
	ឆ្នាំទី	២២		លេខ៥៣	 តេមីាសទី០៣	ឆ្នា២ំ០២២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្សត្រ

ផ្សាយចេញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃ
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តៃី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្យ  អនុក្រឹត្យ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជ្រ  សារាចរ  ប្រកាស



                                                                       ក    N47/22ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្ករឹយ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៤៩ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាបថ់្នា រ ់ដល់មន្តនតីរនធនាគារ ននអរគនាយរដាា នរនធនាគារ ព្រសួងមហានទៃ ៥៣ របូ ៦៤៥៥ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥០ សតីរី ការត្ប្មលើងថ្នា រត់ាមរព្មតិ្សញ្ញា បព័្ត្ នន
ព្របខណ័្ឌ មន្តនតីបប្ចេរប្េសជានខ់ពស់ ប្ៅព្រសួងបរសិ្ថា ន ដល់មន្តនតរីាជការ ៨ របូ ៦៤៥៨ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥១ សតីរី ការដារប់្ោរ ឆាយ នរវគណុ ឋាននតរស័រត ិ        
សវនររប្ដើមខ្ខសរិប្សស របស់អាជាា ធរសវនរមមជាតិ្ ឱ្យចូលនិវត្តន ៍ ៦៤៦០ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥២ សតីរី ការខ្ត្ងតាងំមុខតំ្ខ្ណ្ងឯរឧត្តម វ៉ា ន ់       
មនុនីាថ ជាអរគនាយរ ននអរគនាយរដាា នប្គាលនប្ោោយ និងយុេធស្ថន្តសត របស់ព្រសួង           
បរសិ្ថា ន បខ្នាមប្លើមុខងារបចេុបបនា ៦៤៦១ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥៣ សតីរី ការបញ្េបមុ់ខតំ្ខ្ណ្ងឯរឧត្តម បងុ សវុរថិ រី
ឯរអរគរាជេូត្ ព្បតិ្ភូអចិនន្តនតយ ៍ ព្បចអំងគការយូប្ណ្សកូនិងរីនាយរទៃះខ្ខមរ (Maison du 
Cambodge) ប្ៅមជឈមណ្ឌ លស្ថរលវេិាល័យប្ៅេីព្រុងោ៉ា រសី ចូលព្បប្េសវញិ ប្ដាយព្តូ្វ
ចបអ់ាណ្ត្តិប្បសររមម និងខ្ត្ងតាងំប្ោរជំទាវ អ នុ បផូាន់ណា បចេុបបនាអរគប្លខាធិការ     
រណ្ៈរមមការជាតិ្យូប្ណ្សកូរមពុជា ជា ឯរអរគរាជេូត្ ព្បតិ្ភូអចិនន្តនតយ ៍ព្បចអំងគការយូប្ណ្សកូ 
និងជានាយរទៃះខ្ខមរ (Maison du Cambodge) ប្ៅមជឈមណ្ឌ លស្ថរលវេិាល័យប្ៅេីព្រុង
ោ៉ា រសី  ៦៤៦២ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥៤ សតីរី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រត ិ ឧត្តមប្សនីយប៍្ទា ដល់
ឧត្តមប្សនីយព៍្តី្ ហេង ចំហ ើន នាយនររោលថ្នា រឧ់ត្តមប្សនីយ ៍ ព្របខណ័្ឌ មន្តនតីនររោល
ជាតិ្រមពុជា ននព្រសួងមហានទៃ  ៦៤៦៣ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥៥ សតីរី ការទតល់សញ្ញា តិ្ខ្ខមរ ប្ដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដល់ប្ោរ  ចឹង យ៉ា នជងី (ZENG YUANJUN) ជនជាតិ្ចិន  សញ្ញា តិ្ចិន ប្ដាយបតូរ
ប្ ម្ ះជា ណាន េវុង (NAN FENG) ៦៤៦៤ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥៦ សតីរី ការទតល់សញ្ញា តិ្ខ្ខមរ ប្ដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដល់អារព្សី  គមី អុ៊ឺនយ៉ាងុ (KIM EUN KYUNG) ជនជាតិ្រូប្រ ៉ា  សញ្ញា តិ្រូប្រ ៉ា ៦៤៦៥ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥៧ សតីរី ការទតល់សញ្ញា តិ្ខ្ខមរ ប្ដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដល់ប្ោរ  វ៉ាូ ទងីសន័ (WU, TING-HSUAN) ជនជាតិ្ចិនខ្ត្វ៉ា ន ់សញ្ញា តិ្ចិនខ្ត្វ៉ា ន ់ ៦៤៦៦ 



ខ 
៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥៨ សតីរី ការទតល់សញ្ញា តិ្ខ្ខមរ ប្ដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 

ដល់ប្ោរ  ឈងឹ រីងេវូ (CHEN, BINGFU) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញា តិ្ចិន ៦៤៦៧ 
៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៥៩ សតីរី ការទតល់សញ្ញា តិ្ខ្ខមរ ប្ដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 

