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                                                                       ក    N28/21ត្រីមាសទ៤ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្ករឹយ 

៣០-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/៣០៧ សតីរី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងឯរឧត្តម កៅ អុមីរន៉ 
ជារដ្ឋលេខាធិការននព្រសួងរត័្ម៌ាន  ៣៣៥១ 

៣០-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/៣០៨ សតីរី ការត្លមលើងថ្នា រជ់ាររែីរិលសសដ្េ់មន្តនតីរាជការ ៣របូ 
ននព្របខែ័ឌ មន្តនតីព្របព់្រងរដ្ឋបាេ និងព្របខែ័ឌ មន្តនតីបលចេរលេសជានខ់ពស់ លៅព្រសួង   
លសដ្ឋរិចេ និងហិរញ្ញ វត្ថុ ៣៣៥២ 

៣០-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/៣០៩ សតីរី ការត្លមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នា រព់្បចាំឆ្ា ាំ២០២១ 
ដ្េ់មន្តនតីរាជការ ១៣ របូ និងនិយត័្រមមត្លមលើងថ្នា រត់មអតី្ត្ភារការងារ ដ្េ់លោរព្សី      
ងនិ កៅ ននព្របខែ័ឌ មន្តនតីព្របព់្រងរដ្ឋបាេ លៅព្រសួងរិចេការនារ ី ៣៣៥៣ 

៣០-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/៣១០ សតីរី ការត្លមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នា រព់្បចាំឆ្ា ាំ២០២១ 
ដ្េ់មន្តនតីរាជការ ៣៨ របូ លៅព្រសួងការងារ និង បែតុ ះបណ្តត េវជិាា ជីវៈ និងនិយត័្រមម          
ត្លមលើងថ្នា រត់មអតី្ត្ភារការងារ ដ្េ់មន្តនតីរាជការ  ៤  របូ ននព្របខែ័ឌ មន្តនតពី្របព់្រងរដ្ឋបាេ 
លៅព្រសួងការងារ និង បែតុ ះបណ្តត េវជិាា ជីវៈ ៣៣៥៥ 

៣០-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/៣១១ សតីរី ការត្លមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នា រព់្បចាំឆ្ា ាំ២០២១ 
ដ្េ់មន្តនតីរាជការ ៥៤ របូ និងនិយត័្រមមត្លមលើងថ្នា រត់មអតី្ត្ភារការងារ ដ្េ់មន្តនតរីាជការ ៣ 
របូ លៅព្រសួងលរៀបចាំតដ្នដី្ នររបូនីយរមម និងសាំែង ់ ៣៣៥៨ 

៣០-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/៣១២ សតីរី ការត្លមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នា រព់្បចាំឆ្ា ាំ២០២១ 
ដ្េ់មន្តនតីរាជការ ៥៨ របូ និងនិយត័្រមមត្លមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នា រត់មអតី្ត្ភារការងារ 
ដ្េ់មន្តនតីរាជការ ៤ របូ លៅព្រសួងរត័្ម៌ាន   ៣៣៦១ 

៣០-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/៣១៣ សតីរី ការត្លមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នា រព់្បចាំឆ្ា ាំ២០២១ 
ដ្េ់មន្តនតីរាជការ ៧២ របូ លៅព្រសួងសុខាភបិាេ និងត្លមលើងថ្នា រព់្បចាំឆ្ា ាំ២០២១ ដ្េ់                 
មន្តនតីរាជការ ២ របូ លៅព្រសួងសុខាភបិាេ ៣៣៦៤ 

 
 
 
 



ខ 
៣០-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/៣១៤ សតីរី ការត្លមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នា រព់្បចាំឆ្ា ាំ២០២១ 

ដ្េ់មន្តនតីរាជការ ៩៤ របូ និងនិយត័្រមមត្លមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នា រត់មអតី្ត្ភារការងារ 
ដ្េ់លោរ សខុ ផល្លា  ននព្របខែ័ឌ ព្រូបលព្ងៀនរព្មតិ្ឧត្តម លៅព្រសួងអបរ់ ាំ យុវជន និង
រីឡា ៣៣៦៨ 

៣០-៣-២០២២ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៣២២/៣១៥ សតីរី ការត្លមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នា រព់្បចាំឆ្ា ាំ២០២១ 
ដ្េ់មន្តនតីរាជការ ១៤៦ របូ លៅព្រសួងធនធានេឹរ និងឧតុ្និយម ៣៣៧៤ 

II~ត្កុមត្រឹកាធមមនញុ្ញ  
៤-៧-២០២២ -លសចរតីសលព្មចលេខ ១១/២០២២ របធ.សសរ សតីរី ការតបងតចរព្រុមននព្រុមព្បឹរាធមមនុញ្ញ  ៣៣៨០ 
៤-៧-២០២២ -លសចរតីសលព្មចលេខ ១២/២០២២ របធ.សសរ សតីរី ការតត្ងតាំងអារនាាំពារយរបស់ព្រុមព្បឹរា

