត្ងតងំមន្តនតរីាជការ ៥៧៩៩ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការខត្ងតងំមន្តនតរីាជការ ៥៨០១ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការខត្ងតងំមន្តនតរីាជការ ៥៨០៣ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការខត្ងតងំមុែតំ្ខណ្ងទីរបឹរាររសួងមហានផទ ៥៨០៥ 
៣០-៦-២០២២ -អនុររឹត្យពលែ ៤៦៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការពផទរ និងខត្ងតងំមុែតំ្ខណ្ងមន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ៥៨០៧ 

III~ការងារបណ្តា រកសងួ 
១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួសសដ្ាកិច្ច និង ហរិញ្ញវរថុ 

២៣-៨-២០២២ -របកាសពលែ ៥៩៧ សហវ.របរ សតីពី ការបពងក៉ើត្ររុមការងារពរៀបចំការយរពនធពល៉ើផលិត្ផល
ថ្នន ជំរ ់និងការរគបរ់គងពាណិ្ជជរមមពល៉ើផលិត្ផលថ្នន ជំរែុ់សចាប ់ ៥៨០៩ 

២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសា បសច្ចកវិទា និងនវានវុរាន ៍

២៩-៣-២០២២ -របកាសពលែ ១៣៦ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន ពៅពវ ៉ សព័ត្ បពងក៉ើត្           
ពរាងចររ ផលិត្ខសបរពជ៉ើងរីឡា និងសម្ភា ររីឡា ៥៨១៣ 

 



ខ 
២៩-៣-២០២២ -របកាសពលែ ១៣៧ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររមុហុ៊ន ពអលីត្ សូឡា               

(ពែមបូឌា) ឯ.រ បពងក៉ើត្ពរាងចររ ផលិត្ និងផគុ ំដំ្ពឡ៉ើងបនទះសូឡា ៥៨១៦ 

        ៣~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួររ ៉ែ និង ថាមរល 
២-៨-២០២១ -របកាសពលែ ០៧៩០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែណ្ឌ ននលិែិត្អនុញ្ញា ត្ដំ្ពណ្៉ើ រការស្ថថ នីយ

ពរបងឥនធនៈពលែ ០៧៩០ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២ ខែ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៨១៩ 
៥-៨-២០២១ -របកាសពលែ ០៨០១ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែណ្ឌ ននលិែិត្អនុញ្ញា ត្ដំ្ពណ្៉ើ រការស្ថថ នីយ

រមួពរបង និងឧសម័នឥនធនៈពលែ ០៨០១ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៨២៣ 
៥-៨-២០២១ -របកាសពលែ ០៨០២ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែណ្ឌ ននលិែិត្អនុញ្ញា ត្ដំ្ពណ្៉ើ រការស្ថថ នីយ

ពរបងឥនធនៈពលែ ០៨០២ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៨២៧ 
៥-៨-២០២១ -របកាសពលែ ០៨០៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែណ្ឌ ននលិែិត្អនុញ្ញា ត្ដំ្ពណ្៉ើ រការស្ថថ នីយ

រមួពរបង និងឧសម័នឥនធនៈពលែ ០៨០៥ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៨៣១ 

 



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5709



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5710



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5711



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5712



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5713



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5714



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5715



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5716



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5717



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5718



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5719



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5720



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5721



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5722



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5723



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5724



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5725



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5726



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5727



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5728



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5729



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5730



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5731



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5732



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5733



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5734



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5735



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5736



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5737



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5738



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5739



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5740



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5741



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5742



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5743



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5744



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5745



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5746



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5747



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5748



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5749



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5750



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5751



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5752



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5753



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5754



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5755



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5756



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5757



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5758



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5759



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5760



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5761



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5762



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5763



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5764



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5765



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5766



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5767



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5768



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5769



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5770



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5771



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5772



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5773



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5774



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5775



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5776



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5777



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5778



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5779



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5780



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5781



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5782



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5783



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5784



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5785



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5786



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5787



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5788



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5789



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5790



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5791



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5792



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5793



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5794



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5795



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5796



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5797



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5798



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5799



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5800



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5801



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5802



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5803



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5804



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5805



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5806



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5807



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5808



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5809



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5810
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