
	ឆ្នាំទី	២២		លេខ៣៥	 តេមីាសទី០២	ឆ្នា២ំ០២២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្សត្រ

ផ្សាយចេញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃ
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តៃី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្យ  អនុក្រឹត្យ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជ្រ  សារាចរ  ប្រកាស



                                                                       ក    N34/21ររមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

២៣-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤១៣ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រត់ាមររមតិ្          
សញ្ញា បរត្ ននររបខណ័្ឌ មន្តនតីសុខាភបិាលជានខ់ពស់ និងររបខណ័្ឌ មន្តនតីបមចចរមេសជានខ់ពស់ 
មៅររសួងសុខាភបិាល ដល់មន្តនតីរាជការ ០៣ របូ ៤២២១ 

២៣-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤២២  សតីពី ការបញ្ចបមុ់ខតំ្ណណ្ង ឯរឧត្តម គី មសរវីឌ្ឍន ៍ពីេី
របឹរាឯរឧត្តមរិត្តិមសដ្ឋា បណ្ឌិ ត្ ជាម យយៀប អនុរបធានេី១ រដាសភា រនុងនីតិ្កាលេី៦ នន
រដាសភា មានឋានៈមសមើ អនុរដាមលខាធិការ ៤២២២ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤២៣ សតីពី ការផតល់មោរមងារមោររសី រទី ដាណា ជា ឧរញ៉ ៤២២៣ 
២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤២៤ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមមសនីយរ៍តី្ ជារិចចប

ច្ចច មរណ្ៈ ចំម ះវរមសនីយឯ៍រ កកវ យរសង នាយនគរបាលជានខ់ពស់ ររបខណ័្ឌ មន្តនតី
នគរបាលជាតិ្រមពុជា ណដលបានេេួលមរណ្ៈភាព ៤២២៤ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤២៥ សតីពី ការណត្ងតាងំឯរឧត្តម វ៉ា  ថន ជាអភបិាលននគ
ណ្ៈអភបិាលមខត្តររមចះ សរមាបអ់ាណ្ត្តិេី២ រនុងណដនសមត្ថរិចចដណដល ៤២២៥ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤២៦ សតីពី ការណត្ងតាងំឯរឧត្តម អ ៊ូច ភា ជាអភបិាលនន   
គណ្ៈអភបិាលមខត្តតាណរវ សរមាបអ់ាណ្ត្តិេី២ រនុងណដនសមត្ថរិចចដណដល ៤២២៦ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤២៧ សតីពី ការណត្ងតាងំមុខត្ំណណ្ងឯរឧត្តម ឈាង           
រគីសតហុ្វ ជារដាមលខាធិការ ននររសួង ណិ្ជជរមម ៤២២៧ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤២៨ សតីពី ការលុបម ម្ ះឯរឧត្តម យលឿន សុមី៉ា៊ូណា នន
ររបខណ្ឌ មន្តនតីរគបរ់គងរដាបាល មចញពីររបខណ័្ឌ េីសតីការគណ្ៈរដាមន្តនតី មដ្ឋយមូលមេតុ្
េេួលមរណ្ភាព ៤២២៨ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤២៩ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្ណខមរ មដ្ឋយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ  ហ្ង័ ណាម  (HOANG NAM) ជនជាតិ្មវៀត្ណាម សញ្ញជ តិ្មវៀត្ណាម មដ្ឋយបតូរ
ម ម្ ះជា ភីធ័រ ហាាំង (PETER HANK) ៤២២៩ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣០ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្ណខមរ មដ្ឋយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ  ជិន វណ្ណ កែន  (TRAN VAN DEN) ជនជាតិ្មវៀត្ណាម សញ្ញជ តិ្មវៀត្ណាម 
មដ្ឋយបតូរម ម្ ះជា សខុ ណារនិ (SOK NARIN) ៤២៣០ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣១ សតីពី ការមរបាសរពះរាជទាន នូវមរគឿងឥសសរយិយស   
តាមលំដ្ឋបថ់្នន រ ់ចំម ះ ឯរឧត្តម ឧរញ៉ មោរជំទាវ អស់មោរ និងមោររសី ចំនួន ៦៩ របូ ៤២៣១ 



ខ 
២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣២ សតីពី ការមរបាសរពះរាជទាន នូវមរគឿងឥសសរយិយស   

