
	ឆ្នាំទី	២២		លេខ០៧	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្សត្រ

ផ្សាយចេញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃ
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តៃី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្យ  អនុក្រឹត្យ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជ្រ  សារាចរ  ប្រកាស
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   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
 ររះរាជរកឹរយ 

២៨-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨១ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិដល់នាយនគរបាលថ្នន រ់
ឧត្តមមសនីយ ៍ និងនាយនគរបាលជានខ់្ពស់ព្របខ្ណ័្ឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា នន                 
ព្រសួងមហានផទ ៧៤៥ 

២៨-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨២ សតីពី ការមព្បាសព្ពះរាជទាន  នូវមព្គឿងឥសសរយិយស 
សហមមព្តី្ ថ្នន រ ់ មហាមសរវីឌ្ឍន ៍ ចំម ះ ឯរឧត្តមនាយឧត្តមមសនីយ ៍ NARONGPAN 

JITTKAEWTAE ៧៤៦ 
២៨-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨៣ សតីពី ការមព្បាសព្ពះរាជទាន  នូវមព្គឿងឥសសរយិយស 

សហមមព្តី្ ថ្នន រ ់ មហាមសរវីឌ្ឍន ៍ ចំម ះ ឯរឧត្តមនាយឧត្តមមសនីយ ៍ APIRAT 

KONGSOMPONG ៧៤៧ 
២៨-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨៤ សតីពី ការផតល់មោរមងារមោរ លមី ប ៉ោ គាង ជា 

ឧរញ៉ ៧៤៨ 
២៨-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ មោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ

ដល់មោរ  ចាង លនី  (ZHANG  LIN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្បាហាម៉ ៧៤៩ 
២៨-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ មោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ

ដល់មោរព្សី  ឆាយ ស ៊ូហួយ  (CAI, XIUHUI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៧៥០ 
២៩-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨៧ សតីពី ការខ្ត្ងតងំមុខ្តំ្ខ្ណ្ងឯរឧត្តម ឧត្តមមសនីយ-៍

ឯរ ជា ប នុបហង ជាអនុរដឋមលខាធិការ ព្រសួងមហានផទ ៧៥១ 
២៩-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨៨ សតីពី ការខ្ត្ងតងំ និងផតល់ឋានៈ ជាទីព្បឹរាសមមតច-

ព្រឡាមហាម ស បខង ឧបនាយររដឋមន្តនត ីរដឋមន្តនតី ព្រសួងមហានផទ ៧៥២ 
២៩-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៨៩ សតីពី ការផតល់មោរមងារមោរ ជឹង ឃាងគួង ជា 

ឧរញ៉ ៧៥៣ 
២៩-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៩០ សតីពី ការខ្ត្ងតងំមុខ្ត្ំខ្ណ្ង ឯរឧត្តមឧត្តមមសនីយ-៍

ឯរ បហង វុទធ ីជាអនុរដឋមលខាធិការ ននព្រសួងការ រជាតិ្ ៧៥៤ 
២៩-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៩១ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិ ឧត្តមមសនីយព៍្តី្ ដល់               

នាយទាហាន ថ្នន រវ់រមសនីយ ៍ននរងមោធពលមខ្មរភូមនិទ ចំនួន ១៤ របូ ៧៥៥ 
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២៩-១-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០១២២/០៩២ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ មោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់មោរ  ចាង សុ ី (ZHANG, XI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៧៥៧ 

II~រាជរដ្ឋា ភិ ល 
                                                         ១~អនរុកឹរយ 
២០-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ១៩ អនព្រ.បរ សតីពី ការកាត្ម់ឆវៀលដីទំហំ ២៣៦ ហិរត ០៤ អា និង ៣០           

សងទី់អា សថិត្មៅឃំុសំរងុព្សុរនព្ពនប ់ មខ្ត្តព្ពះសីហនុ មចញពីខ្ដនគព្មបនព្ពមឈើឆ្ន  ំ២០០២ 
មធវើអនុបមោគជាដីឯរជនរបស់រដឋ និងផតល់រមែសិទធិជូនព្បជាពលរដឋ ៧៥៨ 

២៦-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ២០ អនព្រ.បរ សតីពី ការមធវើអនុបមោគនផទដីទំហំ ៥៦ ហិរត ០០ អា ៦៦           
សងទី់អា សថិត្មៅសងាា ត្រ់ាលមកាះ ខ្ណ្ឌ ចារអំមៅ រាជធានីភនមំពញ ពីព្ទពយសមបត្ត ិ                 
សាធារណ្ៈរបស់រដឋមៅជាព្ទពយសមបត្តិឯរជនរបស់រដឋ ៧៦២ 

