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   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

១៥-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៤៧ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ ដល់នាយទាហាន ថ្នន រ់
ឧត្តមមសនីយ ៍ននរងមោធពលមេមរភូមនិទ ១១ របូ ៥៥៨៥ 

១៥-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៤៨ សតីពី ការមព្ោសព្ពះរាជទាន នូវមព្រឿងឥសសរយិយស   
សមមតចព្ពះមហារសព្តី្ោនី ព្ពះសីុសុវត្ថិ មុនីវងស រុសុមៈ នាររីត័្ន ថ្នន រ ់ មហាមសនា ចំម ះ     
ឧោសិកា នាង សសង ៥៥៨៧ 

១៥-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៤៩ សតីពី ការមព្ោសព្ពះរាជទាន នូវមព្រឿងឥសសរយិយស   
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ចំម ះ ឯរឧត្តម អស់មោរ មោរព្សី និងរញ្ញា  ចំនួន ៦៨ របូ ៥៥៨៨ 

១៥-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥០ សតីពី ការមព្ោសព្ពះរាជទាន នូវមព្រឿងឥសសរយិយស   
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ ចំម ះ ឯរឧត្តម ឧរញ៉ មោរជំទាវ អស់មោរ មោរព្សី និងព្ពះសងឃ 
ចំនួន ៧២ របូ/អងគ ៥៥៩០ 

១៦-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥១ សតីពី ការផតល់មោរមងារមោរព្សី សខៀវ រនិហា៊ា ន ជា           
ឧរញ៉ ៥៥៩២ 

១៦-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥២ សតីពី ការផតល់មោរមងារមោរ ហុ ី វាសនា ជា           
ឧរញ៉ ៥៥៩៣ 

១៦-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥៣ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យលះបងស់ញ្ញា តិ្ខ្េែរមដាយោែ នការ
បងខិត្បងខំដល់មោរព្សី  រាជ រសីនិចច (REACH SREYNICH) ជនជាតិ្ខ្េែរ សញ្ញា តិ្
ខ្េែរ ខ្ដលបចចុបបននរំពុងរស់មៅសាធារណរដឋសហពន័ធអាលលឺមង៉ ់ ៥៥៩៤ 

១៦-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥៤ សតីពី ការផតល់សញ្ញា តិ្ខ្េែរ មដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមែ
ដល់រញ្ញា  លីន ហាា ងលីង (LIN FANG-LING) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញា តិ្ចិន(នត្វ៉ន)់ ៥៥៩៥ 

១៦-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥៥ សតីពី ការផតល់សញ្ញា តិ្ខ្េែរ មដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមែ
ដល់ព្រួសារអនរព្សី លីន ធីងវួយ (LIN TING-WEI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញា តិ្ចិន         
(នត្វ៉ន)់ ខ្ដលមានសមាជិរ ២ របូ ៥៥៩៦ 

១៦-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥៦ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រ ់ ននព្របេណ័ឌ
អភោិលដល់ឯរឧត្តម សប៉េង សោធិ៍សា ននព្របេណឌ មន្តនតីរាជការននព្រុមនីតិ្បបញ្ាត្តិ នន                
អរគមលខាធិការដាឋ នរដឋសភា  ៥៥៩៧ 

 
 



ខ 
១៧-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥៧ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រព់្បចឆំ្ន  ំ នន

ព្របេណ័ឌ មន្តនតីព្របព់្រងរដឋោល មៅព្រសួងមុេងារសាធាណៈ ដល់មន្តនតីរាជការ ១៤០ របូ  ៥៥៩៨ 
១៧-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥៨ សតីពី ការមព្ោសព្ពះរាជទាន នូវមព្រឿងឥសសរយិយស   

តាមលំដាបថ់្នន រ ់ដល់មន្តនតីរាជការននព្រសួងសុខាភោិល ៧៩ របូ ៥៦០៤ 
១៧-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៥៩ សតីពី ការមលើរខ្លងមទាសឱ្យទណឌិ ត្ម ែ្ ះ សាហហន 

អាសម៉េរខាន់ មៅ សាននី់ សញ្ញា តិ្ ោ៉រីសាថ ន ៥៦០៧ 
១៧-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦០ សតីពី ការផតល់សញ្ញា តិ្ខ្េែរ មដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមែ

ដល់មោរ សសាវ ប៉េឃនុ (HSIAO PO-KUN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញា តិ្ចិន(នត្វ៉ន)់ ៥៦០៨ 
១៧-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦១ សតីពី ការផតល់សញ្ញា តិ្ខ្េែរ មដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមែដល់

