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                                                                       ក   N26/21ត្រីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
១~ត្រះរាជត្កម 

៣-៦-២០២២ -ព្រះរាជព្រម នស/ររម/០៦២២/០០៥ សតីរី ការព្រកាសឱ្យបព្រើច្បារ ់ សតីរី វបិោធនរមម                   
មាព្ា១៤០ ននច្បារស់តីរីការព្ររព់្រងរដ្ឋបាលរាជធានី បេត្ត ព្រុង ព្សុរ េណ្ឌ  ដដ្លព្តូ្វព្រកាស
ឱ្យបព្រើបោយព្រះរាជព្រមបលេ នស/ររម/០៥០៨/០១៧ ច្ប ះនងៃទី២៤ ដេឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨   ៣១០៣ 

                              ២~ត្រះរាជត្កឹរយ  
២៣-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៨៦ សតីរី ការផ្តល់បោរមងាររិត្តិយស ននរាជរណ្ឌិ ត្យសភា  

រមព ជា  ៣១០៦ 
២៥-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៨៨ សតីរី ការដ្រហូត្ឋាននតរស័រតិរី ឧត្តមបសនីយព៍្តី្    

ស្ត្សង សខុា នាយនររបាល ថ្នន រ់ឧត្តមបសនីយ ៍ ព្ររេណ័្ឌ មន្តនតីនររបាលជាតិ្រមព ជា            
ននព្រសួងមហានផ្ៃ  ៣១០៨ 

២៥-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៨៩ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្រឿងឥសសរយិយស   
ាមលាំោរថ់្នន រ ់ច្បាំប ះ អស់បោរ និងបោរព្សី ច្បាំនួន ១៧ ររូ  ៣១០៩ 

២៥-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៩០ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្រឿងឥសសរយិយស   
ាមលាំោរថ់្នន រ ់ដ្ល់សរប រសជន ច្បាំនួន ១០ ររូ   ៣១១០ 

២៥-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៩១ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្រឿងឥសសរយិយស    
ព្រះរាជាណាច្បព្ររមព ជា ថ្នន រ ់មហាបសរវីឌ្ឍន ៍ច្បាំប ះ ឯរឧត្តម ស្ោម អនូ ៣១១១ 

២៥-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៩២ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្រឿងឥសសរយិយស   
ាមលាំោរថ់្នន រ ់ដ្ល់សរប រសជន ច្បាំនួន ៤៦ ររូ   ៣១១២ 

២៥-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៩៣ សតីរី ការដត្ងាាំងព្រះមន្តនតីសងឃរណ្ៈធមមយ ត្តិរនិកាយ 
ននព្រះរាជាណាច្បព្ររមព ជា ច្បាំនួន ៤ អងគ  ៣១១៤ 

២៥-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៩៤ សតីរី ការដត្ងាាំងឯរឧត្តម ប៉ក ់ សម័យ សនុរី ិ      
ជាអន រដ្ឋបលខាធិការ ននព្រសួងរសិរមម រ កាា ព្រមាញ់ និងបនោទ  ៣១១៦ 

២៥-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៩៥ សតីរី ការផ្តល់ព្ររេណ័្ឌ ជូន បោរ ស្ទរ រដ្ឋា វណ្ណ     
ជាររណី្រិបសស បៅរន ងឋាននតរស័រតិវរមន្តនតី ននព្ររេ័ណ្ឌ មន្តនតីបបាះបឆ្ន ត្ជានេ់ពស់  ៣១១៧ 

 
 
 



ខ 
២៥-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/២៩៦ សតីរី ការត្បមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រព់្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ៤៤ ររូ ននព្ររេណ័្ឌ មន្តនតីព្ររព់្រងរដ្ឋបាល និងព្ររេណ័្ឌ មន្តនតីរបច្បេរបទស    
ជានេ់ពស់ បៅព្រសួងោធារណ្ការ និងដឹ្រជញ្ជូ ន  ៣១១៨ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                         ១~អនុត្កឹរយ 
៩-៥-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ៨៩ អនព្រ.ររ សតីរី ការរបងកើត្មជឈមណ្ឌ លជាតិ្ោាំ រមាា និងទាររ                  

ជាព្រឹះោា នោធារណ្ៈរដ្ឋបាល ៣១២១ 
១៦-៥-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ៩០ អនព្រ.ររ សតីរី ការកាត្ន់ផ្ៃដី្ទាំហាំ ១ ២១៧ ហិរា ៩៨ អា និង ៨៩ សង់-

