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                                                                       ក    N20/21ត្រមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្កឹរយ 

១៥-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២១ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម ឃនួ          
លមឹឈាន់ ជាអគ្គនាយររង ននអគ្គលលខាធិការដ្ឋា ន ររុមរបឹរាស្តត រអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយរសិរមម 
និងជនបទ មានឋានៈលសមើ អនុរដ្ាលលខាធិការ ២៣៥៧ 

១៥-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២២ សតីពី ការផតល់លោរមងារឧរញ៉ អ ៊ូ ឆាយ ជា             
អនរឧរញ៉ ២៣៥៨ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២៣ សតីពី ការត្លមលើងថ្នន រ ់ និងឋាននតរស័រតិតមលវនរបចាំឆ្ន ាំ
ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ចាំនួន ៩៣ របូ ររសួងមហានផៃ ២៣៥៩ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២៤ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគ្ឿងឥសសរយិយស         
ដ្ល់សបបរុសជន ចាំនួន ៥ របូ ២៣៦៤ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២៥ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគ្ឿងឥសសរយិយស         
សុវតា រា ថ្នន រ ់មហាលសនា ចាំល ះ លោររសី ហ ៊ូ សុនួីន ២៣៦៥ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២៦ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគ្ឿងឥសសរយិយស         
រពះរាជាណាចរររមពុជា ថ្នន រ ់មហាលសរវីឌ្ឍន ៍ចាំល ះ ឯរឧត្តម ចាន់ សភុារ ២៣៦៦ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២៧ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគ្ឿងឥសសរយិយស         
តមលាំដ្ឋបថ់្នន រ ់ដ្ល់ររសួងទាំនារទ់ាំនងជាមយួរដ្ាសភា-រពឹទធសភា និងអធិការរិចច ១៥ របូ ២៣៦៧ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២៨ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគ្ឿងឥសសរយិយស         
តមលាំដ្ឋបថ់្នន រ ់ដ្ល់ររសួងលសដ្ារិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ ២៩ របូ ២៣៦៨ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២២៩ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគ្ឿងឥសសរយិយស         
តមលាំដ្ឋបថ់្នន រ ់ដ្ល់ររសួងធមមការ និងស្តសនា ៣៨ របូ ២៣៧០ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣០ សតីពី ការត្លមលើងថ្នន រត់មររមតិ្សញ្ញញ បរត្ដ្ល់ឯរឧត្តម 
ណី សអុំល លៅររសួងការបរលទស និងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ២៣៧២ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~អនតុ្កឹរយ 
៣០-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ៦៧ អនររ.បរ សតីពី ការលផៃរឥណទានថវកិា ២៣៧៣ 
៣១-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ៦៨ អនររ.បរ សតីពី ការបលងកើត្មូលនិធិជាតិ្ជាំនួយសងគម ជារគឹ្ះស្តា ន            

ស្តធារណៈរដ្ាោល ២៣៧៥ 

 



ខ 
៤-៤-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ៦៩ អនររ.បរ សតីពី ការលផៃរឥណទានថវកិា ២៣៩៣ 
៦-៤-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ៧០ អនររ.បរ សតីពី ការលធវើអនុបលោគ្ពីសមបតិ្តស្តធារណៈរបស់រដ្ា មរជា

សមបត្តិឯរជនរបស់រដ្ានូវនផៃដី្ទាំហាំ ៦០០ ហិរត សាិត្រនុងភូមសិ្តន្តសតររុងបូរលោ លខត្តរាំពត្ ២៣៩៥ 
២៤-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ១៩៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្លមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគ្រោលជាតិ្រមពុជា ជារិចច           

បចា មរណៈ ២៣៩៨ 
២៤-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ១៩៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ២៣៩៩ 
២៥-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ២០០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ២៤០១ 
២៨-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ២០១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំង និងរបគ្ល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជការ ២៤០២ 
២៨-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ២០២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលមដ្ឋយការងារ ២៤០៤ 
២៨-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ២០៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលមដ្ឋយសុវតា រា ២៤០៩ 
២៨-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ២០៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលមដ្ឋយការងារ ២៤១២ 
២៨-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ២០៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការនិយត័្រមមឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ២៤១៧ 
២៩-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ២០៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលមដ្ឋយស្តា បនាជាតិ្ ២៤១៩ 
២៩-៣-២០២២ -អនុររឹត្យលលខ ២០៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលរគ្ឿងឥសសរយិយសមុនីស្តរាភណ័ឌ  ២៤២២ 

២~សសចកតីសសត្មច 
២៧-៥-២០២២ -លសចរតីសលរមចលលខ ៣២ សសរ សតីពី ការផ្លល ស់បតូរ និងបាំលពញបតនាមសមាជិរររុមការងារ            

រាជរដ្ឋា ភោិល ចុះមូលដ្ឋា នលខត្តោត្ដ់្ាំបង និងលខត្តនរពតវង លដ្ើមបរីតួ្ត្ពិនិត្យ និងោាំរទការ             
អនុវត្តរមមវធីិនលោោយ និងយុទធស្តន្តសតចតុ្លកាណដ្ាំណារក់ាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋា ភោិល ២៤២៥ 