មោរ ហង័ អាន់ររូ ឆឹង ឆីង (HUANG ANDREW CHENG-CHING) ជនជាតិ្    
ចិន សញ្ញា តិ្កាណាដា ៥៦០៩ 

១៧-៦-២០២២ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦២ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមុេតំ្ខ្ណងមន្តនតីរាជការ ននព្រសួង
សងគមរិចច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទា ៣ របូ ៥៦១០ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                             អនុរកឹរយ 
១៣-៧-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ១៣៨ អនព្រ.បរ សតីពី ការមផទរឥណទានថវកិា ៥៦១១ 
១៣-៧-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ១៣៩ អនព្រ.បរ សតីពី ការមផទរឥណទានថវកិា ៥៦១៣ 
១៣-៧-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ១៤០ អនព្រ.បរ សតីពី ការមផទរឥណទានថវកិា ៥៦១៥ 
១៣-៧-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ១៤១ អនព្រ.បរ សតីពី ការមផទរឥណទានថវកិា ៥៦១៧ 
២៩-៦-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ៤៥០ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៥៦១៩ 
២៩-៦-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ៤៥១ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការមផទរ និងខ្ត្ងតាងំមុេតំ្ខ្ណងមន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ៥៦២១ 
២៩-៦-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ៤៥២ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមុេតំ្ខ្ណងមន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ៥៦២២ 
២៩-៦-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ៤៥៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៥៦២៣ 
២៩-៦-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ៤៥៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការផ្លល ស់ទីព្បឹរា ណិជារមែ អមសាថ នតំ្ណាង នន               

ព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជាមៅបរមទស ៥៦២៤ 
៣០-៦-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ៤៥៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៥៦២៦ 
៣០-៦-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ៤៥៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៥៦២៨ 
៣០-៦-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ៤៥៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៥៦៣១ 
៣០-៦-២០២២ -អនុព្រឹត្យមលេ ៤៥៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៥៦៣២ 

 



គ 
III~ការងារបណ្តា រកសងួ 

១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួសសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 
១៦-៦-២០២២ -ព្បកាសអនតរព្រសួងមលេ ៤២៦ សហវ.ព្បរ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំជារជាមទយយររចំណូល និង   

រជាមទយយររចំណូលរង ព្បចមំៅវទិាសាថ នជាតិ្រសិរមែខ្ព្ពរមលៀប ននព្រសួងរសិរមែ                
រកុាខ ព្បមាញ់ និងមនសាទ ៥៦៣៣ 

១៩-៦-២០២២ -ព្បកាសអនតរព្រសួងមលេ ៤៥២ សហវ.ព្បរ សតីពី ការខ្រសព្មួលការខ្បងខ្ចរចំណូលពីមសវ
សាធារណៈរបស់ព្រសួងការងារ និងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ៥៦៣៥ 

១៩-៧-២០២២ -ព្បកាសអនតរព្រសួងមលេ ៤៥៣ សហវ.ព្បរ សតីពី នីតិ្វធីិននការព្របព់្រងការព្បមូលចំណូល 
និងការមព្បើព្ោស់មូលនិធិបរសិាថ ន និងសងគម ៥៦៣៩ 

២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសា បសចចកវិទា និងនវានវុរាន៍ 
១០-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២២២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន មេមបូឌាន េនព្រីត្ 

ចព្រីទីង ឯ.រ បមងកើត្មរាងចព្រ ោយមបតុ្ង ៥៦៥២ 
១៣-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២២៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន អិុន មចៀ ហាគ មមន 

បមងកើត្មរាងចព្រ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ ៥៦៥៥ 
១៣-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២២៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន វនិហួ៊ ខ្ភរឃីជីង       

(មេមបូឌា) ឯ.រ បមងកើត្មរាងចព្រ ផលិត្បរកិាខ រមវចេចប ់ មរសកាតុ្ង សាល រសញ្ញា  ព្បអបម់ ើ 
ម ើទព្ម ថងោ់ល សទិរ និងសមាា របរកិាខ រព្របព់្បមភទ (មោះពុមព) ៥៦៥៨ 

១៣-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២២៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន មហាគ លមេរ ណុរស៍ 
េមមមើសល ឯ.រ បមងកើត្មរាងចព្រ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ ៥៦៦១ 

១៤-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២២៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន អូមរៀន ហុងមយ          
(មេមបូឌា) នីត្ធីង ឯ.រ បមងកើត្មរាងចព្រ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ ៥៦៦៤ 

