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                                                                       ក    N54/22ររមីាសទ3ី 

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

៨-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦៨ សតីពី ការដារឯ់រឧត្តម អាន ពររជហរថដា         
អគ្គលលខាធិការរងគ្ណៈរម្មា ធិការជាតិ្ទលនេលមគ្ងគរមពុជា ម្មនឋានៈលសាើ អនុរដ្ឋលលខាធិការ           
ឱ្យសថិត្រនុងភាពទំលនរគ្មា នលបៀវត្សរយៈលពល ១ ឆ្ន  ំ ៦៥៧៩ 

៨-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៦៩ សតីពី ការលព្ោសព្ពះរាជទាន នូវលព្គ្ឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ព្បលគ្ន-ជូន ព្ពះសងឃ មន្តនតរីាជការ  និងសបបរុសជន ១៥ អងគ/របូ ៦៥៨០ 

៨-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៧០ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មារ លដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមា 
ដ្ល់លោរ  ពចន វវស នុ (CHEN WEIXUN) ជនជាតិ្ចិន  សញ្ជា តិ្ចិន ៦៥៨២ 

៨-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៧១ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មារ លដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមា 
ដ្ល់លោរ  ថែនវែ ណារងុគុណ (TANTAI NARONGKOON) ជនជាតិ្ថៃ  សញ្ជា តិ្
ថៃ ៦៥៨៣ 

៨-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៧២ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈ ទីព្បឹរា និង          
ជំនួយការ ចំនួន ៩ របូ ៦៥៨៤ 

៨-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៧៣ សតីពី ការបញ្ច បមុ់មតំ្ខ្ណង និងឋានៈ លោរជំទាវ   
ងឹម ច័នទដារា៉ា  ពីទីព្បឹរាឯរឧត្តម ថកវ រុទធរសម ីសម្មជិរ ព្រុមព្បឹរាធមានុញ្ញ  ម្មនឋានៈ
លសាើ អនុរដ្ឋលលខាធិការ និងត្លមេើងឋានៈលោរជំទាវ ឡងុ ផារមយ ពីជំនួយការ ម្មនឋានៈលសាើ 
អគ្គនាយរ លៅជាទីព្បឹរាឯរឧត្តម ថកវ រុទធរសម ី និងខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម       
ថម៉ាន គឹមស ួជាជំនួយការឯរឧត្តម ថកវ រុទធរសម ី ៦៥៨៥ 

១២-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៧៤ សតីពី ការលព្ោសព្ពះរាជទាន នូវលព្គ្ឿងឥសសរយិយស   
មន្តនតរីាជការ ថនលមត្តខ្រប ១២របូ ៦៥៨៦ 

១២-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៧៥ សតីពី ការលព្ោសព្ពះរាជទាន នូវលព្គ្ឿងឥសសរយិយស     
មន្តនតរីាជការ ថនរដ្ឋោលរាជធានីភនលំពញ ៦៥របូ ៦៥៨៧ 

១២-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៧៦ សតីពី ការលព្ោសព្ពះរាជទាន នូវលព្គ្ឿងឥសសរយិយស 
ដ្ល់នាយទាហាន ថនរងលោធពលលមមរភូមនិទ ១៨០របូ ៦៥៨៩ 

១២-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៧៧ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យលះបងស់ញ្ជញ តិ្ខ្មារលដាយគ្មា ន 
ការបងខិត្បងខដំ្ល់លោរ ទង ទីឃា (TONG TYKHEA) ជនជាតិ្ខ្មារ សញ្ជា តិ្ខ្មារ ខ្ដ្ល
បចចុបបននរំពុងរស់លៅសាធារណរដ្ឋសហពន័ធអាលេឺមង៉ ់ ៦៥៩៥ 

 



ខ 
១២-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៧៧៨ សតីពី ការបញ្ច បមុ់មដំ្ខ្ណង និងឋានៈទីព្បឹរា និង

ជំនួយការរបស់សលមតច សុសីវុរថិ រងសនារ ី មុនីរងស សម្មជិកាព្រុមព្បឹរាធមានុញ្ញ  និង
ខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈ ទីព្បឹរា និងជំនួយការរបស់សលមតច សុសីវុរថ ិ រងសនារ ី         
មុនីរងស សម្មជិកាព្រុមព្បឹរាធមានុញ្ញ  ៦៥៩៦ 

