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                                                                       ក    N47/22ររមីាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
១~ររះរាជរកម 

១៨-៨-២០២២ រពះរាជររម នស/ររម/០៨២២/០០៨ សតីពី ការរបកាសឱ្យបរបើច្បាប ់ សតីពី ការអនុមត័យល់
រពមបលើ៖ 
១-រិច្បចរពមបរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភបិាលននរពះរាជាណាច្បរររមពុជា និងរដ្ឋា ភបិាលននតំបនរ់ដ្ាបាល
ពិបសសម៉កាវននសាធារណរដ្ារបជាមនិតចិ្បនសដីពីការលុបបំបាតក់ារយរពនធ រតួតគ្នន ពារព់ន័ធ
នឹងពនធបលើរបារចំ់្បណូល និងការបង្កា រការបេច្បបវះពនធនិងការបច្បៀសវាងពនធ  
២-រិច្បចរពមបរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភបិាលននរពះរាជាណាច្បរររមពុជា និងរដ្ឋា ភបិាលននសាធារណរដ្ា 
តួរេីសតីពីការបច្បៀសវាងការយរពនធរតួតគ្នន  និងការបង្កា រការរិបបរងបនលំពនធពារព់ន័ធនឹង ពនធ
បលើរបារចំ់្បណូល                                                                    (តមរពី រាជរិច្បចបលខ ៥៥) ៦៨២៧ 

២~ររះរាជរកឹរយ 
១៤-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៨៨ សតីពី ការតតងតងំ និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម                   

ស ៊ូ យ ងុឆាន ់ (SU YONGCAN) ជាទីរបឹរាសបមតច្បអេគមហាពញាច្បររី ហេង សរំនិ 
របធានរដ្ាសភា នីតិកាលទី៦ មនឋានៈបសមើ រដ្ាមន្តនតី បដ្ឋយពំុទទួលរបារបំ់ណាច្បមុ់ខង្ករ ៦៨៧៩ 

១៤-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៨៩ សតីពី ការតតងតងំ និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម                   
ហយៀន អីុេរ័ (YUANG YIHUA) ជាទីរបឹរាសបមតច្បអេគមហាពញាច្បររី ហេង សរំនិ 
របធានរដ្ាសភា នីតិកាលទី៦ មនឋានៈបសមើ រដ្ាមន្តនតី បដ្ឋយពំុទទួលរបារបំ់ណាច្បមុ់ខង្ករ ៦៨៨០ 

១៤-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩០ សតីពី ការតតងតងំ និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម                   
អីុ ហជៀន (YU JIAN) ជាទីរបឹរាសបមតច្បអេគមហាពញាច្បររី ហេង សរំនិ របធានរដ្ាសភា 
នីតិកាលទី៦ មនឋានៈបសមើ រដ្ាមន្តនតី បដ្ឋយពំុទទួលរបារបំ់ណាច្បមុ់ខង្ករ ៦៨៨១ 

១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩១ សតីពី ការតតងតងំ និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរាឯរឧតតម 
កក គឹមយ ន ឧបនាយររដ្ាមន្តនតី ២ របូ និងតបមលើងឋានៈឯរឧតតមឧតតមបសនីយប៍ោ ហេម 
ណាឫទធ ិ ជាជំនួយការឯរឧតតម កក គឹមយ ន ឧបនាយររដ្ាមន្តនតី មនឋានៈបសមើ              
អេគនាយរ បតនែមបលើមុខង្ករបច្បចុបបនន ៦៨៨២ 

១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩២ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមបសនីយប៍ោ ដ្ល់
នាយោហាន ថ្នន រឧ់តតមបសនីយ ៍ននរងបោធពលបខមរភូមនិទ ចំ្បនួន ១០របូ ៦៨៨៣ 

១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូបនីយរមម 
ដ្ល់បោរ  ឆាន់ ហកេ៊ូ (CHAN KEI HO) ជនជាតិចិ្បន  សញ្ជា តិចិ្បន ៦៨៨៥ 



ខ 
១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូបនីយរមម 

ដ្ល់រញ្ជា  តាយ ស វសន (TAI HIU SHAN) ជនជាតិចិ្បន  សញ្ជា តិចិ្បន បដ្ឋយបតូរ
ប ម្ ះជា តាយ កជលងី (TAI KA LAM) ៦៨៨៦ 

