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                                                                       ក    N4/21ត្រីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

១៩-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៥២ សតីរី ការផ្ទេរបញ្ចូ លព្របខណ័្ឌ ផ្ោរ និល ត្ជឹង នន
ព្របខណ័្ឌ មន្តនតីរនធនាគារ ព្រសួងមហានទេ ៣៧៣ 

១៩-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៥៣ សតីរី ការផ្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវផ្ព្រឿងឥសសរយិយស          
ដល់មន្តនតីរាជការននព្រសួងការពារជាតិ្ ៤ របូ ៣៧៤ 

១៩-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៥៤ សតីរី ការផ្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវផ្ព្រឿងឥសសរយិយស          
ដល់មន្តនតីរាជការននព្រសួងរត័្ម៌ាន ១០ របូ ៣៧៥ 

១៩-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៥៥ សតីរី ការផ្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវផ្ព្រឿងឥសសរយិយស        
តាមលំដាបថ់្នា រ ់ដល់ព្រសួងផ្រៀបចំដដនដី នររបូនីយរមម និងសំណ្ង ់៥៨ របូ ៣៧៦ 

២០-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៥៦ សតីរី ការតាងំស៊បរ់ាុងព្របខណ័្ឌ ដល់ផ្ោរ មក៉ ់
វចិិត្រសកកដា ផ្ៅព្រសួងផ្សដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ៣៧៨ 

២០-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៥៧ សតីរី ការតាងំស៊បរ់ាុងឋាននតរស័រតិមន្តនតីបផ្ចចរផ្េស         
ជានខ់ពស់ ននព្របខណ័្ឌ មន្តនតីបផ្ចចរផ្េសជានខ់ពស់ ផ្ៅព្រសួងផ្សដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ដល់                   
មន្តនតីរាជការ ៣០ របូ ៣៧៩ 

២០-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៥៨ សតីរី ការដារផ់្ោរ ហា៊ា ង គង ននព្របខណ័្ឌ មន្តនត ី       
សុខាភោិលជានខ់ពស់ របស់ព្រសួងសុខាភោិល ឱ្យចូលនិវត្តនផ៍្ដាយោត្ប់ងស់មបទាវជិាា ជីវៈ 
តាមការផ្សាើសំុរបស់សាមខីលួន ៣៨១ 

២០-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៥៩ សតីរី ការដត្ងតាងំ និងទតល់ឋានៈ ឯរឧត្តម ២ របូ ជា          
េីព្បឹរា និងជាជំនួយការ សផ្មតចអរគមហារញាចព្រី ហេង សរំនិ ព្បធានរដឋសភា នីតិ្កាល
េី ៦ ៣៨២ 

២១-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦០ សតីរី ការដត្ងតាងំមុខតំ្ដណ្ងជារដឋផ្លខាធិការ និងជា
អនុរដឋផ្លខាធិការននព្រសួងធនធានេឹរ និងឧតុ្និយម ២ របូ ៣៨៣ 

II~រាជរដាា ភបិាល 
                                                          អនុត្កឹរយ 

១០-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ១០ អនព្រ.បរ សតីរី ការដរដព្បតំ្បនក់ារពារធមមជាតិ្រីឧេានជាតិ្ព្រះសីហនុ               
” រាម “ ផ្ៅជា ឧេានជាតិ្សមុព្េព្រះសីហនុរាម ៣៨៤ 

 
   



ខ 
១០-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ១១ អនព្រ.បរ សតីរី ការរំណ្ត្ ់ និងការដបងដចរតំ្បនព់្របព់្រងរាុងឧេានជាតិ្

សមុព្េព្រះសីហនុរាម ៣៨៨ 
២១-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៣៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនផ្មដាយការងារ ៣៩២ 
២៤-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៣៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការត្ផ្មលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនររោលជាតិ្ ៣៩៦ 
២៧-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងតាងំមុខតំ្ដណ្ង នាយទាហាន ៣៩៧ 
២៧-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងតាងំមុខតំ្ដណ្ង នាយទាហាន ៣៩៨ 
២៧-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៣៩៩ 
២៧-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងតាងំព្រុមព្បឹរាភោិលព្រឹះសាថ នផ្ោះរុមព និង                