២៦-១-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ២១ អនព្រ.បរ សតីពី ការកាត្ម់ឆវៀលនផទដីទំហំ ៨៧១ ហិរត សថិត្រនុងព្សុរ                 
សណ្តត ន ់មខ្ត្តរំពងធំ់ មចញពីខ្ដនគព្មបនព្ពមឈើឆ្ន  ំ២០០២ មធវើអនុបមោគជាដីឯរជនរបស់រដឋ
សព្មបអ់នុវត្តរមែវធីិសមបទានដីសងគមរិចចជូនព្បជាពលរដឋព្រីព្រោែ នដីពិត្ព្បារដ ៧៦៤ 

៤-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧០ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមោយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៧៦៨ 
៤-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧១ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមោយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៧៧០ 
៤-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧២ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការបញ្ចបមុ់ខ្តំ្ខ្ណ្ងមន្តនតនីគរបាលជាតិ្ ៧៧២ 
៧-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការមផទរភាររិចច និងខ្ត្ងតងំមន្តនតរីាជការ ៧៧៣ 
៧-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការមផទរភាររិចច និងខ្ត្ងតងំមុខ្តំ្ខ្ណ្ងមន្តនតីនគរបាលជាតិ្

រមពុជា ៧៧៥ 
៨-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតងំ និងត្មមលើងឋានៈមន្តនតរីាជការ ៧៧៦ 
៨-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមោយសហមមព្តី្ ៧៧៨ 
៨-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមោយសហមមព្តី្ ៧៨០ 
៨-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមោយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៧៨១ 
៨-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៧៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតងំមន្តនតរីាជការ ៧៨២ 
៨-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៨០ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតងំមន្តនតរីាជការ ៧៨៤ 
៨-២-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលខ្ ៨១ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតងំមន្តនតរីាជការ ៧៨៥ 

២~បសចកតីសបរមច 
៩-២-២០២២ -មសចរតីសមព្មចមលខ្ ១០ សសរ សតីពី ការខ្ត្ងតងំសមសភាពគណ្ៈរមែ ធិការពិមសស

តមោនការអនុវត្តរមែវធីិសរមែភាព ននសននិសីទអនតរជាតិ្សតីពីព្បជាជននិងអភវិឌ្ឍន ៍ ៧៨៧ 
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 III~ការងារបណ្តត រកសងួ            

                     ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួបសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 
៤-២-២០២២ -ព្បកាសអនតរព្រសួងមលខ្ ១២០ សហវ.ព្បរ សតីពី ការយររនព្មមសវាផតល់បណ្ណ ចារ ់           

វ៉ារសំ់ាងរូវដី-១៩ ពីមូលោឋ នមសវាសុខាភបិាលឯរជន   ៧៩០ 
១៤-៣-២០២២ -មសចរតីសមព្មចមលខ្ ០៦៨ សហវ សតីពី ការខ្ត្ងតងំទីព្បឹរាអគគមលខាធិការោឋ នគណ្ៈរមែ

ធិការមសដឋរិចចនិងធុររិចចឌី្ជីថល ៧៩៣ 
២៨-៣-២០២២ -មសចរតីខ្ណ្នាមំលខ្ ០០៣ សហវ សតីពី ការអនុវត្តព្បមូលចំណូ្លពីមសវាទសសនាតំ្បនបឹ់ង

ទមនលសាប មៅរំពងខ់្ផមទសចរណ៍្ចុងមឃនៀស ព្រងុមសៀមរាប មខ្ត្តមសៀមរាប ៧៩៥ 
២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសត បបចចកវិទា និងនវានវុរតន៍ 

១០-២-២០២២ -ព្បកាសមលខ្ ០៦៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន មន្តហាគ ខ្ហគន ហាគ រមនិ 
អារម់សសសឺុរ ីឯ.រ បមងាើត្មរាងចព្រ ខារអំមបាះ ៨០០ 

១០-២-២០២២ -ព្បកាសមលខ្ ០៦៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ព្សាមបៀរ រមពុជា មខ្មព្ប៊វូ 
បមងាើត្មរាងចព្រ ផលិត្ព្សាមបៀរ ទឹរព្រូច និងសូោ ៨០៣ 

១០-២-២០២២ -ព្បកាសមលខ្ ០៦៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន មអស.សីុ ហ៊វូដ ព្បោរ ់
ឯ.រ បមងាើត្មរាងចព្រ ផលិត្សារព្ោប ់និងនំព្គបព់្បមភទ ៨០៦ 

