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                                                                       ក    N4/21ររមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

១១-៣-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១២ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរបណ្ឌិ ត្ ចិររ                    
សសរសីភ័ុក្តករ ជា ឧរញ៉ ២២៣៣ 

១១-៣-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១៣ សតីពី ការបញ្ចបមុ់ខតំ្ណណ្ងសមាជិរព្រុមព្បឹរាអនរចាប ់
ចំនួន ៦ របូ ២២៣៤ 

១១-៣-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១៤ សតីពី ការគព្ោសព្ពះរាជទាន នូវគព្រឿងឥសសរយិយស         
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ចំគ ះ អស់គោរ និងគោរព្សី ចំនួន ៤៧ របូ ២២៣៥ 

១១-៣-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ណខែរ គដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់គោរ  វង្ស សសវខាង្ (WANG XIAOKANG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គដាយបតូរ
គ ែ្ ះជា មម៉ៃ ខាង្ (MIKE KANG) ២២៣៨ 

១១-៣-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ណខែរ គដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់អនរព្សី  ស៊ា ូស៊ា ហុង្ (SU XUEHONG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គដាយបតូរគ ែ្ ះជា  
ស៊ា ូលណីា (SU LINA) ២២៣៩ 

១២-៣-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ណខែរ គដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់គោរ  ហ ឺមីង្សយៀន (HE MENGYUAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គដាយបតូរគ ែ្ ះ
ជា  ជា សយង្ (CHEA YENG) ២២៤០ 

១២-៣-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ណខែរ គដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់គោរ ល ី ស៊ាហូវងឹ្ (LI XUFENG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គដាយបតូរគ ែ្ ះជា                  
ល ីឈាំង្ (LI QUANG) ២២៤១ 

១២-៣-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២១៩ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ថ្នន រ ់         
ឧត្តមគសនីយ ៍និងថ្នន រវ់រគសនីយ ៍ននរងគោធពលគខមរភូមនិទ ចំនួន ៩ របូ ២២៤២ 

១៥-៣-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២០ សតីពី ការណត្ងតាងំមុខតំ្ណណ្ងឯរឧត្តម ជួប ររនា ជា
អនុរដឋគលខាធិការ ននព្រសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ២២៤៤ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~អនរុកឹរយ 
២៩-៣-២០២២ -អនុព្រឹត្យគលខ ៦៤ អនព្រ.បរ សតីពី ការទទួលស្គគ ល់ស្គរលវទិាល័យសគមតចព្ពះមហា                

សងឃរាជ បួរ រគី ២២៤៥ 

 



ខ 
២៩-៣-២០២២ -អនុព្រឹត្យគលខ ៦៥ អនព្រ.បរ សតីពី ការណរសព្មួលមាព្តា៦ និងមាព្តា៣៥ ននអនុព្រឹត្យគលខ 

២៧៤ អនព្រ.បរ ចុះនងងទី ២៨ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ សតីពី ការគរៀបចំ និងការព្បព្ពឹត្តគៅ ននព្រសួងការ
បរគទស និងសហព្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ២២៤៩ 

២៩-៣-២០២២ -អនុព្រឹត្យគលខ ៦៦ អនព្រ.បរ សតីពី ការគធវើអនុបគោរពីសមបត្តិស្គធារណ្ៈរបស់រដឋ មរជា
សមបត្តិឯរជនរបស់រដឋ នូវនផទដីសថិត្រនុងភូមសិ្គស្តសតឃំុមគនារមយ ព្សុរអររាងំ គខត្តមណ្ឌ លរិរ ី ២២៥២ 

២៤-៣-២០២២ -អនុព្រឹត្យគលខ ១៩២ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ស្តនតរីាជការ ២២៨១ 
២៤-៣-២០២២ -អនុព្រឹត្យគលខ ១៩៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតមិស្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ២២៨៨ 
២៤-៣-២០២២ -អនុព្រឹត្យគលខ ១៩៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនគមដាយសុវតាថ រា ២២៩០ 
២៤-៣-២០២២ -អនុព្រឹត្យគលខ ១៩៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនគមដាយការងារ ២៣០១ 
២៤-៣-២០២២ -អនុព្រឹត្យគលខ ១៩៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនគមដាយការងារ ២៣២៣ 
២៤-៣-២០២២ -អនុព្រឹត្យគលខ ១៩៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនគមដាយសហគមព្តី្ ២៣២៧ 

២~សសចករីសសរមច 
២៦-៤-២០២២ -គសចរតីសគព្មចគលខ ៣០ សសរ សតីពី ការគព្ជើសគរ ើសពលទាហាន ២៣២៨ 
២៨-៤-២០២២ -គសចរតីសគព្មចគលខ ៣១ សសរ សតីពី ការបំគពញបណនថមសមាជិរព្រុមការងាររាជរដាឋ ភោិល 

