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                                                                       ក    N34/21ររមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
រពះរាជរកឹរយ 

១៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៨៧ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមមសនីយឯ៍រ ដល់
នាយទាហាន ថ្នន រឧ់ត្តមមសនីយ ៍ននរងមោធពលមេមរភូមនិទ ៤ របូ  ៤០៩៧ 

១៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៨៨ សតីពី ការតត្ងតាំងមុេត្ាំតែងឯរឧត្តម ហងស ចាន់
រពីដា ជារដឋមលខាធិការ ននររសួងធមមការ និងសាសនា  ៤០៩៨ 

១៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៨៩ សតីពី ការតត្ងតាំងមុេត្ាំតែងឯរឧត្តម ល ូលឃីមី 
ជាអនុរដឋមលខាធិការ ននររសួងការងារ និងបែតុ ះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ ៤០៩៩ 

១៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩០ សតីពី ការតត្ងតាំងមុេត្ាំតែងឯរឧត្តម សរំង៉ឌី    
ណាមូ៉ ជាអនុរដឋមលខាធិការ ននររសួងសាធារែការ និងដឹរជញ្ាូ ន និងតត្ងតាំង            
មុេត្ាំតែងឯរឧត្តម សនួ ភារទិធ ជាអគ្គនាយរ ននអគ្គនាយរដ្ឋឋ នរបពន័ធចមររះទឹររេវរ ់
ននររសួងសាធារែការ និងដឹរជញ្ាូ ន ៤១០០ 

១៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩១ សតីពី ការតត្ងតាំងមុេត្ាំតែងឯរឧត្តម សងុ សផុល 
ជាអនុរដឋមលខាធិការ ននររសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ៤១០១ 

១៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩២ សតីពី ការតត្ងតាំងមុេត្ាំតែងមោរជាំទាវ ជា រដាា   
ជាអនុរដឋមលខាធិការ ននររសួងឧសាហរមម វទិាសាស្តសត បមចេរវទិា និងនវានុវត្តន ៍ និង
តត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈ ជាទីរបឹរាររសួងឧសាហរមម វទិាសាស្តសត បមចេរវទិា និងនវានុវត្តន ៍
១០របូ ៤១០២ 

១៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩៣ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម គង់                       
សវុណាា រ៉ា ជាទីរបឹរាររសួងអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា ៤១០៤ 

១៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩៤ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមរគ្ឿងឥសសរយិយស   
តមលាំដ្ឋបថ់្នន រ ់ ជូនសបបរុសជនតដលោលបរចិ្ចេ គ្ធនធានផ្ទទ ល់េលួនចូលរមួជួយ រសាង
សមទិធិផលនានាមៅរសុររសីសនធរ មេត្តរាំពងច់្ចម និងមៅវត្តមោធិ៍រពឹរាខារាម (មៅវត្តតូ្ប) 
រសុរទឹរឈូ មេត្តរាំពត្  ចាំនួន ២១របូ ៤១០៥ 

១៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩៥ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន ររ់បច្ចាំឆ្ន ាំ រនុង
ឋាននតរស័រតិឧត្តមស្តនតីននររបេែ័ឌ មស្តនតីមោះមឆ្ន ត្ជានេ់ពស់ ននគ្ែៈររម ធិការជាតិ្មរៀបចាំការ
មោះមឆ្ន ត្ ដល់អនររាជការ គ្.ជ.ប ២០របូ ៤១០៦ 

 
 



ខ 
២០-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩៦ សតីពី ការផតល់មោរមងារមោររសី ឡវូ ហ្ហេចមីុ ជា 

ឧរញ៉ ៤១០៨ 
២០-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩៧ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈដល់ឯរឧត្តមសាស្តសាត

ច្ចរយជាំនួយ ប ុរ សខុល ់ ជាទីរបឹរាររសួងសុខាភោិល រនឋានៈមសមើ អនុរដឋមលខាធិការ 
បតនែមមលើមុេងារបចេុបបនន មដ្ឋយពុាំទទួលរោរប់ាំណ្តចមុ់េងារ ៤១០៩ 

២០-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩៨ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរារដឋ
មលខាធិការដ្ឋឋ នអាកាសចរសីុវលិ ៤ របូ មដ្ឋយពុាំទទួលរោរប់ាំណ្តចម់ុេងារ ៤១១០ 