ដល់ប្ោរ  ហោ ឆានហ់ាវ  (LUO, CANFA) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញា តិ្ចិន ប្ដាយបតូរប្ ម្ ះជា 
ហោ ហខវនិ (LUO KEVIN) ៦៤៦៨ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦០ សតីរី ការទតល់សញ្ញា តិ្ខ្ខមរ ប្ដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដល់ប្ោរ ហេ សុលីវ៉ា  អានីល ហ ៉ាមា៉ា ស (DE SILVA ANIL REMAS) ជនជាតិ្ព្សី
លងាក  សញ្ញា តិ្ព្សីលងាក  ប្ដាយបតូរប្ ម្ ះជា ហទរ ហ ៉ាម ី(TEP REMY) ៦៤៦៩ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦១ សតីរី ការទតល់សញ្ញា តិ្ខ្ខមរ ប្ដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដល់ប្ោរ លវី អាន (LIU, AN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញា តិ្ចិន ៦៤៧០ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦២ សតីរី ការទតល់សញ្ញា តិ្ខ្ខមរ ប្ដាយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដល់ប្ោរ ស  ូវង័សុនី (SU, WANGXIN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញា តិ្ចិន ៦៤៧១ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦៣ សតីរី ការខ្ត្ងតាងំប្ោរជំទាវ ចាន់ សដំា និធ ជា 
នាយររង ព្រះរាជខុេៃកាល័យព្រះមហារសព្ត្ មានឋានៈប្សមើ ប្េសរដាមន្តនតី ៦៤៧២ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦៤ សតីរី ការខ្ត្ងតាងំប្ោរជំទាវ តាន ់ហម៉ាងេួយ ជា 
នាយព្រះរាជខុេៃកាល័យ សប្មតចព្រះមហារសព្តី្ ព្រះវររាជមាតាជាតិ្ខ្ខមរ មានឋានៈប្សមើ ប្េសរដា
មន្តនតី ៦៤៧៣ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦៥ សតីរី ការខ្ត្ងតាងំឯរឧត្តម អ ុ៊ុំ វជិ្ជា រា៉ា វធុ ជា 
នាយព្រះរាជប្លខាធិការដាា ន សប្មតចព្រះមហារសព្តី្ ព្រះវររាជមាតាជាតិ្ខ្ខមរ មានឋានៈប្សមើ 
ប្េសរដាមន្តនតី ៦៤៧៤ 

៧-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦៦ សតីរី ការខ្ត្ងតាងំ និងត្ប្មលើងឋានៈប្ោរជំទាវ សខុ 
សផូៃ ជាេីព្បឹរាអមព្រះរាជខុេៃកាល័យ សប្មតចព្រះមហារសព្តី្ ព្រះវររាជមាតាជាតិ្ខ្ខមរ មាន
ឋានៈប្សមើ ប្េសរដាមន្តនតី ៦៤៧៥ 

៨-៧-២០២២ ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦៧ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស 
ដល់នាយទាហាន ននរងប្ោធរលប្ខមរភូមនិៃ ២ របូ ៦៤៧៦ 

II~រាជ ដាា ភបិាល 
                                                         អនុត្កឹរយ 

២៣-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ១៧០ អនព្រ.បរ សតីរី ការប្រៀបចំ និងការព្បព្រឹត្តប្ៅរបស់ឧេានសួនសត្វ នព្រ
ការពារ និងសួនភូត្គាម «ភ្នំតាម ៉ៅ» ៦៤៧៧ 

 



គ 
២៤-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ១៧១ អនព្រ.បរ សតីរី ការខ្រសព្មួលនទៃបឹងតាប្មារ (បឹងរបព់្សូវ) សាិត្រាុង          

រាជធានីភាបំ្រញ ៦៤៨០ 
១៤-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៣៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៦៤៨៣ 
១៨-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៣៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយមុនីស្ថរាភណ័្ឌ  ៦៤៨៧ 
១៨-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៣៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយស្ថា បនាជាតិ្ ៦៤៨៩ 
១៨-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៣៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយមុនីស្ថរាភណ័្ឌ  ៦៤៩១ 
១៨-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៣៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៦៤៩២ 
១៨-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៣៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៦៤៩៥ 
១៨-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៣៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយស្ថា បនាជាតិ្ ៦៥០៨ 
១៩-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៤០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតីរាជការ ៦៥១០ 
១៩-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៤១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការត្ប្មលើងឋានៈមន្តនតីការេូត្ជានខ់ពស់ព្បចសំ្ថា នតំ្ណាង 

ននព្រះរាជាណាចព្ររមពុជាប្ៅបរប្េស ៦៥១១ 
២០-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ ៥៤២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការខ្ត្ងតាងំ និងព្បរល់ភាររិចេជូនមន្តនតរីាជការ ៦៥១៣ 