១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩៥ សតីពី ការតតងតងំមុខតំតណងឯរឧតតម ហទៀវ មា ក់
ករល ជារដ្ាបលខាធិការររសួងការង្ករ និងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ៦៨៨៧ 

១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩៦ សតីពី ការបរបាសរពះរាជោន នូវបរេឿងឥសសរយិយស 
ចំ្បបពាះសបបរុសជន ២របូ ៦៨៨៨ 

១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩៧ សតីពី ការផតល់បគ្នរមង្ករបោររសី រាក ់សជុាតា 
ជា ឧរញ៉ា ៦៨៨៩ 

១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩៨ សតីពី ការផតល់បគ្នរមង្ករបោរ គឹម ចំហរ ើន ជាអនរ 
ឧរញ៉ា ៦៨៩០ 

១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៩៩ សតីពី ការផតល់បគ្នរមង្ករបោរ គឹម ហៅ ជា ឧរញ៉ា ៦៨៩១ 
១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៨០០ សតីពី ការផតល់បគ្នរមង្ករបោរ គឹម ហេង ជា ឧរញ៉ា ៦៨៩២ 
១៥-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៨០១ សតីពី ការផតល់បគ្នរមង្ករបោរ ល ីេុង ជា ឧរញ៉ា ៦៨៩៣ 
១៦-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៨០២ សតីពី ការតតងតងំ និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរា                 

រាជរដ្ឋា ភបិាល ១០របូ ៦៨៩៤ 
១៦-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៨០៣ សតីពី ការតតងតំងមុខតំតណងឯរឧតតម                      

ទុយ សុផីាន់ ជារដ្ាបលខាធិការររសួងការង្ករ និងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ៦៨៩៥ 
១៦-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៨០៤ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិបោរ មាន ថាវរនិទ នន

ររបខណ័ឌ មន្តនតីពនធនាគ្នរ ររសួងមហានផទ ៦៨៩៦ 
១៦-៧-២០២២ រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៧២២/៨០៥ សតីពី ការតងំស៊ប ់ បៅររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា 

ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ៦ របូ  ៦៨៩៧ 

II~រាជរដ្ឋា ភិាល 
                                                      ១~អនុរកឹរយ 
១-៩-២០២២ អនុររឹតយបលខ ១៨១ អនររ.បរ សតីពី ការបផទរឥណោនថវកិា ៦៨៩៨ 
២-៩-២០២២ អនុររឹតយបលខ ១៨២ អនររ.បរ សតីពី ការកាតប់ វ្ៀលដី្ទំហំ ៣០ ហិរត ៧៩ អា ៥៦ សងទី់អា 

បច្បញពីតដ្នេរមបនរពប ើឆ្ន ២ំ០០២ សែិតបៅភូមបិៅកា សង្កា តសុ់ខដុ្ម ររុងតសនមបនារមយ 
បខតតមណឌ លេិរ ីនិងបធវើអនុបបោេជាដី្ឯរជនរបស់រដ្ា ៦៩០០ 

៧-៩-២០២២ អនុររឹតយបលខ ១៨៣ អនររ.បរ សតីពី ការបតូរប ម្ ះ ”សារលវទិាល័យជាសីុមរំចាយមរ“ មរ
ជា ”សារលវទិាល័យជាតិជាសីុមរំចាយមរ“ ៦៩០៤ 



