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   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
 ររះរាជរកឹរយ 

២១-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦១ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍                
ដល់ដោរ សាវីញ ី ហ្លូរយីង់៉ ហ្វហ្វង់សុសី ហ្សង់  (CHAVIGNY FLORIAN 

FRANCIS JEAN) ជនជាតិ្បារា ាំង សញ្ជា តិ្បារា ាំង ៤៩៧ 
២១-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦២ សតីពី ការត្ដមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រ ់ និងនិយត័្រមែ   

ត្ដមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រ ់ដៅព្រសួងដសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ដល់មន្តនតីរាជការ ៧៥ របូ ៤៩៨ 
២១-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦៣ សតីពី និយត័្រមែត្ដមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រ ់ តាម                

អតី្ត្ភាពការងារ ននព្របមណ័្ឌ មន្តនតីព្របព់្រងរដឋបាល ដៅព្រសួងស្ថថ បន័ចាំនួន ១១ ដល់          
មន្តនតីរាជការ ៤០ របូ និងនិយត័្រមែត្ដមលើងព្របមណ័្ឌ  ឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រ ់ តាមអតី្ត្ភាព
ការងារ និងរព្មតិ្សញ្ជញ បព្ត្ ដៅព្រសួងចាំនួន ១៥ ដល់មន្តនតរីាជការ ៨៥ របូ ៥០១ 

២២-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦៤ សតីពី ការត្ដមលើងឋានៈដល់ជាំនួយការ សដមតចអរគមហា-            
ដសនាបតី្ដត្ដជា ហ្ ុន សសន នាយររដឋមន្តនតី ននព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា ៦ របូ ៥០៨ 

២២-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦៥ សតីពី ការខ្ត្ងតាាំងមុមត្ាំខ្ណ្ង ជារដឋដលខាធិការ និងជា
អនុរដឋដលខាធិការននព្រសួងបរសិ្ថថ ន ចាំនួន ៧ របូ ៥០៩ 

២២-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ដោរ លវូ កាវ ងវូ (LUU QUANG VU) ជនជាតិ្ដវៀត្ណាម សញ្ជា តិ្ដវៀត្ណាម ដោយ
បតូរដ ែ្ ះជា សៅ វ៉ន់ណា (SAO VANNA) ៥១១ 

២២-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ដោរ ផាម គួកទួន (PHAM QUOC TUAN) ជនជាតិ្ដវៀត្ណាម សញ្ជា តិ្ដវៀត្ណាម 
ដោយបតូរដ ែ្ ះជា ស ូវណាា រទិធ (SO VANNARITH) ៥១២ 

២២-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦៨ សតីពី ការដព្បាសព្ពះរាជទាន ជារិចចបច្ឆា មរណ្ៈ នូវដព្រឿង
ឥសសរយិយស ព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា ថ្នន រ ់មហាដសនា ចាំដពាះ ឯរឧត្តមបណ្ឌិ ត្ស្ថន្តស្ថត ច្ឆរយ          
ឃមឹ ឈនុអីុ ខ្ដលបានទទលួមរណ្ភាព ៥១៣ 

២៦-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៦៩ សតីពី ការដព្បាសព្ពះរាជទាន    នូវដព្រឿងឥសសរយិយស 
តាមលាំោបថ់្នន រ ់ដល់មន្តនតរីាជការ ព្សរុនព្ពឈរ ដមត្តរាំពងច់្ឆម ១១ របូ  ៥១៤ 

 

 

 

 



ខ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~អនរុកឹរយ 

១០-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ១២ អនព្រ.បរ សតីពី ការបដងកើត្ត្ាំបនដ់ព្បើព្បាស់ដព្ចើនយ៉ងខ្ព្ពរទឹរស្ថប                
រាលឆាយ ៥១៥ 

១០-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ១៣ អនព្រ.បរ សតីពី ការរាំណ្ត្និ់ងការខ្បងខ្ចរត្ាំបនព់្របព់្រងរនុងត្ាំបនដ់ព្បើ
ព្បាស់ដព្ចើនយ៉ងខ្ព្ពរទឹរស្ថបរាលឆាយ ៥១៩ 

១១-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ១៤ អនព្រ.បរ សតីពី ការដធវើអនុបដយរបតូរចាំណាត្ថ់្នន រពី់ព្ទពយសមបត្តិ            
ស្ថធារណ្ៈរបស់រដឋមរជាព្ទពយសមបត្តិឯរជនរបស់រដឋ ៥២៣ 

១-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៥១ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៥២៥ 
១-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៥២ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៥២៧ 
១-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៥៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនដមោយសហដមព្តី្ ៥២៩ 
១-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៥៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនដមោយមុនីស្ថរាភណ័្ឌ  ៥៣០ 
១-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៥៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនដមោយសហដមព្តី្ ៥៣១ 
១-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៥៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនដមោយសហដមព្តី្ ៥៣២ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៥៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការតាាំងស៊បរ់នុងព្របមណ័្ឌ មន្តនតរីាជការ ៥៣៣ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៥៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការដផទរភាររិចច និងខ្ត្ងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៥៣៤ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៥៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការដផទរភាររិចច និងខ្ត្ងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៥៣៦ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យដលម ៦០ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការដផទរភាររិចចមន្តនតីរាជការ ៥៣៨ 

       ២~សសចកតីសសរមច 
២៨-១-២០២២ -ដសចរតីសដព្មចដលម ៧ សសរ សតីពី ការខ្ត្ងតាាំងសមាសភាពរណ្ៈរមាែ ធិការដសដឋរិចច និង