III~កា ងា បណាា ត្កសងួ 
១~ទីសាកីា  េាមន្តនាីត្កសងួហសេាកិចច និង េ ិញ្ញវរថ ុ

២៤-៨-២០២២ -ព្បកាសប្លខ ៥៩៨ សហវ.ព្បរ សតីរី ការប្រៀបចំ និងការព្បព្រឹត្តប្ៅននអងគភារថ្នា រប់្ព្កាម
នាយរដាា ន ប្ព្កាមឱ្វេអរគនាយរដាា នរត្នាគារជាតិ្ ននព្រសួងប្សដារិចេ និងហិរញ្ា វត្ាុ ៦៥១៥ 

២~ទីសាកីា  េាមន្តនាីត្កសងួឧសាេកមម វិទាសាន្តសា បហចចកវិទា និងនវនុវរាន៍ 

៦-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ ២៦៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន អីុលីត្ (ប្ខមបូឌា) 
បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ កាត្ប់្ដរសប្មលៀរបំពារ ់ ៦៥៤៤ 

៦-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ ២៦៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន មា៉ា កាឡូត្ ហាគ ប្មន   
(ប្ខមបូឌា) បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ កាត្ប់្ដរសប្មលៀរបំពារ ់ ៦៥៤៧ 

៦-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ ២៦៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ហ ុង សីុង ហាគ មុនិ   
(ប្ខមបូឌា) ឯ.រ បប្ងកើត្ស្ថខាប្រាងចព្រ កាត្ប់្ដរសប្មលៀរបំពារ ់ ៦៥៥០ 

៦-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ ២៦៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន អូខលូត្ អិុនប្ធើប្ណ្សិន-
ណ្ល (ប្ខមបូឌា) ហាគ មុនិ ឯ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ កាត្ប់្ដរសប្មលៀរបំពារ ់ ៦៥៥៣ 

៨-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ ២៦៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ឆាយណា សូ ខ្ហ ន-      
ខ្ប រ ឯ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ទលិត្កាបូបព្របព់្បប្ភេ ៦៥៥៦ 

 



ឃ 
    ៣~ទីសាកីា  េាមន្តនាីត្កសងួរ ៉ា និង ថាមរល 

១៨-៨-២០២១ ព្បកាសប្លខ ០៨៤៨ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំប្ណ្ើ រការស្ថា នីយ
ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០៨៤៨ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃេី ១៨ ខ្ខ សីហា ឆាា  ំ២០២១ ៦៥៥៩ 

  ១៨-៨-២០២១ ព្បកាសប្លខ ០៨៤៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំប្ណ្ើ រការស្ថា នីយ
ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០៨៤៩ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃេី ១៨ ខ្ខ សីហា ឆាា  ំ២០២១ ៦៥៦៣ 

១៨-៨-២០២១ ព្បកាសប្លខ ០៨៥០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំប្ណ្ើ រការស្ថា នីយ
ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០៨៥០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃេី ១៨ ខ្ខ សីហា ឆាា  ំ២០២១ ៦៥៦៧ 

១៨-៨-២០២១ ព្បកាសប្លខ ០៨៥៦ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំប្ណ្ើ រការស្ថា នីយ
រមួប្ព្បង និងឧសម័នឥនធនៈប្លខ ០៨៥៦ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃេី ១៨ ខ្ខ សីហា ឆាា  ំ២០២១ ៦៥៧១ 

១៨-៨-២០២១ ព្បកាសប្លខ ០៨៥៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំប្ណ្ើ រការស្ថា នីយ
ប្ព្បងឥនធនៈប្លខ ០៨៥៧ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃេី ១៨ ខ្ខ សីហា ឆាា  ំ២០២១ ៦៥៧៥ 

       

 
 

 



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6455



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6456



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6457



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6458



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6459



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6460



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6461



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6462



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6463



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6464



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6465



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6466



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6467



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6468



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6469



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6470



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6471



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6472



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6473



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6474



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6475



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6476



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6477



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6478



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6479



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6480



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6481



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6482



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6483



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6484



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6485



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6486



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6487



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6488



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6489



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6490



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6491



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6492



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6493



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6494



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6495



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6496



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6497



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6498



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6499



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6500



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6501



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6502



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6503



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6504



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6505



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6506



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6507



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6508



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6509



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6510



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6511



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6512



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6513



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6514



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6515



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6516



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6517



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6518



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6519



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6520



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6521



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6522



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6523



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6524



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6525



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6526



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6527



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6528



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6529



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6530



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6531



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6532



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6533



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6534



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6535



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6536



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6537



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6538



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6539



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6540



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6541



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6542



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6543



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6544



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6545



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6546



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6547



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6548



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6549



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6550



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6551



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6552



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6553



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6554



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6555



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6556



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6557



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6558



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6559



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6560



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6561



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6562



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6563



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6564



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6565



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6566



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6567



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6568



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6569



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6570



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6571



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6572



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6573



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6574



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6575



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6576



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6577



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៣ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6578
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