គ 
៨-៩-២០២២ អនុររឹតយបលខ ១៨៤ អនររ.បរ សតីពី ការបផទរឥណោនថវកិា ៦៩០៦ 
៨-៩-២០២២ អនុររឹតយបលខ ១៨៥ អនររ.បរ សតីពី ការបផទរឥណោនថវកិា ៦៩០៨ 
២៦-៧-២០២២ អនុររឹតយបលខ ៥៧០ អនររ.តត សតីពី ការតតងតងំមន្តនតរីាជការ ៦៩១០ 
២៦-៧-២០២២ អនុររឹតយបលខ ៥៧១ អនររ.តត សតីពី ការបផទរភាររិច្បច និងតតងតងំមន្តនតីរាជការ ៦៩១២ 
២៧-៧-២០២២ អនុររឹតយបលខ ៥៧២ អនររ.តត សតីពី ការដំ្បឡើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនេរបាលជាតិរមពុជា ៦៩១៤ 
២៧-៧-២០២២ អនុររឹតយបលខ ៥៧៣ អនររ.តត សតីពី ការដំ្បឡើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនេរបាលជាតិរមពុជា ៦៩១៦ 
២៧-៧-២០២២ អនុររឹតយបលខ ៥៧៤ អនររ.តត សតីពី ការដំ្បឡើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនេរបាលជាតិរមពុជា ៦៩១៨ 
២៨-៧-២០២២ អនុររឹតយបលខ ៥៧៥ អនររ.តត សតីពី ការដំ្បឡើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនេរបាលជាតិរមពុជា ៦៩១៩ 
២៨-៧-២០២២ អនុររឹតយបលខ ៥៧៦ អនររ.តត សតីពី ការដំ្បឡើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនេរបាលជាតិរមពុជា ៦៩២១ 
២៩-៧-២០២២ អនុររឹតយបលខ ៥៧៧ អនររ.តត សតីពី ការតតងតងំសមសភាពររុមរបឹរាភបិាល ននវទិា

សាែ នបសដ្ារិច្បច និងហិរញ្ា វតែុ ៦៩២៣ 
២៩-៧-២០២២ អនុររឹតយបលខ ៥៧៨ អនររ.តត សតីពី ការតតងតងំមន្តនតរីាជការ ៦៩២៥ 

III~ការងារបណាា រកសងួ 
១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួហសដ្ាកិចច និង េរិញ្ញវរថុ 

១៣-៩-២០២២ របកាសបលខ ៦៣១ សហវ.របរ សតីពី ការបបងាើតបតនែមេណនីនិងអនុេណនីននមតិកា
េណនី ននបលងេ់ណបនយយសាធារណៈ ៦៩២៦ 

២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួឧសាេកមម វិទាសន្តសា បហចចកវិទា និងនវានវុរាន៍ 
១៤-៧-២០២២ របកាសបលខ ២៨១ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជា តឱ្យររុមហុ៊ន ្ន  ុន ហួង ជា 

ឯ.រ បបងាើតបរាងច្បររ កាតប់ដ្រ និងបបាះពុមពសបមលៀរបំពារ ់ ៦៩៣៤ 
១៤-៧-២០២២ របកាសបលខ ២៨២ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជា តឱ្យររមុហុ៊ន ហុ៊ង ហីុង បមធល បមនូ

បហវរបធើរ ី(បខមបូឌា) ឯ.រ បបងាើតបរាងច្បររ ផលិតបរេឿងបនសកំាបូប ៦៩៣៧ 
១៧-៨-២០២២ របកាសបលខ ៣៤៦ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជា តឱ្យររុមហុ៊ន បសរ ី (បខមបូឌា)                

ហាគ មុនិ ខូ អិលធីឌី បបងាើតបរាងច្បររ កាតប់ដ្រសបមលៀរបំពារ ់ ៦៩៤០ 

      ៣~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួករ   និង ថាមរល 
១៩-៨-២០២១ របកាសបលខ ០៨៧០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការ

សាែ នីយរមួបរបង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០៨៧០ រថ.អរបរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ១៩ តខ សីហា ឆ្ន  ំ
២០២១ ៦៩៤៣ 

១៩-៨-២០២១ របកាសបលខ ០៨៧១ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការ
សាែ នីយរមួបរបង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០៨៧១ រថ.អរបរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ១៩ តខ សីហា ឆ្ន  ំ
២០២១ ៦៩៤៧ 



 
 

 



តមកពីលេខ ៥៥

ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6827



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6828



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6829



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6830



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6831



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6832



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6833



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6834



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6835



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6836



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6837



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6838



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6839



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6840



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6841



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6842



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6843



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6844



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6845



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6846



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6847



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6848



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6849



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6850



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6851



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6852



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6853



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6854



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6855



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6856



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6857



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6858



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6859



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6860



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6861



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6862



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6863



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6864



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6865



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6866



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6867



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6868



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6869



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6870



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6871



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6872



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6873



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6874
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បញ្ចប់
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ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6880



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6881



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6882



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6883



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6884



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6885



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៦ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6886
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