
	ឆ្នាំទី	២២		លេខ២១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្សត្រ

ផ្សាយចេញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃ
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តៃី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្យ  អនុក្រឹត្យ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជ្រ  សារាចរ  ប្រកាស



                                                                       ក    N20/21ត្រមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្កឹរយ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣១ សតីពី ការត្មមលើងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ២០២១ ដល់មោរ ហេង 
សវុណ្ណា រា៉ា  ននររសួងធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម  ២៤៨១ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣២ សតីពី និយត័្រមមត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រត់ាមអតី្ត្
ភាពការងារ ដល់មន្តនតីរាជការ ៤ របូ ននររបខណ័្ឌ មន្តនតីររបរ់រងរដឋបាល មៅររសួង                             
មុខងារសាធារណ្ៈ  ២៤៨២ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣៣ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
ដល់មន្តនតីរាជការ ៤ របូ ននររបខណ័្ឌ មន្តនតីររបរ់រងរដឋបាល មៅររសួងររ ៉និងថ្នមពល  ២៤៨៣ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣៤ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
មៅររសួងនរបសណី្យ ៍និងទូររមនារមន ៍ដល់មន្តនតីរាជការ ៦ របូ និងនិយត័្រមមត្មមលើងឋាននតរ
ស័រតិ និងថ្នន រត់ាមអតី្ត្ភាពការងារ ដល់មន្តនតីរាជការ ៤ របូ  មៅររសួងនរបសណី្យ ៍ និង
ទូររមនារមន ៍ ២៤៨៤ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣៥ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
ដល់មន្តនតីរាជការ ១៤ របូ មៅររសួងទាំនារទ់ាំនងជាមយួរដឋសភា-រពឹទធសភា និងអធិការរិចច ២៤៨៦ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣៦ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
ដល់មន្តនតីរាជការ ២០ របូ មៅររសួងសងគមរិចច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទា និងនិយត័្
រមមត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រត់ាមអតី្ត្ភាពការងារ ដល់មោរ ប៉ាុន ចាន់ថាន មៅររសួង
សងគមរិចច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទា ២៤៨៨ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣៧ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
ដល់មន្តនតីរាជការ ២៥ របូ មៅររសួងធមមការ និងសាសនា ២៤៩០ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣៨ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិនាយទាហាន របសួ ពិការ 
ថ្នន រឧ់ត្តមមសនីយ ៍ និងថ្នន រវ់រមសនីយ ៍ ននរងមោធពលមខមរភូមនិទ រតូ្វមផទរមៅររសួង               
សងគមរិចច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទា ចាំនួន ៣៦ របូ ២៤៩២ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៣៩ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
ដល់មន្តនតីរាជការ ៣២ របូ មៅររសួងរផនការ ២៤៩៤ 

 
 



ខ 
១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៤០ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ២០២១ នន

ររបខណ័្ឌ មន្តនតីការទូត្ជានខ់ពស់ មៅររសួងការបរមទស និងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ដល់ម
ន្តនតីរាជការ ៣៤ របូ និងនិយត័្រមមត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រត់ាមអតី្ត្ភាពការងារ ដល់មន្តនតី
រាជការ ៦ របូ ននររបខណ័្ឌ មន្តនតីការទូត្ជានខ់ពស់ មៅររសួងការបរមទស និងសហរបតិ្បត្តិការ
អនតរជាតិ្ ចាំនួន ៦ របូ ២៤៩៦ 

១៦-៣-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៤១ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
ដល់មន្តនតីរាជការ ៩៥ របូ មៅររសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ២៤៩៩ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~អនតុ្កឹរយ 

៨-៤-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៧១ អនររ.បរ សតីពី ការមផទរឥណ្ទានថវកិា ២៥០៤ 
៨-៤-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៧២ អនររ.បរ សតីពី ការររសរមួលអរតាអាររពិមសសមលើផលិត្ផល          

មត្លសិោមយួចាំនួន ២៥០៦ 
៨-៤-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣ អនររ.បរ សតីពី ការរាំណ្ត្ក់ាលបរមិចេទ ការមរៀបចាំ និងការរបរពឹត្តមៅនន

