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   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦៤ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម គួច គូលអំ 
ជាទីរបឹរាររសួងអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា មានឋានៈសសមើ អគ្គនាយរ បតនែមសលើមុខងារបច្ចុបបនន 
សោយពុាំទទួលយររារប់ាំណាច្ម់ុខងារ ៥៨៣៥ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦៥ សតីពី ការផតល់សោរមងារសោរ លមឹ ស្សនហគំ៍និរ ជា           
ឧរញ៉ ៥៨៣៦ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦៦ សតីពី ការផតល់សោរមងារសោរ អ៊ន់ សធុា ជា           
ឧរញ៉ ៥៨៣៧ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦៧ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងជារដឋសលខាធិការ និងជា
អនុរដឋសលខាធិការររសួងសងគមរិច្ច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទា ៣ របូ ៥៨៣៨ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់សោរ  ស្ វ្ៀន អាញទ់ន់ (NGUYEN ANH TUAN) ជនជាតិ្រិញ  សញ្ជា តិ្សវៀត្ណាម 
សោយបតូរស ម្ ះជា ល ីយី្ អាន (LY YING AN) ៥៨៣៩ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៦៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់សោរ  ស្ វ្ៀន វណ្ណ ឌ័ន (NGUYEN VAN DOAN) ជនជាតិ្សវៀត្ណាម  សញ្ជា តិ្            
សវៀត្ណាម សោយបតូរស ម្ ះជា បុ៊ន សណំា្ (BUN SAMNANG) ៥៨៤០ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៧០ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់សោរ  ហាវ ន វណ្ណហស៊ុ្  (PHAN VAN DUNG) ជនជាតិ្សវៀត្ណាម  សញ្ជា តិ្            
សវៀត្ណាម សោយបតូរស ម្ ះជា លមី វាសនា (LIM VEASNA) ៥៨៤១ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៧១ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់អនររសី  លនី សុ ី (LIN XI) ជនជាតិ្ចិ្ន  សញ្ជា តិ្អាសមររិ សោយបតូរស ម្ ះជា លនី   
ឈនិសុ ី(LIN CHEN XI) ៥៨៤២ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៧២ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈ ឯរឧត្តម                   
ស្រឿន រទិធរីរ័ន ជារបតិ្ភូរាជរោឋ ភាិលរមពុជា ទទួលបនទុរជាអគ្គនាយរ ននអគ្គនាយរោឋ ន 
រិច្ចការរដឋាល និងហិរញ្ញ វត្ែុ ននររសួងសងគមរិច្ច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទា មាន     
ឋានៈសសមើ រដឋសលខាធិការ ៥៨៤៣ 

២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៧៣ សតីពី ការសផទរររបខែ័ឌ សោរ រូន វីរៈបុរត                    
ននររបខែ័ឌ មន្តនតីនគ្រាលជាតិ្រមពុជា ររសួងមហានផទ          ៥៨៤៤ 



ខ 
២០-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៧៤ សតីពី ការបញ្ចបស់ោរ  យន់ សណំា្ ពីររបខែ័ឌ

អភាិល មន្តនតីរាជការននររុមនីតិ្បបញ្ញត្តិសៅអគ្គសលខាធិការោឋ នររុមរបឹរាធមមនុញ្ញ  តម
សាំសែើ ោឈបរ់បស់សាមខីលួន               ៥៨៤៥ 

២១-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៧៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់សោរ  វឹ្ ខឹហវ ឹ្  (WENG, KEFENG) ជនជាតិ្ចិ្ន  សញ្ជា តិ្ចិ្ន សោយបតូរស ម្ ះ
ជា ហរ័ ស្ខវិន (HUA KEVIN) ៥៨៤៦ 

២១-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៧៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់សោរ  ល ីផាន (LI, PAN) ជនជាតិ្ចិ្ន  សញ្ជា តិ្ចិ្ន ៥៨៤៧ 

២១-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៧៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សោយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់សោររសី  ល ីអុហីាន (LI, YIHAN) ជនជាតិ្ចិ្ន  សញ្ជា តិ្ចិ្ន ៥៨៤៨ 

២១-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៧៩ សតីពី ការតត្ងតាំងឯរឧត្តម រស ី ណូ្រ ីជា សមាជិរ
ររុមរបឹរាធមមនុញ្ញ  រនុងអាែត្តិថ្មី ៥៨៤៩ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨០ សតីពី ការោរម់ន្តនតីពនធនាោរ ឱ្យចូ្លនិវត្តនរ៍នុង                 
ឋាននតរស័រតិឧត្តមអោគ នុររស ននររបខែ័ឌ មន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហានផទ ៣ របូ ៥៨៥០ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨១ សតីពី ការសរាសរពះរាជទាន នូវសរគ្ឿងឥសសរយិយស    
ដល់សបបរុសជន ៣៦ របូ ៥៨៥២ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨២ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម ស្ ៉ ណំ្ ជា
ទីរបឹរាររសួងមហានផទ មានឋានៈសសមើ អនុរដឋសលខាធិការ បតនែមសលើមុខងារបច្ចុបបនន ៥៨៥៤ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨៣ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងឯរឧត្តម ហាស ់            
សបិូន ជារដឋសលខាធិការ ននររសួងមហានផទ ៥៨៥៥ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨៤ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម ឈមឹ ស្សរ ី
ភួន ជាទីរបឹរាររសួងមហានផទ មានឋានៈសសមើ អនុរដឋសលខាធិការ ៥៨៥៦ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                             អនុរកឹរយ 
១៤-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ១៤៤ អនររ.បរ សតីពី ការសរៀបច្ាំ និងការរបរពឹត្តសៅរបស់ររសួងតផនការ ៥៨៥៧ 
១៤-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ១៤៥ អនររ.បរ សតីពី ការសផទរឥែទានថ្វកិា ៥៨៩២ 
១-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងទីរបឹរាអមររសួងយុត្តិធម ៌ ៥៨៩៤ 
១-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការរបគ្ល់ភាររិច្ចជូនមន្តនតីរាជការ ៥៨៩៧ 
១-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការសផទរសោធិនពលី ៥៨៩៨ 
១-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនសមោយមុនីសារាភែ័ឌ  ៥៩០៣ 