២១-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៣៩៩ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម នូ           
ប ុនយ៉ង ជាទីរបឹរាររសួងមហានផទ រនឋានៈមសមើ អគ្គនាយរ ៤១១១ 

២១-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤០០ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ មោរ លមី ប ុនហ្ឃៀន 
ននររបេែ័ឌ មស្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហានផទ ៤១១២ 

២១-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤០១ សតីពី និយត័្រមមត្មមលើងររបេែ័ឌ  ឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រ ់
តមអតី្ត្ភាពការងារ ននររសួងមហានផទ ដល់មស្តនតីរាជការ ១១ របូ ៤១១៣ 

២១-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤០២ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមរគ្ឿងឥសសរយិយស   
ជាតូ្បការ ចាំមោះ អស់មោរ ចាំនួន ៣ របូ ៤១១៥ 

២១-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤០៣ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរា ររសួង         
ធមមការ និងសាសនា ៥ របូ មដ្ឋយពុាំទទួលរោរប់ាំណ្តចម់ុេងារ ៤១១៦ 

២១-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤០៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តេមរ មដ្ឋយអាោហ៍ពិោហ៍            
ដល់មោរ ភីធឺសាន់ រ៉ាស្សសល ណូស្អល (PETERSON RUSSELL NOEL)             
ជនជាតិ្អូស្តសាត លី សញ្ជា តិ្អូស្តសាត លី ៤១១៧ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                         ១~អនរុកឹរយ 

១-៦-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ១០៨ អនររ.បរ សតីពី វធិាន និងនីតិ្វធីិននការមធវើអធិការរិចេហិរញ្ញ វត្ែុ ៤១១៨ 
១-៦-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ១០៩ អនររ.បរ សតីពី ការមផទរឥែទានថវកិា ៤១២៧ 
២-៦-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ១១០ អនររ.បរ សតីពី ការតរសរមលួរពាំត្ាំបន៣់ ននត្ាំបនបឹ់ងទមនលសាប រនុងភូមិ

សាស្តសតឃុាំតរពរលលួង ឃុាំតរពរនរនិទ និងឃុាំោមឯរ រសុរឯរភនាំ មេត្តោត្ដ់ាំបង ៤១២៩ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣២៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយមុនីសារាភែ័ឌ  ៤១៣២ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣២៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយសាែ បនាជាតិ្ ៤១៣៤ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣២៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយមុនីសារាភែ័ឌ  ៤១៣៦ 

 



គ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣២៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយការងារ ៤១៣៧ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣២៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយការងារ ៤១៤១ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣២៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយមុនីសារាភែ័ឌ  ៤១៤៤ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣២៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយសាែ បនាជាតិ្ ៤១៤៥ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣៣០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយសហមមរតី្ ៤១៤៦ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣៣១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយការងារ ៤១៤៨ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលេ ៣៣២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយការងារ ៤១៥៤ 

២~ហ្សចកតីសហ្រមច 

២៨-៦-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលេ ៤៥ សសរ សតីពី ការតត្ងតាំងសរសភាពគ្ែៈររម ធិការរបឆ្ាំងដូោ៉នន
រមពុជា ៤១៥៨ 

១៤-៧-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលេ ៤៧ សសរ សតីពី ការតត្ងតាំងសរសភាពគ្ែៈររម ធិការរបរតួ្របតជង
រមពុជា ៤១៦១ 

III ~ការងារបណាត រកសងួ 
                     ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួហ្សដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 

១៨-៣-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលេ ០៧២ សហវ សតីពី ការបមងកើត្ររុមការងារបញ្ា ីសារមពើភែឌ រទពយសមបត្តិ
រដឋរបស់មនទមីសដឋរិចេនិងហិរញ្ញ វត្ែុរាជធានី មេត្ត ៤១៦៣ 

១៨-៣-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលេ ០៧៣ សហវ សតីពី ការបមងកើត្ររុមការងារបញ្ា ីសារមពើភែឌ រទពយសមបត្តិ
រដឋរបស់អគ្គនាយរដ្ឋឋ នគ្យនិងរដ្ឋឋ រររមពុជា និងសាខាគ្យនិងរដ្ឋឋ រររាជធានី មេត្ត ៤១៧៣ 

    ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសត បហ្ចចកវិទា និងនវានវុរតន៍ 
១៣-១២-២០២១ -របកាសមលេ ៤៤៦ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររុមហុ៊ន សាម ត្ សាញ ហាគ មុនិ 