តាមលំដ្ឋបថ់្នន រ ់ចំម ះ ឯរឧត្តម ឧរញ៉ មោរជំទាវ អស់មោរ មោររសី រញ្ញា   ឧបាសរ 
និងរពះសងឃ ចំនួន ៧០ របូ/អងគ ៤២៣៣ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣៣ សតីពី ការមរបាសរពះរាជទាន នូវមរគឿងឥសសរយិយស   
តាមលំដ្ឋបថ់្នន រ ់ចំម ះ ឯរឧត្តម ឧរញ៉ មោរជំទាវ អស់មោរ មោររសី  ឧបាសរ និង
រពះសងឃ ចំនួន ៧០ របូ/អងគ ៤២៣៥ 

២៧-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣៤ សតីពី ការមរបាសរពះរាជទាន នូវមរគឿងឥសសរយិយស   តាម
លំដ្ឋបថ់្នន រ ់ចំម ះ ឯរឧត្តម ឧរញ៉ មោរជំទាវ អស់មោរ និងរពះសងឃ ចំនួន ២៨ របូ/អងគ ៤២៣៧ 

២៨-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣៥ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្ណខមរ មដ្ឋយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ  ជុង ចាក៊ូប ជ៊ូណាវណ្ណ   (JUNG JACOB JUNAWAN) ជនជាតិ្រូមរ ៉
សញ្ញជ តិ្ឥណ្ឌូ មនសីុ មដ្ឋយបតូរម ម្ ះជា ជុង យ៉ាងុវ៉ា ន់ (JUNG YONG WAN) ៤២៣៩ 

២៨-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣៦ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្ណខមរ មដ្ឋយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ  ឈនិ អីុឡងុ  (CHEN, YILONG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញជ តិ្ចិន  ៤២៤០ 

២៨-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣៧ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្ណខមរ មដ្ឋយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ  ល ីប៉ារ  (LI, BO) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញជ តិ្ចិន មដ្ឋយបតូរម ម្ ះជា ល ីយៅ (LY 

POV) ៤២៤១ 
២៨-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣៨ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្ណខមរ មដ្ឋយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម

ដល់មោរ  រ ៉ា៊ូប នី តាណាកា  (ROBIN TANAKA) ជនជាតិ្ឥណ្ឌូ មណ្សីុ សញ្ញជ តិ្          
ឥណ្ឌូ មណ្សីុ  ៤២៤២ 

២៨-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៣៩ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្ណខមរ មដ្ឋយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ  គិរទីសាក់ អាណុ្ង  (KITTISAK ANONG) ជនជាតិ្នៃ សញ្ញជ តិ្នៃ មដ្ឋយ   
បតូរម ម្ ះជា នី ក៊ូល (NI COLE) ៤២៤៣ 

២៩-៤-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៤២២/៤៤០ សតីពី ការមរបាសរពះរាជទាន នូវមរគឿងឥសសរយិយស   
តាមលំដ្ឋបថ់្នន រ ់ចំម ះ សបបរុសជន ៣០ អងគ/របូ ៤២៤៤ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                         ១~អនរុកឹរយ 
២-៦-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ១១១ អនររ.បរ សតីពី ការមធវើអនុបមោគពីសមបត្តសិាធារណ្ៈរបស់រដា មរជា

សមបត្តិឯរជនរបស់រដានូវនផទដីេំេំ ១៥០ េិរតា ៥០ អា និង ៦១ សងេី់អា សថិត្រនុងភូម ិ        
សាន្តសតររុងបរូមោ មខត្តរំពត្ ៤២៤៦ 

២-៦-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ១១២ អនររ.បរ សតីពី ការកាត្ម់ឆវៀលនផទដីតំ្បន៣់ និងការណរសរមួលនផទដីតំ្បន៣់ 
សថិត្រនុងភូមសិាន្តសតឃំុសំមរាងណសន និងឃំុផលូវេូរ រសុររំពងណ់លង មខត្តរំពងឆ់្ន ងំ ៤២៥០ 



គ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៣៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការណត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៤២៥៦ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៣៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការនិយត័្រមមររបខណ័្ឌ  ឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៤២៥៧ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៣៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយសាថ បនាជាតិ្ ៤២៥៩ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៣៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយសាថ បនាជាតិ្ ៤២៦០ 
១៨-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៣៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៤២៦១ 
២០-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៣៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការណត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៤២៦២ 
២០-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៣៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៤២៦៤ 
២៦-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៤០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយការងារ ៤២៦៦ 
២៦-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៤១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការណត្ងតាងំ និងរបគល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជការ ៤២៦៧ 
២៦-៥-២០២២ -អនុររឹត្យមលខ ៣៤២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដ្ឋយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៤២៦៩ 