គ 
១-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនសមោយសាែ បនាជាតិ្ ៥៩០៤ 
១-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនសមោយការងារ ៥៩០៦ 
១-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្សមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៥៩២១ 
១-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនសមោយការងារ ៥៩២៣ 
១-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៥៩២៧ 
៤-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៧៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនសមោយសាែ បនាជាតិ្ ៥៩២៩ 

III~ការងារបណាត រកសួ្  
១~ទីសតកីាររដាមន្តនតីរកសួ្ ស្សដាកិចច និ្ ហរិញ្ញវរថុ 

២១-៧-២០២២ -របកាសអនតរររសួងសលខ ៥៣៣ សហវ.របរ សតីពី ការយររនរមសសវាសធវើសត្សតរហ័សររអងទី់
តហសនរូវដី-១៩ ច្ាំស ះអនរដាំសែើ រជាជនបរសទស តដលមនិានចារវ៉់ារស់ាាំងរូវដី-១៩ ឬ
ានចារវ៉់ារស់ាាំងរូវដី-១៩ ដូសមូលោឋ នមនិានសពញសលញ ៥៩៣១ 

២១-៧-២០២២ -របកាសអនតរររសួងសលខ ៥៣៤ សហវ.របរ សតីពី ការតបងតច្រច្ាំែូលពីសសវាសធវើសត្សតរហ័ស
ររអងទី់តហសនរូវដី-១៩ ច្ាំស ះអនរដាំសែើ រជាជនបរសទស តដលមនិានចារវ៉់ារស់ាាំង             
រូវដី-១៩ ឬានចារវ៉់ារស់ាាំងរូវដី-១៩ ដូសមូលោឋ នមនិានសពញសលញ ៥៩៣៥ 

២~ទីសតកីាររដាមន្តនតីរកសួ្ ឧសាហកមម វិទាសាន្តសត បស្ចចកវិទា និ្នវានវុរតន៍ 
២២-៣-២០២២ -របកាសសលខ ១២៥ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររមុហុ៊ន សខមបូឌាន ហគ័រសីុង យី 

ឈុន ឡាង ផ្លល យវតូ្ ឯ.រ បសងកើត្សរាងច្ររ តរនច្នកាត របនទះ (ពីសឈើនាាំចូ្ល និងសឈើដុះ         
រនុងរសុរ) ៥៩៣៩ 

២២-៣-២០២២ -របកាសសលខ ១២៦ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររុមហុ៊ន សមង៉ ោ ហវូត្សវៀ           
អីុនោស់ន្តសទីល បសងកើត្សរាងច្ររ ផលិត្តសបរសជើង ៥៩៤២ 

៣១-៣-២០២២ -របកាសសលខ ១៣៨ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររុមហុ៊ន យូ អាយ សីុ អឹតភរលឹ 
សមនូសហវរឆឺរងី បសងកើត្សរាងច្ររ កាត្ស់ដរសសមលៀរបាំ រ ់ ៥៩៤៥ 

៣១-៣-២០២២ -របកាសសលខ ១៣៩ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យររុមហុ៊ន អីុសតសរកាន ហវ៊៊ូត្តវរ            
អិុនោសន្តសទី ឯ.រ បសងកើត្សរាងច្ររ ផលិត្តសបរសជើង ៥៩៤៨ 

        ៣~ទីសតកីាររដាមន្តនតីរកសួ្ ររ ៉និ្ ថាមរល 
៥-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨០៦ រថ្.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំសែើ រការសាែ នីយ

រមួសរបង និងឧសម័នឥនធនៈសលខ ០៨០៦ រថ្.អរបរ.លអ ចុ្ះនថ្ៃទី ៥ តខ សីហា ឆ្ន ាំ ២០២១ ៥៩៥១ 
៥-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨០៧ រថ្.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំសែើ រការសាែ នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨០៧ រថ្.អរបរ.លអ ចុ្ះនថ្ៃទី ៥ តខ សីហា ឆ្ន ាំ ២០២១ ៥៩៥៥ 



 



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5835



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5836



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5837



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5838



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5839



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5840



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5841



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5842



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5843



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5844



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5845



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5846



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5847



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5848



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5849



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5850



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5851



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5852



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5853



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5854



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5855



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5856



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5857



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5858



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5859



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5860



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5861



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5862



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5863



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5864



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5865



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5866



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5867



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5868



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5869



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5870



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5871



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5872



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5873



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5874



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5875



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5876



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5877



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5878



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5879



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5880



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5881



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5882



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5883



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5884



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5885



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5886



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5887



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5888



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5889



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5890



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5891



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5892



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5893



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5894



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5895



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5896



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5897



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5898



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5899



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5900



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5901



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5902



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5903



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5904



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5905



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5906



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5907



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5908



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5909



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5910



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5911



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5912



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5913



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5914



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5915



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5916



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5917



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5918



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5919



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5920



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5921



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5922



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5923



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5924



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5925



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5926



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5927



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5928



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5929



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5930



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5931



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5932



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5933



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5934



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5935



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5936



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5937



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5938



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5939



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5940



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5941



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5942



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5943



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5944



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5945



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5946



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5947



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5948



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5949



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5950



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5951



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5952



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5953



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5954



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5955



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5956



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5957



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៨ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5958
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