ជាំមរឿនរសិរមម មៅរពះរាជាណាចរររមពុជាឆ្ន ាំ២០២៣ ២៥០៨ 
២៩-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២០៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយសាា បនាជាតិ្ ២៥១៤ 
២៩-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២០៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយសាា បនាជាតិ្ ២៥១៦ 
២៩-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២១០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមររឿងឥសសរយិយសមុនីសារាភណ័្ឌ  ២៥១៨ 
៣០-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២១១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការដារម់ន្តនតរីាជការសីុវលិឱ្យសាិត្រនុងភាពទាំមនរគ្មម ន

មបៀវត្ស ២៥២០ 
៣០-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២១២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការដារម់ន្តនតរីាជការឱ្យចូលនិវត្តន ៍ ២៥២១ 
៣០-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២១៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ២៥២៣ 
៣០-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២១៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិនាយទាហាន ២៥២៥ 
៣០-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២១៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការរត្ងតាាំង និងផតល់ឋានៈមន្តនតរីាជការ ២៥២៨ 
៣០-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២១៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ២៥២៩ 
៣០-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២១៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយសហមមរតី្ ២៥៣១ 
៣០-៣-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ២១៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ២៥៣២ 

២~ហសចកតីសហត្មច 
២-៦-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ៣៤ សសរ សតីពី ការបមងកើត្រណ្ៈរមមការអនតរររសួងមដើមបមីរៀបចាំមនទីរ

មពទយ ហលួង រម ៉ជាមនទីរមពទយឯរមទសពាបាលជាំងឺមហាររី ២៥៣៥ 

 



គ 

២-៦-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ៣៥ សសរ សតីពី ការបមងកើត្ការោិល័យត្ាំណាងសភាពាណិ្ជជរមមរមពុជា 
មៅទីររុងម៉ុងមរអ៉ាល់ មខត្តមរប៊ចិ របមទសកាណាដា ២៥៣៨ 

២-៦-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ៣៦ សសរ សតីពី ការមរជើសមរ ើសពលទាហាន ២៥៤០ 

III~ការងារបណ្ណត ត្កសងួ 
               ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួហសដ្ាកចិច និង េរិញ្ញវរថុ 

១៩-១-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ០៥៧ សហវ.អពដ សតីពី ការររសរមលួសមាសភាពអនុរណ្ៈរមមការ
វាយត្នមលដីសរមាបព់នធមលើដីធលមីនិបានមរបើរបាស់ មខត្តត្បងូឃមុ ាំ ២៥៤១ 

៣-២-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ០៦០ សហវ សតីពី ការដារឱ់្យអនុវត្តមគ្មលការណ៍្រណ្នាាំសតីពីការមរៀបចាំ
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ តាមមាតិ្ការណ្នីននបលងរ់ណ្មនយយសាធារណ្ៈរបស់រាជរដាឋ នភបិា
លសរមាបរ់មរមាង/រមមវធីិហិរញ្ញ បបទានពីនដរូអភវិឌ្ឍន ៍ ២៥៤៤ 

៨-២-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ០៦២ សហវ សតីពី ការរត្ងតាាំងសមាសភាពររុមការងារថវកិា ររមតិ្នផទ
រនុងអងគភាពថវកិា ២៥៤៧ 

៣-៣-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ០៦៦ សហវ សតីពី ការបមងកើត្ររុមការងារចាំមពាះរិចច មដើមបសិីរាបរងវរ
សតុរមសបៀងបរមុងជាអងកររដលររុមហុ៊នន្តហគីនមរត្ដររបរ់រង មដើមបរីសបតាមសាម រតី្អនុររឹត្យ
មលខ ១២៤ អនររ.បរ ចុះនថៃទី៣០ រខររកដា ឆ្ន ាំ២០២១ សតីពីការបមងកើត្របពន័ធមសបៀងបរមុង
រមពុជា ២៥៥២ 

