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   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨៥ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម           
លលៀង លសង ជាទីរបឹរាអមររសួងបរសិ្ថា ន មានឋានៈសសមើ អគ្គនាយរ  ៥៩៥៩ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨៦ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម                 
អ ុ៊ុំ លអងលសដ្ឋា  ជាទីរបឹរាររសួងរសិរមម រកុាា របមាញ់ និងសនស្ថទ មានឋានៈសសមើ                
អនុរដ្ឋសលខាធិការ  ៥៩៦០ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨៧ សតីពី ការត្សមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមសសនីយឯ៍រ ជា               
រិច្ចបច្ឆា មរណៈច្ាំស ះឧត្តមសសនីយស៍ោ ឡាយ ហុងី នាយនគ្របាលថ្នា រឧ់ត្តមសសនីយ ៍
ររបខណ័ឌ មន្តនតីនគ្របាលជាតិ្រមពុជា តដ្លបានទទួលមរណភាព ៥៩៦១ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨៨ សតីពី  ការសរបាសរពះរាជោន នូវសរគ្ឿងឥសសរយិយស    
ជាតូ្បការ ច្ាំស ះ ឯរឧត្តម លៅ វឌ្ឍនា ៥៩៦២ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៨៩ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតណងឯរឧត្តម លអង                  
កកុថាយ ជារដ្ឋសលខាធិការ ននទីសតីការគ្ណៈរដ្ឋមន្តនតី ៥៩៦៣ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩០ សតីពី  ការសរបាសរពះរាជោន នូវសរគ្ឿងឥសសរយិយស    
សហសមរតី្ ច្ាំស ះ សោរជាំោវ អអដ្ឋ អ ុនល ូ(Ayda Unlu) ៥៩៦៤ 

២៣-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩១ សតីពី  ការសរបាសរពះរាជោន នូវសរគ្ឿងឥសសរយិយស    
តមលាំដាបថ់្នា រ ់ ច្ាំស ះ ឯរឧត្តម សោរ សោររសី ននគ្ណៈរមាម ធិការជាតិ្សរៀបច្ាំការ           
សបាះសនា ត្ ៧៨របូ ៥៩៦៥ 

២៤-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩២ សតីពី  ការតត្ងតាំងសៅររមរមមសិរា រពះរាជអាជាា រង
រមមសិរា ច្ាំនួន ៥៦ នារ ់ ឱ្យសៅបសរមើការងារសៅតមស្ថោដ្ាំបូង និងអយយការអមស្ថោ
ដ្ាំបូងសខត្ត ៥៩៦៧ 

២៥-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩៣ សតីពី  ការសរបាសរពះរាជោន នូវសរគ្ឿងឥសសរយិយស    
តមលាំដាបថ់្នា រ ់ដ្ល់មន្តនតីរាជការននគ្ាំសរាង LASED II ៧ របូ ៥៩៧១ 

២៥-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩៤ សតីពី  ការសរបាសរពះរាជោន នូវសរគ្ឿងឥសសរយិយស    
តមលាំដាបថ់្នា រ ់ដ្ល់សបបរុសជន ២៥របូ ៥៩៧២ 

២៥-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩៥ សតីពី  ការសរបាសរពះរាជោន នូវសរគ្ឿងឥសសរយិយស    
ដ្ល់នដ្គូ្អភវិឌ្ឍនន៍នររសួងឧសាហរមម វទិាស្ថន្តសត បសច្ចរវទិា និងនវានុវត្តន ៍២របូ ៥៩៧៣ 



ខ 
២៥-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩៦ សតីពី  ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតណងឯរឧត្តមស្ថន្តស្ថត ច្ឆរយ

មហាបរញិ្ញា  ម៉ម ប ុនសជុារ ិជាអនុរដ្ឋសលខាធិការ ររសួងសុខាភបិាល ៥៩៧៤ 
២៥-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩៧ សតីពី  ការផតល់សញ្ញា តិ្តខមរ សដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 

ដ្ល់សោរ  វ៉ង ជឺអីុ (WANG, ZHI-YU) ជនជាតិ្ចិ្ននត្វ៉ាន ់ សញ្ញា តិ្ចិ្ននត្វ៉ាន ់សដាយបតូរ
ស ម្ ះជា វ៉ង ជឺលសង (WANG, ZHI SENG) ៥៩៧៥ 

២៥-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩៨ សតីពី  ការផតល់សញ្ញា តិ្តខមរ សដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដ្ល់សោររសី  ហង័ អីុទុន (HUANG, YU-DUEN) ជនជាតិ្ចិ្ននត្វ៉ាន ់  សញ្ញា តិ្ចិ្ន               
នត្វ៉ាន ់ ៥៩៧៦ 

២៥-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៦៩៩ សតីពី  ការផតល់សញ្ញា តិ្តខមរ សដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដ្ល់សោររសី  ឈាន ជីង (QIAN JING) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ញា តិ្អាសមរ៉រិ  សដាយបតូរស ម្ ះ
ជា ឈាន ដ្ឋលសី (CHHEAN DALIS) ៥៩៧៧ 