ធុររិចចឌីជីថល ៥៤០ 
៤-២-២០២២ -ដសចរតីសដព្មចដលម ៨ សសរ សតីពី ការខ្ត្ងតាាំងសមាសភាពននអាជាា ធរជាតិ្ទបស់្ថក ត្អ់ាវធុ

រីមនុីយដរលខ្អរ៊ ជីវស្ថន្តសត និងវទិយសុរមែ ៥៤៣ 

 III~ការងារបណាត រកសងួ            
                     ១~ទីសតកីាររដាមហ្វនតីរកសងួសសដាកិចច និង ហ្រិញ្ញវរថុ 

១១-២-២០២២ -ព្បកាសអនតរព្រសួងដលម ១៣៤ សហវ.ព្បរ សតីពី ការបដងកើត្រជាដទយយចាំណូ្លដៅព្រសួង
ពត័្ម៌ាន   ៥៤៦ 

 
 



គ 
៧-៣-២០២២ -ព្បកាសអនតរព្រសួងដលម ២០១ សហវ សតីពី ការបដងកើត្រជាដទយយចាំណូ្លសព្មាបឆ់ាន ាំ២០២២ 

ដៅព្រសួងដរៀបចាំខ្ដនដី នររបូនីយរមែ និងសាំណ្ង ់ ៥៤៩ 
២~ទីសតកីាររដាមហ្វនតីរកសងួឧសាហ្កមម វិទាសាហ្វសត បសចចកវិទា និងនវនវុរតន ៍

៧-២-២០២២ -ព្បកាសដលម ០៥៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ហុង យ៉វ ដមបល៊ &       
វ៉យអឺរ ៍(ដមមបូឌា) ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រ ផលិត្អាំពូលដភលើងលាំអ និងខ្មសកាប ៥៥២ 

៨-២-២០២២ -ព្បកាសដលម ០៥៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន វឌឍនៈ ព្ប៊ូដវ ើរ ី  ឯ.រ 
បដងកើត្ដរាងចព្រ ផលិត្ព្ស្ថដបៀរ ៥៥៥ 

៨-២-២០២២ -ព្បកាសដលម ០៥៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន វនីីតុ្ន ព្រុប ចាំកាត្ ់
បដងកើត្ដរាងចព្រ ផលិត្បារ ី ៥៥៨ 

៨-២-២០២២ -ព្បកាសដលម ០៥៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន រូឡារ៉ា វដ៉ធើរ បដងកើត្              
ដរាងចព្រ ផលិត្ទឹរបរសុិទធ ៥៦១ 

៨-២-២០២២ -ព្បកាសដលម ០៥៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ឃីងមល៉ អីុនោស-
ដន្តសទៀល (ដមមបូឌា) ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រ ផលិត្ទាវ រ បងអួច និងផលិត្ផលដធវើពី                            
អាលុយមញូ៉ីម ៥៦៤ 

           ៣~ទីសតកីាររដាមហ្វនតីរកសងួយរុតិធម ៌

១៦-២-២០២២ -ព្បកាសដលម ០៤៣ រយ.ព្បរ/២២ សតីពី ការោរម់ន្តនតរីាជការឱ្យសថិត្ដៅរនុងភាពទាំដនរគ្មែ ន
ដបៀវត្សបនត ៥៦៧ 

                   ៤~ទីសតកីាររដាមហ្វនតីរកសងួសរៀបចំសដនដី នគរបូនយីកមម នងិសណំង ់

៣០-១២-២០២១ -ព្បកាសដលម ១២៦ ដនស/ព្បរ/នី.រ សតីពី ខ្បបបទននការងារព្តួ្ត្ពិនិត្យនិងបញ្ជា រក់ារងារ
ស្ថងសងនិ់ងរះុដរ ើខ្ផនរស្ថថ បត្យរមែនិងដព្រឿងផគុ ាំសាំណ្ង ់ ៥៦៩ 

 





ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 497497



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 498498



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 499499



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 500500



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 501501



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 502502



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 503503



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 504504



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 505505



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 506506



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 507507



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 508508



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 509509



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 510510



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 511511



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 512512



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 513513



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 514514



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 515515



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 516516



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 517517



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 518518



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 519519



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 520520



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 521521



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 522522



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 523523



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 524524



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 525525



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 526526



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 527527



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 528528



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 529529



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 530530



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 531531



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 532532



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 533533



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 534534



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 535535



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 536536



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 537537



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 538538



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 539539



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 540540



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 541541



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 542542



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 543543



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 544544



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 545545



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 546546



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 547547



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 548548



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 549549



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 550550



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 551551



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 552552



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 553553



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 554554



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 555555



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 556556



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 557557



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 558558



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 559559



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 560560



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 561561



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 562562



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 563563



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 564564



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 565565



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 566566



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 567567



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 568568



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 569569



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 570570



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 571571



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 572572



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 573573



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 574574



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 575575



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 576576



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 577577



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 578578



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 579579



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 580580



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 581581



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 582582



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 583583



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 584584



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 585585



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 586586



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 587587



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 588588



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 589589



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 590590



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 591591



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 592592



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 593593



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 594594



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 595595



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 596596



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 597597



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 598598



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 599599



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 600600



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 601601



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 602602



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 603603



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 604604



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 605605



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 606606



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 607607



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 608608



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 609609



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 610610



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 611611



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 612612



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 613613



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 614614



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 615615



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 616616



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 617617



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 618618



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 619619



ឆា  ំទី២២ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 620620
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