១៧-៣-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ០៧០ សហវ សតីពី ការបមងកើត្ររុមការងារវាយត្នមលរបសិទធភាពរបពន័ធ 
និងការអនុវត្តថវកិា ននសាា បន័ថវកិាថ្នន រជ់ាតិ្ និងថ្នន រម់រកាមជាតិ្ ២៥៥៥ 

២៩-៣-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ០៧៧ សហវ សតីពី ការអនុវត្តរមមវធីិឧបត្ាមភសាចរ់បារជូ់នររួសារររីររ 
និងងាយរងមរគ្មះរនុងអាំឡុងមពលរបយុទធនឹងជាំងឺរូវដី-១៩ សរមាបជុ់ាំទី ៩ ២៥៦៣ 

           ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួររ ៉ា និង ថាមរល 
៩-៤-២០២១ -របកាសមលខ ០៤៦៣ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០៤៦៣ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៩ រខ មមសា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៥៦៥ 
៩-៤-២០២១ -របកាសមលខ ០៤៦៨ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០៤៦៨ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៩ រខ មមសា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៥៦៩ 
៥-៥-២០២១ -របកាសមលខ ០៤៨៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០៤៨៥ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៥ រខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៥៧៣ 
 

 
 



ឃ 

២៨-៥-២០២១ -របកាសមលខ ០៥១៦ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ
រមួមរបង និងឧសម័នឥនធនៈមលខ ០៥១៦ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២៨ រខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៥៧៧ 

៣១-៥-២០២១ -របកាសមលខ ០៥២១ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ
មរបងឥនធនៈមលខ ០៥២១ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៣១ រខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៥៨១ 

៣១-៥-២០២១ -របកាសមលខ ០៥២៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ
រមួមរបង និងឧសម័នឥនធនៈមលខ០៥២៥ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៣១ រខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៥៨៥ 

៣១-៥-២០២១ -របកាសមលខ ០៥៣៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ
មរបងឥនធនៈមលខ ០៥៣៥ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៣១ រខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៥៨៩ 

៣១-៥-២០២១ -របកាសមលខ ០៥៣៧ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ 
រមួមរបង និងឧសម័នឥនធនៈមលខ០៥៣៧ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៣១ រខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៥៩៣ 

៣១-៥-២០២១ -របកាសមលខ ០៥៤៧ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ
មរបងឥនធនៈមលខ ០៥៤៧ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៣១ រខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៥៩៧ 

៣១-៥-២០២១ -របកាសមលខ ០៥៦២ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាា នីយ
មរបងឥនធនៈមលខ ០៥៦២ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៣១ រខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២១ ២៦០១ 

 



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24812481



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24822482



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24832483



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24842484



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24852485



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24862486



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24872487



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24882488



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24892489



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24902490



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24912491



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24922492



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24932493



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24942494



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24952495



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24962496



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24972497



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24982498



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24992499



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25002500



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25012501



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25022502



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25032503



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25042504



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25052505



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25062506



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25072507



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25082508



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25092509



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25102510



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25112511



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25122512



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25132513



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25142514



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25152515



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25162516



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25172517



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25182518



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25192519



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25202520



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25212521



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25222522



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25232523



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25242524



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25252525



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25262526



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25272527



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25282528



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25292529



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25302530



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25312531



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25322532



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25332533



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25342534



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25352535



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25362536



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25372537



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25382538



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25392539



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25402540



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25412541



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25422542



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25432543



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25442544



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25452545



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25462546



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25472547



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25482548



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25492549



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25502550



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25512551



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25522552



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25532553



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25542554



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25552555



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25562556



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25572557



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25582558



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25592559



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25602560



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25612561



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25622562



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25632563



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25642564



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25652565



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25662566



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25672567



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25682568



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25692569



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25702570



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25712571



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25722572



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25732573



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25742574



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25752575



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25762576



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25772577



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25782578



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25792579



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25802580



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25812581



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25822582



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25832583



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25842584



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25852585



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25862586



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25872587



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25882588



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25892589



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25902590



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25912591



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25922592



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25932593



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25942594



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25952595



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25962596



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25972597



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25982598



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25992599



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26002600



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26012601



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26022602



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26032603



ឆា  ំទី២២ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26042604
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