២៥-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៧០០ សតីពី  ការផតល់សញ្ញា តិ្តខមរ សដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដ្ល់រញ្ញា   វ៉ ទូលវៀង (VO TU VIENG) ជនជាតិ្សវៀត្ណាម សញ្ញា តិ្សវៀត្ណាម  សដាយបតូរ
ស ម្ ះជា វង់ ចាន់លណីា (VONG CHANLYNA) ៥៩៧៨ 

២៥-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៧០១ សតីពី  ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតណងឯរឧត្តម នាយ                  
ឧត្តមសសនីយ ៍ជា សគុនាធ  ជាអនុរដ្ឋសលខាធិការ ននររសួងមហានផៃ បតនាមសលើមុខងារបច្ចុបបនា ៥៩៧៩ 

២៧-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៧០២ សតីពី  ការតត្ងតាំងឯរឧត្តមរិត្តិនីតិ្សកាសលបណឌិ ត្ 
អឹុម ឈនុលមឹ ជារបធានររុមរបឹរាធមមនុញ្ា  សរមាបអ់ាណត្តិ៣នា ាំ សលើរទី៩ (នា ាំ២០២២ 
ដ្ល់នា ាំ២០២៥) ៥៩៨០ 

២៩-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៧០៣ សតីពី ការផតល់សញ្ញា តិ្តខមរ សដាយអា ហ៍ពិ ហ៍ ដ្ល់
សោរ ហាមលមើឡរិ វ៉លឡើរ ី អឺមីល មូ៉រចិ (HAMELET VALERY, EMILE, 
MAURICE) ជនជាតិ្បារា ាំង សញ្ញា តិ្បារា ាំង   ៥៩៨១ 

២៩-៦-២០២២ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២២/៧០៤ សតីពី ការផតល់សញ្ញា តិ្តខមរ សដាយអា ហ៍ពិ ហ៍ ដ្ល់
សោរ លរបរអាឡឡន លមដឡឡន (BRETT ALAN MEDLIN) ជនជាតិ្អាសមរ៉រិ 
សញ្ញា តិ្អាសមរ៉រិ ៥៩៨២ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                             អនុរកឹរយ 
១៥-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ១៤៦ អនររ.បរ សតីពី ការរាំណត្ត់្ាំបនស់របើរបាស់សដាយចី្រភាព សលើនផៃដី្ទាំហាំ 

៨៥, ៧២ ហិរត (តបត៉្សិបរបាាំហិរត និងចិ្ត្សិបពីរអា) សាិត្រាុងឧទានជាតិ្រពះសុរារមតិ្-        
រុសមៈ «គិររីមយ» ភូមិសាស្ត្រឃុុំចុំបក់ និងឃុុំត្រែងរែយឹង ស្្កុភនុំស្្ចួ ខេែរកុំពង់្ពឺ ៥៩៨៣ 



គ 
១៩-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ១៤៩ អនររ.បរ សតីពី ការរាំណត្ត់្ាំបនស់របើរបាស់សដាយចី្រភាព សលើនផៃដី្ទាំហាំ 

៧០ (ចិ្ត្សិប) ហិរត  សាិត្រាុងតដ្នជរមរសត្វនរពតរវសីម៉ា ច្ាំណុច្ទឹរធាល ររ់ាលរពះ ភូម ិ  
ពូរតុ្ាំ សងាា ត្រ់មនា ររុងតសនមសនារមយ សខត្តមណឌ លគិ្រ ី និងការសធវើអនុបបសោគ្បតូរច្ាំណាត្ថ់្នា រ ់     
ពីរទពយសមបត្តសិ្ថធារណៈរបស់រដ្ឋ មរជារទពយសមបត្តឯិរជនរបស់រដ្ឋ ៥៩៨៥ 

៤-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការរបគ្ល់ភាររិច្ចជូនមន្តនតីរាជការ ៥៩៨៨ 
៦-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការរបគ្ល់ភាររិច្ច និងតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៥៩៨៩ 
៦-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការរបគ្ល់ភាររិច្ចជូនមន្តនតីរាជការ ៥៩៩១ 
៦-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនសមដាយការងារ ៥៩៩៣ 
៦-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនសមដាយការងារ ៥៩៩៥ 
៦-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនសមដាយការងារ ៦០០១ 
៦-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្សមលើងឋាននតរស័រត ិនាយោហាន ៦០០៤ 
៦-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៦០០៧ 
៦-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតណងមន្តនតីនគ្របាលជាតិ្រមពុជា ៦០០៩ 
៦-៧-២០២២ -អនុររឹត្យសលខ ៤៨៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនសមដាយសហសមរតី្ ៦០១០ 

III~ការងារបណាា រកសងួ 
១~ទីសាកីាររដាមន្តនាីរកសងួលសដាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 