១១-២-២០២២ -ព្បកាសមលខ្ ០៦៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន មថរអូហវ (មខ្មបឌូា) 
បមងាើត្មរាងចព្រ ផលិត្តុ្រាត និងសមា រមព្បើរនុងពិធីជបម់លៀង ៨០៩ 

១៨-២-២០២២ -ព្បកាសមលខ្ ០៧០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន មខ្មបូ មអច.ឌី្.វ៉ាយ.             
អិល ហាគ មុនិ ឯ.រ បមងាើត្មរាងចព្រ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ ៨១២ 

១៨-២-២០២២ -ព្បកាសមលខ្ ០៧១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន យូ អា មខ្មឃិីល          
(មខ្មបូឌា) បមងាើត្មរាងចព្រ ផលិត្ថ្នន ោំប ៨១៥ 

១៨-២-២០២២ -ព្បកាសមលខ្ ០៧២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ខ្សមរិស៍ អយល៍          
មខ្មបូឌា បមងាើត្មរាងចព្រ ផលិត្មព្បងរអិំល ៨១៨ 

១៨-២-២០២២ -ព្បកាសមលខ្ ០៧៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន មហាគ លមដន ប៊រីោន 
(មខ្មបូឌា) ខ្ហ៊នខ្បរ៊ ឯ.រ បមងាើត្មរាងចព្រ ផលិត្កាបូបព្គបព់្បមភទ ៨២១ 

២២-២-២០២២ -ព្បកាសមលខ្ ០៧៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ថប សាមមតី្ ហាគ មមន 
អីុន បមងាើត្មរាងចព្រ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ប៉ារ ់មបាះពុមព មបារគរ ់និងព្ជលរព់ណ៌្ ៨២៤ 

               ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួររ ៉ោ និង ថាមរល 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៦៨ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលខ្ ០២៦៨  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨២៧ 

 



ឃ 
១-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៦៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលខ្ ០២៦៩  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨៣១ 
៣-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៧២ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលខ្ ០២៧២  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨៣៥ 
៣-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៧៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលខ្ ០២៧៤  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨៣៩ 
៣-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៧៥ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលខ្ ០២៧៥  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨៤៣ 
៣-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៧៦ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលខ្ ០២៧៦  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨៤៧ 
៣-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៧៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

ឧសែ័នឥនធនៈមលខ្ ០២៧៧  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨៥១ 
៣-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៧៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលខ្ ០២៧៩  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨៥៥ 
៣-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៨០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលខ្ ០២៨០  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨៥៩ 
៣-៣-២០២១ -ព្បកាសមលខ្ ០២៨១ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលខ្ ០២៨១  រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣ ខ្ខ្ មនីា ឆ្ន  ំ២០២១ ៨៦៣ 
           ៤~ទសីតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួយរុតិធម ៌

១៦-៣-២០២២ -មសចរតីសមព្មចមលខ្ ១៦ រយ.សសរ/២២ សតីពី ការបមងាើត្ព្រុមព្បឹរាវនិយ័ ៨៦៧ 

 
 



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 745745



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 746746



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 747747



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 748748



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 749749



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 750750



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 751751



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 752752



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 753753



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 754754



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 755755



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 756756



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 757757



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 758758



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 759759



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 760760



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 761761



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 762762



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 763763



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 764764



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 765765



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 766766



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 767767



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 768768



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 769769



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 770770



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 771771



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 772772



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 773773



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 774774



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 775775



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 776776



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 777777



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 778778



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 779779



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 780780



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 781781



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 782782



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 783783



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 784784



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 785785



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 786786



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 787787



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 788788



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 789789



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 790790



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 791791



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 792792



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 793793



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 794794



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 795795



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 796796



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 797797



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 798798



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 799799



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 800800



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 801801



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 802802



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 803803



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 804804



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 805805



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 806806



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 807807



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 808808



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 809809



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 810810



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 811811



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 812812



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 813813



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 814814



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 815815



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 816816



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 817817



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 818818



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 819819



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 820820



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 821821



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 822822



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 823823



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 824824



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 825825



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 826826



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 827827



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 828828



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 829829



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 830830



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 831831



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 832832



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 833833



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 834834



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 835835



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 836836



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 837837



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 838838



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 839839



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 840840



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 841841



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 842842



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 843843



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 844844



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 845845



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 846846



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 847847



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 848848



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 849849



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 850850



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 851851



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 852852



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 853853



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 854854



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 855855



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 856856



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 857857



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 858858



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 859859



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 860860



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 861861



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 862862



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 863863



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 864864



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 865865



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 866866



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 867867



ឆា  ំទី២២ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 868868
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