ដចរទាយ ៤០១ 
២៧-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការផ្ទេរ និងដត្ងតាងំមុខតំ្ដណ្ងមន្តនតនីររោលជាតិ្រមពុជា ៤០៣ 
២៨-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៤០៤ 
៣១-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងតាងំមុខតំ្ដណ្ង នាយទាហាន ៤០៦ 
៣១-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនផ្មដាយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៤០៧ 
៣១-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនផ្មដាយសុវតាថ រា ៤០៨ 
៣១-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៤៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៤០៩ 
១-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៥០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដារឱ់្យចូលនិវត្តនមុ៍នផ្រលរំណ្ត្ម់ន្តនតីនររោលជាតិ្

រមពុជា ៤១០ 

        III~ការងារបណ្តា ត្កសងួ            
                     ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួហសដ្ាកិចច និង េរិញ្ញវរថ ុ

២៤-១-២០២២ -ព្បកាសអនតរព្រសួងផ្លខ ០៩៩ សហវ.ព្បរ សតីរី ការដត្ងតាងំរជាផ្េយយររបុផ្រព្បទាន និង          
រជាផ្េយយរបុផ្រព្បទានរង ព្បចផំ្ៅវេិាសាថ នររផុ្កាសលយោត្ដំ់បង ននព្រសួងអបរ់ ំ យុវជន 
និងរីឡា ៤១២ 

១៤-៣-២០២២ -ព្បកាសអនតរព្រសួងផ្លខ ២១០ សហវ.ព្បរ សតីរី ការបផ្ងកើត្រជាផ្េយយចំណូ្លសព្មាបឆ់្ា  ំ
២០២២ ផ្ៅព្រសួងសុខាភោិល ៤១៥ 

២៨-៣-២០២២ -ផ្សចរតីដណ្នាផំ្លខ ០០៣ សហវ សតីរី ការអនុវត្តព្បមូលចំណូ្លរីផ្សវាេសសនាតំ្បន ់           
បឹងេផ្នលសាប ផ្ៅរំរងដ់ទផ្េសចរណ៍្ចុងផ្្ាៀស ព្រុងផ្សៀមរាប ផ្ខត្តផ្សៀមរាប ៤១៧ 

២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួឧសាេកមម វិទាសាន្តសា បហចចកវិទា និងនវានុវរាន៍ 

៣១-១-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៤២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ហាវនប៉ៃ ផ្ដខរ័ផ្រសិន        
ផ្មផ្ធៀផ្រៀល (ផ្ខមបូឌា) ឯ.រ បផ្ងកើត្ផ្រាងចព្រ ទលិត្ការ ៉ៃជូរ័ រព្មាលោត្ ព្េនាបរ់ព្មាលោត្ 
និងផ្ជើងជញ្ញា ំងជរ័ ៤២២ 

 



គ 
    ៣១-១-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៤៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន មុេិតា ផ្េរសាត យ         

សូសល ផ្អនផ្ធើព្ោយ ឯ.រ បផ្ងកើត្ផ្រាងចព្រ កាត្ផ់្ដរ និងចរស់ផ្មលៀរបំពារ ់ ៤២៥ 
១-២-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៤៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន រលូបល៊ ផ្អស៊ា អឹដភរលឹ 

ផ្ខមបូឌា ឯ.រ បផ្ងកើត្ផ្រាងចព្រ កាត្ផ់្ដរសផ្មលៀរបំពារ ់និងទលិត្ផ្ព្សាមផ្ជើង ៤២៨ 
១-២-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៤៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន សូឡាម៉ៃូដា (ផ្ខមបូឌា) 

ហាគ ផ្មន បផ្ងកើត្ផ្រាងចព្រ កាត្ផ់្ដរសផ្មលៀរបំពារ ់ ៤៣១ 
១-២-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៤៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន សានរ់ា៉ៃ យ ផ្ហេសិន      

(ផ្ខមបូឌា) ឯ.រ បផ្ងកើត្ផ្រាងចព្រ កាត្ផ់្ដរសផ្មលៀរបំពារ ់ផ្ព្សាមផ្ខាើយ និងផ្ព្សាមរូរ ៤៣៤ 
២-២-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៤៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន េប ផ្សនធរ័-              