២៥-៧-២០២២ -របកាសអនតរររសួងសលខ ៥៤៤ សហវ.របរ សតីពី ការតត្ងតាំងភាា រង់ារសបើរផតល់ សរមាប់
សបើរផតល់របារស់បៀវត្ស និងរបារអ់នតរាគ្មនរ៍ាុងវស័ិយសងគមរិច្ច និងវបបធម ៌ ជូនមន្តនតរីាជការ 
សៅររសួងតរ ៉និងថ្នមពល ៦០១១ 

២៥-៧-២០២២ -របកាសអនតរររសួងសលខ ៥៤៥ សហវ.របរ សតីពី ការតត្ងតាំងរជាសទយយររច្ាំណូល សៅ
ររសួងតរ ៉និងថ្នមពល ៦០១៤ 

២~ទីសាកីាររដាមន្តនាីរកសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសា បលចចកវិទា និងនវនវុរាន ៍

២៥-៣-២០២២ -របកាសសលខ ១២៧ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន សជសអច្ ហាគ មុនិ              
(សខមបូឌា) ឯ.រ បសងាើត្សរាងច្ររ កាត្ស់ដ្រសសមលៀរបាំ រ ់ ៦០១៧ 

២៥-៣-២០២២ -របកាសសលខ ១២៨ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន ខូហសុ ី សអឡិររទីខល        
អឹផ្លល យអិន (សខមបូឌា) ឯ.រ បសងាើត្សរាងច្ររ ផលិត្ឧបររណ៍រិនរសមៃច្ការសាំណល់        
ផៃះបាយ ម៉ូទរ័ និងសមាា របរកិាា ររបស់ម៉ូទរ័ ៦០២០ 

២៨-៣-២០២២ -របកាសសលខ ១២៩ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររមុហុ៊ន វ៉ា ឡុង (សខមបូឌា) ហ៊វូត្
តវរ អិុនដាសន្តសៃី ឯ.រ បសងាើត្សរាងច្ររ ផលិត្តសបរសជើង និងសរគ្ឿងបនស ាំតសបរសជើង ៦០២៣ 

       



ឃ 
២៨-៣-២០២២ -របកាសសលខ ១៣០ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន ស្ថញនីង (សខមបូឌា) 

តបល៊ & តបរ៊ ឯ.រ បសងាើត្សរាងច្ររ ផលិត្តខសររវាត្ ់និងកាបូបរគ្បរ់បសភទ ៦០២៦ 
២៨-៣-២០២២ -របកាសសលខ ១៣១ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន សីុង នរ សសន ហាគ មុនិ 

ឯ.រ បសងាើត្សរាងច្ររ កាត្ស់ដ្រសសមលៀរបាំ រ ់ ៦០២៩ 
១-៨-២០២២ -របកាសសលខ ៣២៣ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន ធី.វាយ សអឡិររទិរ   

ឯ.រ បសងាើត្សរាងច្ររ ផលិត្អាំពូលសភលើងលាំអរគ្បរ់បសភទ ៦០៣២ 

  ៣~ទីសាកីាររដាមន្តនាីរកសងួឡរ ៉និង ថាមរល 
៥-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨១០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨១០ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ៥ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៣៥ 
៥-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨១៣ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨១៣ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ៥ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៣៩ 
៥-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨១៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨១៥ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ៥ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៤៣ 
៥-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨១៧ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨១៧ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ៥ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៤៧ 
១០-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨១៨ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨១៨ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ១០ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៥១ 
១០-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨១៩ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨១៩ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ១០ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៥៥ 
១០-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨២០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨២០ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ១០ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៥៩ 
១០-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨២៣ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨២៣ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ១០ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៦៣ 
១០-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨២៧ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨២៧ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ១០ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៦៧ 
១០-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨២៨ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨២៨ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ១០ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៧១ 
១០-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨៣០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨៣០ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ១០ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៧៥ 
១០-៨-២០២១ -របកាសសលខ ០៨៣២ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរាខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំសណើ រការស្ថា នីយ

សរបងឥនធនៈសលខ ០៨៣២ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ១០ តខ សីហា នា ាំ ២០២១ ៦០៧៩ 



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5959



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5960



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5961



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5962



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5963



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5964



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5965



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5966



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5967



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5968



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5969



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5970



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5971



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5972



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5973



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5974



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5975



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5976



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5977



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5978



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5979



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5980



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5981



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5982



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5983



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5984



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5985



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5986



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5987



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5988



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5989



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5990



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5991



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5992



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5993



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5994



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5995



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5996



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5997



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5998



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 5999



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6000



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6001



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6002



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6003



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6004



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6005



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6006



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6007



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6008



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6009



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6010



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6011



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6012



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6013



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6014



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6015



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6016



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6017



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6018



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6019



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6020



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6021



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6022



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6023



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6024



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6025



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6026



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6027



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6028



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6029



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6030



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6031



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6032



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6033



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6034



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6035



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6036



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6037



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6038



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៤៩ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6039
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