១៤-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២២៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រមុហុ៊ន អិលមអចធីអិល               
មដេរ័មរសិន (មេមបូឌា) ឯ.រ បមងកើត្មរាងចព្រ ផលិត្ និងផគុ ំដំមឡើងខ្េសអំពូលមភលើងតុ្បខ្ត្ង និង
មដើមម ើសិបបនិមិែត្ព្របព់្បមភទ ៥៦៦៧ 

១៤-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២២៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន អិលណូមមដ ខ្ហ៊លខ្ឃរ 
ព្បូដារ (មេមបូឌា) ឯ.រ បមងកើត្មរាងចព្រ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រម់វជាសាន្តសត និងផលិត្បរកិាខ រ
មវជាសាន្តសត ៥៦៧០ 

១៤-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២២៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រមុហុ៊ន ឃយអិូមេីមជ (មេមបូឌា) 
ឯ.រ បមងកើត្មរាងចព្រ ចរ ់និងកាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ ៥៦៧៣ 

 



ឃ 
១៤-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២៣៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន មអសមហសត្               

មហាគ លមដន មវ ៉មថរសាថ យ (មេមបូឌា) ឯ.រ បមងកើត្មរាងចព្រ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ ៥៦៧៦ 
១៤-៦-២០២២ -ព្បកាសមលេ ២៣៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រមុហុ៊ន ោុងំ េលូសីុង             

(មេមបូឌា) ឯ.រ បមងកើត្មរាងចព្រ កាត្ម់ដរសមមលៀរបំ រ ់ ៥៦៧៩ 
២៦-៧-២០២២ -ព្បកាសមលេ ៣១៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រមុហុ៊ន រីសីុន (មេមបូឌា) ឯ.រ 

បមងកើត្សាខាមរាងចព្រ មោរររស់មមលៀរបំ រ ់ ៥៦៨២ 

        ៣~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួហរ ៉េ និង ថាមរល 
២៧-៧-២០២១ -ព្បកាសមលេ ០៧៧៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខេណឌ ននលិេិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណើ រការ

សាថ នីយមព្បងឥនធនៈមលេ ០៧៧៣ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថងទី ២៧ ខ្េ ររកដា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៦៨៥ 
២-៨-២០២១ -ព្បកាសមលេ ០៧៩៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខេណឌ ននលិេិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលេ ០៧៩៤ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថងទី ២ ខ្េ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៦៨៩ 
២-៨-២០២១ -ព្បកាសមលេ ០៧៩៥ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខេណឌ ននលិេិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលេ ០៧៩៥ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថងទី ២ ខ្េ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៦៩៣ 
២-៨-២០២១ -ព្បកាសមលេ ០៧៩៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខេណឌ ននលិេិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលេ ០៧៩៧ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថងទី ២ ខ្េ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៦៩៧ 
៥-៨-២០២១ -ព្បកាសមលេ ០៧៩៨ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខេណឌ ននលិេិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលេ ០៧៩៨ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថងទី ៥ ខ្េ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៧០១ 
៥-៨-២០២១ -ព្បកាសមលេ ០៨០០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខេណឌ ននលិេិត្អនុញ្ញា ត្ដំមណើ រការសាថ នីយ

មព្បងឥនធនៈមលេ ០៨០០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថងទី ៥ ខ្េ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៥៧០៥ 

 



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5585



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5586



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5587



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5588



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5589



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5590



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5591



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5592



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5593



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5594



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5595



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5596



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5597



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5598



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5599



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5600



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5601



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5602



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5603



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5604



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5605



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5606



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5607



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5608



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5609



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5610



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5611



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5612



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5613



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5614



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5615



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5616



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5617



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5618



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5619



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5620



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5621



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5622



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5623



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5624



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5625



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5626



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5627



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5628



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5629



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5630



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5631



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5632



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5633



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5634



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5635



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5636



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5637



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5638



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5639



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5640



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5641



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5642



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5643



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5644



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5645



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5646



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5647



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5648



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5649



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5650



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5651



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5652



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5653



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5654



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5655



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5656



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5657



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5658



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5659



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5660



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5661



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5662



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5663



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5664



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5665



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5666



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5667



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5668



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5669



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5670



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5671



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5672



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5673



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5674



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5675



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5676



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5677



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5678



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5679



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5680



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5681



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5682
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ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5686
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ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5694
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ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5697



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5698
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