(មេមបូឌា) ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ កាត្ម់ដរសមមលៀរបាំោរ ់ ៤១៨៣ 
១៣-១២-២០២១ -របកាសមលេ ៤៤៧ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររុមហុ៊ន ញូ ធី&មេ មថរសាែ យ  

ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ កាត្ម់ដរសមមលៀរបាំោរ ់ ៤១៨៦ 
១៤-១២-២០២១ -របកាសមលេ ៤៤៨ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររុមហុ៊ន សាម ត្ ថិច ហាគ មុនិ               

(មេមបូឌា)  ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ កាត្ម់ដរសមមលៀរបាំោរ ់ ៤១៨៩ 
១៤-១២-២០២១ -របកាសមលេ ៤៤៩ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររមុហុ៊ន មជដ្ឋបត់បលយូ ហសងុរនុ               

(មេមបូឌា) ហាគ មុនិ  ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ កាត្ម់ដរសមមលៀរបាំោរ ់ ៤១៩២ 
១៤-១២-២០២១ -របកាសមលេ ៤៥០ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររុមហុ៊ន មហងវនិ  (មេមបឌូា) 

ហាគ មុនិ  ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ កាត្ម់ដរសមមលៀរបាំោរ ់ ៤១៩៥ 

         
 



ឃ 
១៦-៣-២០២២ -របកាសមលេ ១១៨ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររុមហុ៊ន ហូណ្តន អឺរ-កាង        

(មេមបូឌា) អិុនមវសមមន បមងកើត្មរាងចររ កាត្ម់ដរសមមលៀរបាំោរ ់ ៤១៩៨ 

   ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួស្រ ៉និង ថាមពល 
២៧-៧-២០២១ -របកាសមលេ ០៧២៣ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំមែើ រការសាែ នីយ

មរបងឥនធនៈមលេ ០៧២៣ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២៧ តេ ររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០២១ ៤២០១ 
២៧-៧-២០២១ -របកាសមលេ ០៧២៤ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំមែើ រការសាែ នីយ

មរបងឥនធនៈមលេ ០៧២៤ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២៧ តេ ររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០២១ ៤២០៥ 
២៧-៧-២០២១ -របកាសមលេ ០៧២៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំមែើ រការសាែ នីយ

មរបងឥនធនៈមលេ ០៧២៥ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២៧ តេ ររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០២១ ៤២០៩ 
១៤-៣-២០២២ -របកាសមលេ ០១២៦ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំមែើ រការសាែ នីយ

រមួមរបង និងឧសម័នឥនធនៈមលេ ០១២៦ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ១៤ តេ មនីា ឆ្ន ាំ ២០២២ ៤២១៣ 
១៤-៣-២០២២ -របកាសមលេ ០១៣០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំមែើ រការសាែ នីយ

មរបងឥនធនៈមលេ ០១៣០ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ១៤ តេ មនីា ឆ្ន ាំ ២០២២ ៤២១៧ 

 



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40974097



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40984098



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40994099



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41004100



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41014101



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41024102



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41034103



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41044104



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41054105



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41064106



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41074107



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41084108



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41094109



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41104110



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41114111



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41124112



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41134113



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41144114



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41154115



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41164116



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41174117



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41184118



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41194119



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41204120



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41214121



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41224122



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41234123



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41244124



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41254125



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41264126



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41274127



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41284128



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41294129



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41304130



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41314131



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41324132



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41334133



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41344134



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41354135



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41364136



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41374137



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41384138



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41394139



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41404140



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41414141



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41424142



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41434143



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41444144



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41454145



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41464146



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41474147



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41484148



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41494149



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41504150



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41514151



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41524152



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41534153



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41544154



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41554155



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41564156



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41574157



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41584158



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41594159



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41604160



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41614161



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41624162



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41634163



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41644164



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41654165



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41664166



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41674167



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41684168



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41694169



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41704170



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41714171



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41724172



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41734173



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41744174



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41754175



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41764176



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41774177



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41784178



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41794179



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41804180



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41814181



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41824182



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41834183



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41844184



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41854185



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41864186



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41874187



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41884188



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41894189



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41904190



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41914191



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41924192



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41934193



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41944194



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41954195



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41964196



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41974197



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41984198



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41994199



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42004200



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42014201



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42024202



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42034203



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42044204



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42054205



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42064206



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42074207



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42084208



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42094209



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42104210



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42114211



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42124212



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42134213
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