ទីអា បច្បញរីដដ្នរព្មរនព្រប ើ ឆ្ន ាំ២០០២ និងបធវើអន របោរជាដី្ឯរជនររស់រដ្ឋ សព្មារ់
ព្រទានរមមជារមមសិទធិសមូហភារជូនសហរមនជ៍នជាតិ្បដ្ើមភារតិ្ច្បព្រឹង សាិត្រន ងភូមលិអរ ់
ឃ ាំលអរ ់ព្សុរអូរជ ាំ បេត្តរត្នរិរ ីព្រមទាាំងផ្តល់សិទធិជារមមសិទធិបលើរាលដី្ ៣១៤២ 

១៦-៥-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ៩១ អនព្រ.ររ សតីរី ការកាត្ន់ផ្ៃដី្ទាំហាំ ១ ៩៨៦ ហិរា ៣៨ អា និង ៥៨ សង-់
ទីអា បច្បញរីដដ្នរព្មរនព្រប ើ ឆ្ន ាំ២០០២ និងកាត្ន់ផ្ៃដី្ទាំហាំ ៦២ ហិរា ១៩ អា បច្បញរីរបរៀង
អភរិរសជីវៈច្បព្មុះ ព្ររន័ធត្ាំរនក់ារ រធមមជាតិ្ និងបធវើអន របោរជាដី្ឯរជនររស់រដ្ឋសព្មារ់
ព្រទានរមមជារមមសិទធិសមូហភារជូនសហរមនជ៍នជាតិ្បដ្ើមភារតិ្ច្បបព្ៅ សាិត្រន ងភូមជួិយ  
ឃ ាំាដវងបលើ ព្សុរាដវង បេត្តរត្នរិរ ីព្រមទាាំងផ្តល់សិទធិជារមមសិទធិបលើរាលដី្  ៣១៥៦ 

១៦-៥-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ៩៣ អនព្រ.ររ សតីរី ការកាត្ន់ផ្ៃដី្ទាំហាំ ៧៦២ ហិរា ២ អា និង ១៣ សងទី់អា 
បច្បញរីដដ្នរព្មរនព្រប ើឆ្ន ាំ២០០២ និងបធវើអន របោរជាដី្ឯរជនររស់រដ្ឋសព្មារព់្រទានរមម
ជារមមសិទធិសមូហភារជូនសហរមនជ៍នជាតិ្បដ្ើមភារតិ្ច្បបព្ៅ សាិត្រន ងភូមភិលធឺាំ ឃ ាំាដវងបលើ 
ព្សុរាដវង បេត្តរត្នរិរ ីព្រមទាាំងផ្តល់សិទធិជារមមសិទធបិលើរាលដី្ ៣១៥៨ 

១២-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៥១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងាាំងមន្តនតីរាជការ ៣១៧៤ 
១២-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៥២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងាាំងម េត្ាំដណ្ងមន្តនតីនររបាលជាតិ្រមព ជា ៣១៧៥ 
១២-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៥៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការបផ្ៃរ និងដត្ងាាំងម េត្ាំដណ្ងមន្តនតីនររបាលជាតិ្រមព ជា ៣១៧៦ 
១២-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៥៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងាាំងម េត្ាំដណ្ងមន្តនតីនររបាលជាតិ្រមព ជា ៣១៧៧ 
១២-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៥៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការបផ្ៃរ និងដត្ងាាំងម េត្ាំដណ្ងមន្តនតីនររបាលជាតិ្រមព ជា ៣១៧៨ 
១២-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៥៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងាាំងមន្តនតីរាជការ ៣១៧៩ 

 
 

 



គ 
១២-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៥៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនបមោយម នីោរាភណ័្ឌ  ៣១៨០ 
១២-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៥៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនបមោយសហបមព្តី្ ៣១៨១ 
១២-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៥៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងាាំងមន្តនតីការទូត្ជានេ់ពស់ ៣១៨២ 
១៨-៤-២០២២ -អន ព្រឹត្យបលេ ២៦០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនបមោយោា រនាជាតិ្ ៣១៨៤ 

       ២~ស្សចកតីសស្ត្មច 
៧-៦-២០២២ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលេ ៣៨ សសរ  សតីរី ការរបងកើត្រណ្ៈរមមការអនតរព្រសួង បដ្ើមបបីរៀរច្បាំរ ណ្យ     