២~យសចកតីសយរមច 

១៤-៧-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ៤៨ សសរ សតីពី ការបមងកើត្គណ្ៈរមមការអនតរររសួង មដើមបមីរៀបចំមាតុ្ភូមិ
និវត្តនអ៍ដាិធាតុ្យុេធជនរងរមាល ងំរបដ្ឋបអ់ាវធុសាមគគីសមន្តងាគ ះជាតិ្រមពុជា ពីសាធារណ្រដាសងគម
និយមមវៀត្ណាម ៤២៧១ 

១៥-៧-២០២២ -មសចរតីសមរមចមលខ ៤៩ សសរ សតីពី ការណត្ងតាងំសមាសភាពគណ្ៈរមាម ធិការជាតិ្ជំមរឿន
រសិរមម មៅរពះរាជាណាចរររមពុជា ឆ្ន ២ំ០២៣ ៤២៧៤ 

III ~ការងារបណាត រកសងួ 
                     ១~ទីសតកីាររែាមន្តនតីរកសងួយសែាកិចច និង ហ្រិញ្ញវរថុ 

៣-២-២០២២ -ការរបកាសអនតរររសួងមលខ ១១៩ សេវ.របរ សតីពី ការណត្ងតាងំរជជមេយយររចំណូ្លមៅ
សារលវេិាល័យភូមនិទភនមំពញ ៤២៧៦ 

    ២~ទីសតកីាររែាមន្តនតីរកសងួឧសាហ្កមម វទិាសាន្តសត បយចចកវិទា នងិនវនុវរតន ៍

១៥-១២-២០២១ -របកាសមលខ ៤៥១ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមេុ៊ន អិុមសីុណបរ៊ ឯ.រ បមងកើត្
មរាងចររ ផលិត្កាបូបរគបរ់បមភេ ៤២៧៩ 

១៥-១២-២០២១ -របកាសមលខ ៤៥២ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមេុ៊ន អីុអិម អូតូ្ម៉ូបាល ឯ.រ 
បមងកើត្មរាងចររ ផតុ ំដំម ើងមរគឿងចររ រៃយនតសមណាត ង និងរៃយនតដឹរេំនិញធុនធងនរ់គបរ់បមភេ ៤២៨២ 

២០-១២-២០២១ -របកាសមលខ ៥៣២ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមេុ៊ន ម៊ហូ្វវ ស (មខមបូឌា)   
ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ ផលិត្ភយួ ៤២៨៥ 

២០-១២-២០២១ -របកាសមលខ ៥៣៣ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមេុ៊ន រមី៉ុនដ្ឋ (មខមបូឌា)     
អឹណភរលឹ ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ ៤២៨៨ 

 



ឃ 
២០-១២-២០២១ -របកាសមលខ ៥៣៤ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររមុេុ៊ន ភ.ីអាយ.ភ ីខាៃិន មេវរ

មធើរ ីបមងកើត្មរាងចររ ផលិត្មរសកាតុ្ង ៤២៩១ 
២០-១២-២០២១ -របកាសមលខ ៥៣៥ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររមុេុ៊ន ណអត៊្វ៉នៃ ៍រតាណវល េគូដ

ស៍ (មខមបូឌា) ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ ផលិត្វ៉លិសរគបរ់បមភេ និងមៅអីចល័ត្សរមាបម់ធវើ
ដំមណ្ើ ររមានត ៤២៩៤ 

២១-១២-២០២១ -របកាសមលខ ៥៣៦ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមេុ៊ន សីុណូ្ហ្វរ៉ា (ភនមំពញ) 
ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ ផលិត្ឧបររណ៍្ និងសមាា រដ្ឋរម់រគឿងសំអាង ៤២៩៧ 

១៦-៣-២០២២ -របកាសមលខ ១២១ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររមុេុ៊ន ម៉ូដឺន បាល សទីរ & ផារមខ
ជីង (មខមបូឌា) បមងកើត្សាខាមរាងចររ ផលិត្ផលិត្ផលពីបាល សទីរ និងមភសជជៈ ៤៣០០ 

១៨-៣-២០២២ -របកាសមលខ ១២២ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមេុ៊ន តូ្យ៉ូគី អឹណភរលឹ        
(មខមបូឌា) ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ ៤៣០៣ 

