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                                                                       ក    N4/21ត្រីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

២៦-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧០ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន  នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាបថ់្នា រ ់ដល់អងគភារ និងសបបរុសជន ៣ របូ  ៦២១ 

២៦-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧១ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន  នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាបថ់្នា រ ់ដល់សបបរុសជន ១៨ របូ  ៦២២ 

២៦-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧២ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន  នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាបថ់្នា រ ់ដល់សបបរុសជន ៣៧ របូ  ៦២៣ 

២៦-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧៣ សតីរី ការតត្ងតាងំមុខតំ្តែង ជារដឋប្លខាធិការ និងជា
អនុរដឋប្លខាធិការ ននព្រសួងតរ ៉ែ និងថ្នមរល ចំនួន ៥ របូ ៦២៥ 

២៦-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែជា
ចប្កោ មព្រួសារ ដល់ព្រួសារប្ោរ ដាវិស បេន យ ៉ូសសេ (DAVIS BENJAMIN 

JOSEPH) ជនជាតិ្អាប្មររិ សញ្ជា តិ្អាប្មររិ តដលមានសមាជិរ ៤ របូ ៦២៦ 
២៦-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧៥ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខែរ ប្ដាយអាពាហ៍រិពាហ៍ដល់

ប្ោរ ម ៉ូលដ ៍ អាលសីសសទរ មម ឃលីស៍ទ៉ូរ (MOULD ALISTAIR MICHAEL 

STEWART) ជនជាតិ្អងប់្រេស សញ្ជា តិ្អងប់្រេស  ៦២៧ 
២៦-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧៦ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស 

តាមលំដាបថ់្នា រ ់ចំប្ពាះ ឯរឧត្តម ប្ោរជំទាវ អស់ប្ោរ ប្ោរព្សី និងរញ្ជា  ចំនួន ៦៩ របូ ៦២៨ 
២៧-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧៧ សតីរី ការតត្ងតាងំ និងផ្តល់ឋានៈដល់ឯរឧត្តម                

សែម សរិវីរថ ិជាទីព្បឹរាព្រុមព្បឹរាអភវិឌ្ឍនរ៍មពុជា មានឋានៈប្សែើ អរគនាយរ ៦៣០ 
២៧-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ

ដល់ប្ោរ  លវី ស៊ា វសជ  (LIU XIAOJIE) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៦៣១ 
២៧-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៧៩ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ

ដល់ប្ោរ  លនី យ ងុហ្ធ៉ូ  (LIN YONGFU) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ប្ដាយបតូរប្ ែ្ ះជា 
លមី គ៉ូមា  (LIM  KUMA) ៦៣២ 

២៧-១-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨០ សតីរី ការត្ប្មេើងថ្នា រ ់រាុងឋាននតរស័រតឧិត្តមអភោិល នន
ព្របខែ័ឌ អភោិល ដល់មន្តនតរីាជការអរគប្លខាធិការដាឋ នរដឋសភា ៤៤ សព្មាបឆ់្ា  ំ២០១៩ ៦៣៣ 

 

 

 



ខ 

II~រាជរដាា ភបិាល 
                                                           អនុត្កឹរយ 

១៤-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ១៦ អនព្រ.បរ សតីរី ការបប្ងោើត្បណ្តត ញសារលវទិាល័យសាយបរ័រមពុជា ៦៣៧ 
១៨-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ១៧ អនព្រ.បរ សតីរី ការកាត្ដី់ទំហំ ២២ ហិរតា រាុងព្រុងរំរងឆ់្ា ងំ ប្ខត្ត              

រំរងឆ់្ា ងំ ៦៣៩ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ៦១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការប្ផ្េរភាររិចចមន្តនតីរាជការ ៦៤២ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ៦២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៦៤៤ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ៦៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការប្ផ្េរភាររិចចមន្តនតីរាជការ ៦៤៦ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ៦៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការនិយត័្រមែព្របខែឌ  ឋាននតរស័រតិ និងថ្នា រដ់ល់                 

មន្តនតីរាជការ ៦៤៧ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ៦៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការព្បរល់ភាររិចចជូនមន្តនតីរាជការ ៦៤៩ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ៦៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការព្បរល់ភាររិចចជូនមន្តនតីរាជការ ៦៥០ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ៦៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាងំ និងព្បរល់ភាររិចចជូនមន្តនតីរាជការ ៦៥១ 
៣-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ៦៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការត្ប្មេើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៦៥៣ 
៤-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យប្លខ ៦៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយសាា បនាជាតិ្ ៦៥៥ 

III~ការងារេណ្តា ត្កសងួ            
                     ១~ទីសាកីាររដាមន្តនាីត្កសងួបសដាកិច្ច និង ហ្រិញ្ញវរថ ុ

២៤-២-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ១៦៨ សហវ.ព្បរ សតីរី ការតរសព្មួលសមាសភារប្លខាធិការដាឋ ន                        
រែៈរមាែ ធិការដឹរនារំប្ព្មាងបញ្ា រតត្មយួជាតិ្   ៦៥៧ 

៧-៣-២០២២ -ព្បកាសអនតរព្រសួងប្លខ ២០៣ សហវ.ព្បរ សតីរី ការបប្ងោើត្រជាប្ទយយចំែូល សព្មាបឆ់្ា ំ
២០២២ ប្ៅរដឋប្លខាធិការដាឋ នអាកាសចរសីុវលិ ៦៦០ 