១-៥-២០២២ -លសចរតីសលរមចលលខ ៣៣ សសរ សតីពី ការលរៀបចាំការចងសមពន័ធលមរតី្ភាពរវាងត្ាំបនរ់បតិ្បត្តកិា
រសិររងរណាត លជាមយួ ឧរញ៉ អ ន សអឡឡន អគ្គនាយិកាសណាា ោរតដ្នហាន ២៤២៧ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ 
               ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួសសដ្ាកចិច និង ហរិញ្ញវរថុ 

១៩-១-២០២២ -លសចរតីសលរមចលលខ ០៥២ សហវ.អពដ្ សតីពី ការតរសរមលួសមាសភាពអនុគ្ណៈរមមការ
វាយត្នមលដី្សរមាបព់នធលលើដី្ធលមីនិោនលរបើរោស់ លខត្តនបលិ៉ន ២៤២៩ 

១៩-១-២០២២ -លសចរតីសលរមចលលខ ០៥៤ សហវ.អពដ្ សតីពី ការតរសរមលួសមាសភាពអនុគ្ណៈរមមការ
វាយត្នមលដី្សរមាបព់នធលលើដី្ធលមីនិោនលរបើរោស់ លខត្តឧត្តរមានជយ័ ២៤៣២ 

           ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួឡរ ៉ែ និង ថាមរល 
៨-៤-២០២១ -របកាសលលខ ០៤៣៤ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ

លរបងឥនធនៈលលខ ០៤៣៤ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៨ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៤៣៥ 

 



គ 

៨-៤-២០២១ -របកាសលលខ ០៤៤១ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
លរបងឥនធនៈលលខ ០៤៤១ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៨ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៤៣៩ 

៨-៤-២០២១ -របកាសលលខ ០៤៤២ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
រមួលរបង និងឧសម័នឥនធនៈលលខ ០៤៤២ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៨ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៤៤៣ 

៩-៤-២០២១ -របកាសលលខ ០៤៤៧ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
លរបងឥនធនៈលលខ ០៤៤៧ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៩ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៤៤៧ 

៩-៤-២០២១ -របកាសលលខ ០៤៤៨ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
លរបងឥនធនៈលលខ ០៤៤៨ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៩ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៤៥១ 

១៣-៤-២០២២ -របកាសលលខ ០២៣៦ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
លរបងឥនធនៈលលខ  ០២៣៦   រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ១៣ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២២ ២៤៥៥ 

២៥-៤-២០២២ -របកាសលលខ ០២៤១ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
លរបងឥនធនៈលលខ  ០២៤១   រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២៥ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២២ ២៤៥៩ 

២៨-៤-២០២២ -របកាសលលខ ០២៥៦ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
លរបងឥនធនៈលលខ  ០២៥៦   រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២៨ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២២ ២៤៦៣ 

២៨-៤-២០២២ -របកាសលលខ ០២៦០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
លរបងឥនធនៈលលខ  ០២៦០   រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២៨ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២២ ២៤៦៧ 

២៨-៤-២០២២ -របកាសលលខ ០២៦១ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
លរបងឥនធនៈលលខ  ០២៦១   រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២៨ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២២ ២៤៧១ 

២៨-៤-២០២២ -របកាសលលខ ០២៦២ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដ្ាំលណើ រការស្តា នីយ
លរបងឥនធនៈលលខ  ០២៦២   រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២៨ តខ លមស្ត ឆ្ន ាំ ២០២២ ២៤៧៥ 

           ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួយរុតិធម ៌

២៦-៥-២០២២ -របកាសលលខ ០៨២ រយ.របរ/២២ សតីពី ការដ្ឋរម់ន្តនតរីាជការឱ្យសាិត្លៅរនុងភាពទាំលនរោម ន
លបៀវត្ស ២៤៧៩ 

 





ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23572357



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23582358



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23592359



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23602360



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23612361



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23622362



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23632363



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23642364



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23652365



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23662366



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23672367



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23682368



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23692369



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23702370



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23712371



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23722372



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23732373



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23742374



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23752375



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23762376



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23772377



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23782378



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23792379



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23802380



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23812381



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23822382



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23832383



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23842384



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23852385



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23862386



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23872387



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23882388



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23892389



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23902390



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23912391



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23922392



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23932393



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23942394



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23952395



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23962396



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23972397



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23982398



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23992399



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24002400



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24012401



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24022402



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24032403



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24042404



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24052405



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24062406



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24072407



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24082408



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24092409



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24102410



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24112411



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24122412



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24132413



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24142414



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24152415



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24162416



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24172417



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24182418



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24192419



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24202420



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24212421



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24222422



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24232423



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24242424



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24252425



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24262426



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24272427



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24282428



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24292429



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24302430



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24312431



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24322432



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24332433



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24342434



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24352435



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24362436



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24372437



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24382438



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24392439



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24402440



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24412441



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24422442



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24432443



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24442444



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24452445



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24462446



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24472447



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24482448



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24492449



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24502450



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24512451



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24522452



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24532453



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24542454



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24552455



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24562456



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24572457



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24582458



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24592459



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24602460



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24612461



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24622462



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24632463



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24642464



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24652465



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24662466



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24672467



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24682468



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24692469



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24702470



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24712471



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24722472



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24732473



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24742474



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24752475



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24762476



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24772477



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24782478



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24792479



ឆា  ំទី២២ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24802480
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