១៨-៣-២០២២ -របកាសមលខ ១២៣ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររមុេុ៊ន មជមនរល៉ អិុនមៃលីមជន        
(មខមបូឌា) ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ ផលិត្សំបររងោនយនតរគបរ់បមភេ ៤៣០៦ 

    ៣~ទីសតកីាររែាមន្តនតរីកសងួករ ៉ា និង ថាមរល 
២៧-៧-២០២១ -របកាសមលខ ០៧២៦ រៃ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០៧២៦ រៃ.អរបរ.លអ ចុះនៃងេី ២៧ ណខ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០២១ ៤៣០៩ 
២៧-៧-២០២១ -របកាសមលខ ០៧២៨ រៃ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០៧២៨ រៃ.អរបរ.លអ ចុះនៃងេី ២៧ ណខ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០២១ ៤៣១៣ 
២៧-៧-២០២១ -របកាសមលខ ០៧២៩ រៃ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០៧២៩ រៃ.អរបរ.លអ ចុះនៃងេី ២៧ ណខ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០២១ ៤៣១៧ 
២៧-៧-២០២១ -របកាសមលខ ០៧៣០ រៃ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០៧៣០ រៃ.អរបរ.លអ ចុះនៃងេី ២៧ ណខ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០២១ ៤៣២១ 
២៧-៧-២០២១ -របកាសមលខ ០៧៣២ រៃ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

រមួមរបង និងឧសម័នឥនធនៈមលខ ០៧៣២ រៃ.អរបរ.លអ ចុះនៃងេី ២៧ ណខ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០២១ ៤៣២៥ 
២៧-៧-២០២១ -របកាសមលខ ០៧៣៣ រៃ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណ្ើ រការ

សាថ នីយមរបងឥនធនៈមលខ ០៧៣៣ រៃ.អរបរ.លអ ចុះនៃងេី ២៧ ណខ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០២១ ៤៣២៩ 
១៤-៣-២០២២ -របកាសមលខ ០១៣៦ រៃ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០១៣៦ រៃ.អរបរ.លអ ចុះនៃងេី ១៤ ណខ មនីា ឆ្ន  ំ២០២២ ៤៣៣៣ 
១៤-៣-២០២២ -របកាសមលខ ០១៥៩ រៃ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០១៥៩ រៃ.អរបរ.លអ ចុះនៃងេី ១៤ ណខ មនីា ឆ្ន  ំ២០២២ ៤៣៣៧ 
១៤-៣-២០២២ -របកាសមលខ ០១៦៥ រៃ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណ្ើ រការសាថ នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០១៦៥ រៃ.អរបរ.លអ ចុះនៃងេី ១៤ ណខ មនីា ឆ្ន  ំ២០២២ ៤៣៤១ 



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42214221



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42224222



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42234223



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42244224



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42254225



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42264226



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42274227



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42284228



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42294229



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42304230



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42314231



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42324232



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42334233



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42344234



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42354235



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42364236



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42374237



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42384238



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42394239



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42404240



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42414241



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42424242



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42434243



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42444244



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42454245



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42464246



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42474247



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42484248



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42494249



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42504250



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42514251



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42524252



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42534253



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42544254



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42554255



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42564256



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42574257



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42584258



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42594259



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42604260



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42614261



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42624262



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42634263



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42644264



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42654265



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42664266



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42674267



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42684268



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42694269



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42704270



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42714271



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42724272



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42734273



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42744274



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42754275



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42764276



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42774277



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42784278



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42794279



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42804280



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42814281



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42824282



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42834283



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42844284



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42854285



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42864286



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42874287



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42884288



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42894289



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42904290



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42914291



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42924292



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42934293



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42944294



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42954295



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42964296



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42974297



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42984298



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42994299



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43004300



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43014301



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43024302



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43034303



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43044304



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43054305



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43064306



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43074307



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43084308



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43094309



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43104310



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43114311



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43124312



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43134313



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43144314



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43154315



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43164316



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43174317



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43184318



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43194319



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43204320



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43214321



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43224322



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43234323



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43244324



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43254325



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43264326



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43274327



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43284328



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43294329



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43304330



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43314331



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43324332



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43334333



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43344334



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43354335



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43364336



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43374337



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43384338



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43394339



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43404340



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43414341



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43424342



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43434343



ឆា  ំទី២២ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២២ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43444344
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