    ២~ទីសាកីាររដាមន្តនាីត្កសងួឧសាហ្កមម វិទាសន្តសា េបច្ចកវិទា និងនវានុវរាន៍ 

៩-២-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ០៥៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ញូ អឹសប្សន អិុនប្ធើ-
ប្ែសិនែល ហាគ ប្មន លីមធីីត្ បប្ងោើត្ប្រាងចព្រ កាត្ប់្ដរសប្មេៀរបំពារ ់ ៦៦៣ 

៩-២-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ០៥៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ហវូម ី(ប្ខមបូឌា) អីុមផ្ត្ 
អិចផ្ត្ បប្ងោើត្ប្រាងចព្រ ផ្លិត្ទឹរប្ដាះប្ោ ប្មៅតផ្េប្ ើ ទឹរតត្ ទឹរព្រូច ទឹរចាហួយ ប្ភសជាៈ
ប៉ែូវរមាេ ងំ ទឹរព្បទាលរនេុយព្រប្រើ ទឹរតផ្េប្ ើ  យ៉ែ អ  ួ និងទឹររិសាដប ៦៦៦ 

៩-២-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ០៦០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ន្តហគីន តប រ (ប្ខមបូឌា) 
ឯ.រ បប្ងោើត្ប្រាងចព្រ ផ្លិត្កាបូប និងថងយួ់រព្របព់្បប្ភទ ៦៦៩ 

 



គ 
៩-២-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ០៦១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ហួ តឺ្ ោង (ប្ខមបូឌា) 

ឯ.រ បប្ងោើត្ប្រាងចព្រ ផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លរីោេ សេិរព្របព់្បប្ភទ ៦៧២ 
១០-២-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ០៦៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ប្ដវសី ប្ដលី និប្សសីុធី 

(ប្ខមបូឌា) ឯ.រ បប្ងោើត្ប្រាងចព្រ ផ្លិត្តដររយរួប្ខាអាវ ៦៧៥ 
១០-២-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ០៦៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ជី.ប្អស ឡាមបី្ែសិន 

អិុនដាសប្ន្តសេៀល ឯ.រ បប្ងោើត្ប្រាងចព្រ ផ្លិត្ប្ព្រឿងបនសតំសបរប្ជើង ៦៧៨ 

               ៣~ទីសាកីាររដាមន្តនាីត្កសងួសរ   និង ថាមរល 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៤៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៤៣  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៦៨១ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៤៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៤៤  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៦៨៥ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៤៥ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៤៥  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៦៨៩ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៤៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៤៧  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៦៩៣ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៤៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៤៩  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៦៩៧ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៥១ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៥១  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧០១ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៥៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៥៤  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧០៥ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៥៦ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

រមួប្ព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈប្លខ ០២៥៦  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧០៩ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៥៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៥៧  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧១៣ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៥៨ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

រមួប្ព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈប្លខ ០២៥៨  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧១៧ 

 
 
 



ឃ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៥៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

រមួប្ព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈប្លខ ០២៥៩  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧២១ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៦៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៦៣  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧២៥ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៦៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៦៤  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧២៩ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៦៥ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៦៥  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧៣៣ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ០២៦៦ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំប្ែើ រការសាា នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០២៦៦  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ តខ មនីា ឆ្ា  ំ២០២១ ៧៣៧ 
                ៤~ទីសាកីាររដាមន្តនាីត្កសងួយរុាិធម៌ 

២៨-១២-២០២១ -ព្បកាសប្លខ ១៨០ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការផ្លេ ស់មន្តនតីរាជការ ៧៤១ 
១៦-២-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ០៤៤ រយ.ព្បរ/២២ សតីរី ការផ្លេ ស់មន្តនតីរាជការ ៧៤២ 
១៦-៣-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ០៥១ រយ.ព្បរ/២២ សតីរី ការផ្លេ ស់មន្តនតីរាជការ ៧៤៤ 

 
 



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 621621



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 622622



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 623623



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 624624



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 625625



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 626626



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 627627



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 628628



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 629629



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 630630



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 631631



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 632632



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 633633



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 634634



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 635635



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 636636



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 637637



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 638638



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 639639



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 640640



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 641641



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 642642



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 643643



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 644644



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 645645



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 646646



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 647647



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 648648



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 649649



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 650650



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 651651



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 652652



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 653653



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 654654



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 655655



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 656656



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 657657



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 658658



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 659659



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 660660



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 661661



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 662662



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 663663



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 664664



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 665665



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 666666



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 667667



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 668668



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 669669



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 670670



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 671671



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 672672



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 673673



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 674674



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 675675



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 676676



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 677677



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 678678



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 679679



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 680680



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 681681



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 682682



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 683683



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 684684



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 685685



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 686686



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 687687



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 688688



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 689689



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 690690



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 691691



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 692692



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 693693



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 694694



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 695695



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 696696



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 697697



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 698698



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 699699



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 700700



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 701701



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 702702



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 703703



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 704704



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 705705



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 706706



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 707707



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 708708



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 709709



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 710710



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 711711



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 712712



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 713713



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 714714



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 715715



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 716716



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 717717



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 718718



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 719719



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 720720



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 721721



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 722722



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 723723



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 724724



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 725725



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 726726



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 727727



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 728728



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 729729



ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 730730
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ឆា  ំទី២២ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 738738
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