ផ្មនូផ្ហេរធីរងី បផ្ងកើត្ផ្រាងចព្រ កាត្ផ់្ដរសផ្មលៀរបំពារ ់ ៤៣៧ 
២-២-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៤៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន រផី្ៅ ហាគ មុនិ អិរផ្សស-

សីរ ីឯ.រ បផ្ងកើត្ផ្រាងចព្រ ទលិត្ផ្ព្រឿងបនសសំផ្មលៀរបំពារ ់ ៤៤០ 
២-២-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៤៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ដុងឌូ ផ្េរសាត យ            

(ផ្ខមបូឌា) បផ្ងកើត្ផ្រាងចព្រ កាត្ផ់្ដរសផ្មលៀរបំពារ ់សផ្មលៀរបំពារផ់្រេយ ផ្ព្សាមផ្ជើង ផ្ព្សាម
នដផ្រេយ មរួ រោងំមុខផ្រេយ និងមា៉ៃ សផ្រេយ (ផ្វជាសាន្តសត) ៤៤៣ 

៣-២-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៥០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន វលីសុន ផ្លផ្ឌើរ             
(ផ្ខមបូឌា) ឯ.រ បផ្ងកើត្សាខាផ្រាងចព្រ ទលិត្កាបូបព្របព់្បផ្ភេ ៤៤៦ 

៧-២-២០២២ -ព្បកាសផ្លខ ០៥២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន យូផ្នៀន ហាក ររិ់             
(ផ្ខមបូឌា) ឯ.រ បផ្ងកើត្ផ្រាងចព្រ ជួសជុលរា៉ៃណូ្ ៤៤៩ 

             ៣~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួយរុាិធម៌ 

១៦-១២-២០២១ -ព្បកាសអនតរព្រសួងផ្លខ ១៧៧ រយ.រសរ.ព្បរ/២១ សតីរី ការទតល់នីតិ្សមបទាជា 
នររោលយុត្តិធម ៌ ៤៥២ 

                 ៤~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួហរៀបចំដដ្នដី្ នគរបូនីយកមម និងសណំង់ 

២២-១១-២០២១ -ព្បកាសផ្លខ ១០៩ ដនស/ព្បរ/នី.រ សតីរី ដបបបេននការងារព្តួ្ត្រិនិត្យនិងបញ្ញា ររ់ផ្ព្មាង
បលងស់ាថ បត្យរមម និងរផ្ព្មាងបលងផ់្ព្រឿងទគុសំំណ្ង ់ ៤៦១ 

 





ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 373373



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 374374



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 375375



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 376376



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 377377



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 378378



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 379379



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 380380



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 381381



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 382382



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 383383



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 384384



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 385385



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 386386



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 387387



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 388388



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 389389



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 390390



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 391391



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 392392



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 393393



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 394394



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 395395



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 396396



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 397397



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 398398



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 399399



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 400400



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 401401



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 402402



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 403403



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 404404



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 405405



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 406406



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 407407



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 408408



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 409409



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 410410



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 411411



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 412412



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 413413



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 414414



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 415415



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 416416



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 417417



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 418418



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 419419



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 420420



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 421421



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 422422



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 423423



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 424424



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 425425



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 426426



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 427427



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 428428



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 429429



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 430430



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 431431



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 432432



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 433433



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 434434



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 435435



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 436436



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 437437



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 438438



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 439439



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 440440



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 441441



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 442442



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 443443



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 444444



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 445445



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 446446



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 447447



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 448448



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 449449



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 450450



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 451451



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 452452



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 453453



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 454454



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 455455



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 456456



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 457457



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 458458



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 459459



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 460460



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 461461



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 462462



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 463463



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 464464



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 465465



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 466466



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 467467



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 468468



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 469469



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 470470



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 471471



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 472472



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 473473



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 474474



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 475475



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 476476



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 477477



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 478478



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 479479



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 480480



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 481481



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 482482



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 483483



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 484484



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 485485



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 486486



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 487487



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 488488



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 489489



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 490490



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 491491



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 492492



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 493493



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 494494



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 495495



ឆា  ំទី២២ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 496496
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