សម ព្ទបលើរទី៩ ជ ាំទី៣ និងមហាសននិបាត្រលឹរបននរសម ព្ទ ដដ្លោអ ត្រាំផ្ ត្បលើសរលបោរ          
ឆ្ន ាំ២០០២ បៅបេត្តព្រះសីហន  ៣១៨៥ 

៧-៦-២០២២ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលេ ៣៩ សសរ  សតីរី ការរបងកើត្ព្រុមការងារអនតរព្រសួងបរៀរច្បាំស េដ្ មនីយរមម
ព្ររេណ័្ឌ រតិ្យ ត្តនិងយនតការោា រន័រន ងវស័ិយវារវីរបរមម ៣១៨៨ 

      ៣~ោរាចរណណ្នាំ 
៨-៦-២០២២ -ោរាច្បរដណ្នាាំបលេ ០៣ សរណ្ន សតីរី ការបរៀរច្បាំដផ្នការយ ទធោន្តសតងវកិាឆ្ន ាំ ២០២៣-២០២៥ ៣១៩៣ 

      ៤~ស្សចកតីណណ្នាំ 
២-៦-២០២២ -បសច្បរតីដណ្នាាំបលេ ០៣ សណ្ន  សតីរី ការរព្ងឹងសនតិស េ ស វត្ាិភារសព្មារព់្រឹត្តកិារណ៍្     

បបាះបឆ្ន ត្បព្ជើសបរ ើសព្រុមព្រឹរា ឃ ាំ សងាក ត្ ់អាណ្ត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២ ៣២១៥ 

       III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ 
                     ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួស្សដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

១៣-៥-២០២២ -ព្រកាសបលេ ៣៦៨ សហវ.ព្ររ សតីរី ការដរសព្មួល និងដត្ងាាំងព្រុមលទធរមមររស់         
អរគនាយរោឋ នរត្នាោរជាតិ្  ៣២១៦ 

           ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួឧសាហកមម វិទាោន្តសត បស្ចចកវិទា និងនវានុវរតន៍ 

១៧-៥-២០២២ -ព្រកាសបលេ ១៨៩ ឧវរន.រឧ.ព្ររ សតីរី ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ  ន បេមរូឌាន ព្តូ្ភរី ហវលរងី 
ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រផ្លិត្កាត ររ ងបាល បរ កាត ររនៃះ និងបព្រឿងសងាា រមឹ ៣២១៨ 

១៧-៥-២០២២ -ព្រកាសបលេ ១៩០ ឧវរន.រឧ.ព្ររ សតីរី ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ  ន ោនាណា អាបន្តហាគ  
ព្រោរ ់ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រដរនច្បនព្ោរោ់វ យច្បនៃ ី ៣២២១ 

២០-៥-២០២២ -ព្រកាសបលេ ១៩៣ ឧវរន.រឧ.ព្ររ សតីរី ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ  ន វ ី& បជ បេ ឌី្បវឡ របមន 
របងកើត្បរាងច្បព្រផ្លិត្ទឹរររសិ ទធ ៣២២៤ 

              
 





ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31033103



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31043104



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31053105



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31063106



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31073107



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31083108



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31093109



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31103110



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31113111



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31123112



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31133113



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31143114



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31153115



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31163116



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31173117



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31183118



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31193119



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31203120



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31213121



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31223122



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31233123



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31243124



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31253125



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31263126



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31273127



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31283128



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31293129



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31303130



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31313131



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31323132



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31333133



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31343134



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31353135



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31363136



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31373137



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31383138



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31393139



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31403140



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31413141



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31423142



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31433143



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31443144



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31453145



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31463146



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31473147



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31483148



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31493149



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31503150



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31513151



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31523152



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31533153



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31543154



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31553155



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31563156



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31573157



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31583158



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31593159



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31603160



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31613161



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31623162



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31633163



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31643164



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31653165



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31663166



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31673167



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31683168



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31693169



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31703170



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31713171



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31723172



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31733173



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31743174



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31753175



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31763176



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31773177



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31783178



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31793179



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31803180



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31813181



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31823182



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31833183



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31843184



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31853185



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31863186



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31873187



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31883188



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31893189



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31903190



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31913191



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31923192



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31933193



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31943194



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31953195



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31963196



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31973197



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31983198



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31993199



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32003200



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32013201



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32023202



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32033203



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32043204



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32053205



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32063206



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32073207



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32083208



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32093209



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32103210



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32113211



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32123212



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32133213



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32143214



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32153215



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32163216



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32173217



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32183218



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32193219



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32203220



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32213221



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32223222



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32233223



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32243224



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32253225



ឆា  ំទី២២ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32263226
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