ធមមនុញ្ញ  ៣៣៨២ 

III~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                         ១~អនុត្កឹរយ 
២០-៥-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ៩៥ អនព្រ.បរ សតីរី ការលធវើអនុបលោរនទៃដី្េាំហាំ ៦៩ ហិរត ៩៩ អា សថិត្រាុងភូមិ

សាន្តសត ឃុាំរាម ព្សុរនព្រនប ់លខត្តព្រះសីហនុ ៣៣៨៤ 
២០-៥-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ៩៦ អនព្រ.បរ សតីរី ការកាត្ល់្វៀេដី្េាំហាំ ៩៤ ហិរត ៨៧ អា និង ៨៥ សងេី់អា 

សថិត្លៅព្សុរនព្រនប ់ លខត្តព្រះសីហនុ លចញរីតដ្នរព្មបនព្រល ើឆ្ា ាំ២០០២ លធវើអនុបលោរជាដី្
ឯរជនរបស់រដ្ឋ និងព្បរេ់ជារមមសិេធិជូនព្បជារេរដ្ឋ ៣៣៨៦ 

២០-៥-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ៩៧ អនព្រ.បរ សតីរី ការតរសព្មួេនទៃបឹងតលមារ (បឹងរបព់្សូវ) សថិត្រាុងរាជធានី
ភាាំលរញ ៣៣៩៦ 

២១-៤-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៧២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៣៤០០ 
២៦-៤-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៧៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការបាំលរញបតនថមសមាភារ និងតរសព្មួេភាររិចេរបស់រ

ែៈបញ្ជា ការសនតិសុខអចិនន្តនតយ ៍ សព្មាបក់ារលបាះលឆ្ា ត្ (រ.ស.អ) ចបរី់ឆ្ា ាំ២០២២ ដ្េ់       
ឆ្ា ាំ២០២៤ ៣៤០២ 

២៨-៤-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៧៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៣៤០៦ 
២៨-៤-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៣៤០៧ 

 
 
 



គ 
២៨-៤-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៧៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការបញ្េបមុ់ខត្ាំតែងមន្តនតីរាជការ ៣៤០៨ 
២-៥-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៧៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៣៤០៩ 
២-៥-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៧៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនលមដាយមុនីសារាភែ័ឌ  ៣៤១១ 
២-៥-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៨០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៣៤១៣ 
៣-៥-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៨១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការត្លមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៣៤១៤ 
៣-៥-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៨២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងផ្លល ស់បតូរមុខត្ាំតែង នាយទាហាន ៣៤១៨ 
៣-៥-២០២២ -អនុព្រឹត្យលេខ ២៨៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៣៤១៩ 

២~កសចកតីសកត្មច 

១៦-៦-២០២២ -លសចរតីសលព្មចលេខ ៤២ សសរ សតីរី ការបលងកើត្រែៈរមមការអនតរព្រសួងចាំលពាះរិចេេេួេបនៃុរ
លរៀបចាំបលងកើត្ព្រុមហ ុនសព្មាបទ់តេ់លសវាបលចេរវេិាេូរសរៃចេ័ត្ជាំនានេី់៥ (5G) ៣៤២០ 

IV ~ការងាររណ្តត ត្កសងួ 
                                      ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួកទសចរណ៍ 
១៦-៦-២០២២ -ព្បកាសលេខ ០៥៨ ព្បរ សតីរី ការដារឱ់្យលព្បើព្បាស់អនុវត្តព្រមសីេធម ៌និងព្រមព្បតិ្បត្តិវជិាា ជីវៈ 

សព្មាបព់្រឹះសាថ នបែតុ ះបណ្តត េជាំនាញវជិាា ជីវៈលេសចរែ៍ ៣៤២៤ 

 





ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33513351



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33523352



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33533353



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33543354



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33553355



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33563356



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33573357



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33583358



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33593359



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33603360



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33613361



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33623362



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33633363



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33643364



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33653365



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33663366



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33673367



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33683368



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33693369



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33703370



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33713371



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33723372



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33733373



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33743374



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33753375



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33763376



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33773377



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33783378



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33793379



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33803380



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33813381



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33823382



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33833383



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33843384



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33853385



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33863386



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33873387



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33883388



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33893389



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33903390



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33913391



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33923392



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33933393



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33943394



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33953395



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33963396



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33973397



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33983398



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33993399



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34003400



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34013401



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34023402



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34033403



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34043404



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34053405



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34063406



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34073407



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34083408



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34093409



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34103410



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34113411



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34123412



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34133413



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34143414



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34153415



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34163416



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34173417



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34183418



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34193419



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34203420



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34213421



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34223422



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34233423



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34243424



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34253425



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34263426



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34273427



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34283428



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34293429



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34303430



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34313431



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34323432



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34333433



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34343434



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34353435



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34363436



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34373437



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34383438



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34393439



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34403440



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34413441



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34423442



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34433443



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34443444



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34453445



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34463446



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34473447



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34483448



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34493449



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34503450



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34513451



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34523452



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34533453



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34543454



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34553455



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34563456



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34573457



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34583458



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34593459



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34603460



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34613461



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34623462



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34633463



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34643464



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34653465



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34663466



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34673467



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34683468



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34693469



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34703470



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34713471



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34723472



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34733473



ឆា  ំទី២២ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34743474
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