ចុះមូលដាឋ នគខត្តោត្ដំ់បងគដើមបពី្តួ្ត្ពិនិត្យ និងោពំ្ទការអនុវត្តរមែវធីិនគោោយ និង        
យុទធស្គស្តសតចតុ្គកាណ្ដំណារក់ាលទី៤ របស់រាជរដាឋ ភោិល ២៣២៩ 

III~ការងារបណារ រកសងួ្ 
               ១~ទីសរកីាររដ្ាមក្តនរីរកសងួ្សសដ្ាកចិច និង្ ហរិញ្ញវរថុ 

១៩-១-២០២២ -គសចរតីសគព្មចគលខ ០៤៣ សហវ.អពដ សតីពី ការណរសព្មួលសមាសភាពអនុរណ្ៈរមែការ
វាយត្នមលដីសព្មាបព់នធគលើដីធលមីនិោនគព្បើព្ោស់ គខត្តរំពត្ ២៣៣១ 

២~ទីសរកីាររដ្ាមក្តនរីរកសងួ្ឧសាហកមម វិទាសក្តសរ បសចចកវិទា និង្នវានវុររន ៍

២០-៥-២០២២ -ព្បកាសគលខ ១៩១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ឌី្ន លីង ហាគ មុនិ ឯ.រ 
បគងកើត្គរាងចព្រ កាត្គ់ដរសគមលៀរបំ រ ់ ២៣៣៤ 

២០-៥-២០២២ -ព្បកាសគលខ ១៩២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន សពីត្គងរ អិុនដាស
គស្តសទៀល បគងកើត្គរាងចព្រ ដំគឡើងរង ់ ២៣៣៧ 

៣~ទីសរកីាររដ្ាមក្តនររីកសងួ្សរ ៉ៃ និង្ ថាមរល 
៨-៤-២០២១ -ព្បកាសគលខ ០៤២៣ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណ្ើ រការស្គថ នីយ

គព្បងឥនធនៈគលខ ០៤២៣ រង.អព្បរ.លអ ចុះនងងទី ៨ ណខ គមស្គ ឆ្ន  ំ២០២១ ២៣៤០ 

 
 



គ 

            ៨-៤-
២០២១ 

-ព្បកាសគលខ ០៤២៤ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណ្ើ រការស្គថ នីយ
រមួគព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈគលខ ០៤២៤ រង.អព្បរ.លអ ចុះនងងទី ៨ ណខ គមស្គ ឆ្ន  ំ២០២១ ២៣៤៤ 

៨-៤-២០២១ -ព្បកាសគលខ ០៤២៥ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណ្ើ រការស្គថ នីយ
គព្បងឥនធនៈគលខ ០៤២៥ រង.អព្បរ.លអ ចុះនងងទី ៨ ណខ គមស្គ ឆ្ន  ំ២០២១ ២៣៤៨ 

១៤-៣-២០២២ -ព្បកាសគលខ ០១១៨ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដំគណ្ើ រការស្គថ នីយ
គព្បងឥនធនៈគលខ  ០១១៨   រង.អព្បរ.លអ ចុះនងងទី ១៤ ណខ មនីា ឆ្ន  ំ២០២២ ២៣៥២ 

           ៤~ទសីរកីាររដ្ាមក្តនរីរកសងួ្យរុរិធម ៌

២៦-៥-២០២២ -ព្បកាសគលខ ០៨៤ រយ.ព្បរ/២២ សតីពី ការផ្លល ស់មស្តនតីរាជការ ២៣៥៦ 

 





ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22332233



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22342234



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22352235



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22362236



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22372237



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22382238



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22392239



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22402240



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22412241



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22422242



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22432243



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22442244



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22452245



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22462246



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22472247



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22482248



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22492249



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22502250



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22512251



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22522252



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22532253



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22542254



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22552255



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22562256



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22572257



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22582258



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22592259



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22602260



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22612261



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22622262



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22632263



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22642264



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22652265



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22662266



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22672267



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22682268



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22692269



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22702270



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22712271



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22722272



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22732273



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22742274



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22752275



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22762276



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22772277



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22782278



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22792279



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22802280



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22812281



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22822282



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22832283



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22842284



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22852285



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22862286



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22872287



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22882288



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22892289



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22902290



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22912291



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22922292



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22932293



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22942294



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22952295



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22962296



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22972297



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22982298



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22992299



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23002300



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23012301



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23022302



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23032303



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23042304



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23052305



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23062306



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23072307



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23082308



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23092309



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23102310



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23112311



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23122312



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23132313



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23142314



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23152315



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23162316



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23172317



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23182318



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23192319



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23202320



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23212321



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23222322



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23232323



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23242324



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23252325



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23262326



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23272327



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23282328



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23292329



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23302330



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23312331



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23322332



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23332333



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23342334



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23352335



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23362336



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23372337



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23382338



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23392339



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23402340



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23412341



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23422342



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23432343



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23442344



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23452345



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23462346



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23472347



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23482348



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23492349



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23502350



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23512351



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23522352



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23532353



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23542354



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23552355



ឆា  ំទី២២ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23562356
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