II~រដ្ឋសភា 
៣-១០-២០២២ លសចរតីព្បកាសលលម ១៣១ រស សតីពី ការសលព្មចអំពីសុពលភាពថនអាណត្តរិបស់តំ្ណាងរាន្តសត 

នីតិ្កាលទី៦ ថនរដ្ឋសភា ៦៥៩៧ 

III~រាជរដាឋ ភិបាល 
                                                      ១~អនុរកឹរយ 

២៤-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ១៧២ អនព្រ.បរ សតីពី ការលធវើអនុបលោគ្ថផទដី្ សថិត្លៅសង្កា ត្ខ់្ព្ពរឯង និង
សង្កា ត្ខ់្ព្ពរៃាី មណឌ ចារអំលៅ រាជធានីភនលំពញ ពីព្ទពយសមបត្តសិាធារណៈរបស់រដ្ឋ លៅជាព្ទពយ
សមបត្តិឯរជនរបស់រដ្ឋ ៦៥៩៨ 

២៤-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ១៧៣ អនព្រ.បរ សតីពី ការលផទរឥណទានៃវកិា ៦៦០២ 
៣១-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ១៧៤ អនព្រ.បរ សតីពី ការដារឱ់្យលព្បើនីតិ្វធីិព្គ្បព់្គ្ងព្បតិ្បត្តកិាររមួសព្ម្មប់

គ្លព្ម្មងភាពជាថដ្គូ្រវាងរដ្ឋ និងឯរជន ៦៦០៤ 
១-៩-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ១៧៥ អនព្រ.បរ សតីពី ការលធវើអនុបលោគ្ថផទដី្ សថិត្លៅសង្កា ត្ទួ់លសខ្ងាទី១ 

និងសង្កា ត្ឫ់សសខី្រវ មណឌ ឫសសខី្រវ រាជធានីភនលំពញ ពីព្ទពយសមបត្តសិាធារណៈរបស់រដ្ឋលៅជា
ព្ទពយសមបត្តិឯរជនរបស់រដ្ឋ ៦៦០៦ 

១-៩-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ១៧៦ អនព្រ.បរ សតីពី ការលធវើអនុបលោគ្ថផទដី្ សថិត្លៅសង្កា ត្បឹ់ងធំ មណឌ              
រំបូល រាជធានីភនលំពញ ពីព្ទពយសមបត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ លៅជាព្ទពយសមបត្តិឯរជនរបស់រដ្ឋ ៦៦១០ 

២០-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៤៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្លមេើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគ្រោលជាតិ្រមពុជា ៦៦១៤ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៤៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្លមេើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគ្រោលជាតិ្រមពុជា ៦៦១៦ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៤៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៦៦១៨ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៤៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៦៦២០ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៤៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការព្បគ្ល់ភាររិចច និងខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៦៦២១ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៤៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការព្បគ្ល់ភាររិចចជូនមន្តនតីរាជការ ៦៦២៣ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៤៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្លមេើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគ្រោលជាតិ្រមពុជា ៦៦២៤ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៥០ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលមដាយមុនីសារាភណ័ឌ  ៦៦២៦ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៥១ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការតាងំស៊បរ់នុងព្របមណ័ឌ មន្តនតរីាជការ ៦៦២៧ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៥២ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្លមេើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៦៦២៩ 



គ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៥៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលមដាយសាថ បនាជាតិ្ ៦៦៣៥ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៥៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលមដាយសាថ បនាជាតិ្ ៦៦៣៧ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៥៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលមដាយមុនីសារាភណ័ឌ  ៦៦៣៩ 
២១-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៥៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនលមដាយសាថ បនាជាតិ្ ៦៦៤១ 
២២-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៥៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្លមេើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគ្រោលជាតិ្រមពុជា ៦៦៤៣ 
២២-៧-២០២២ អនុព្រឹត្យលលម ៥៥៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការលផទរភាររិចចមន្តនតរីាជការ ៦៦៤៥ 

២~ពសចកតីសពរមច 
១០-១០-២០២២ លសចរតីសលព្មចលលម ៧០ សសរ សតីពី ការដារឱ់្យអនុវត្តវធិានការលគ្មលនលោោយសតីពី “ការ

កាត្ប់នថយការលព្បើព្ោស់ផលិត្ផលោេ សទិរ និងការពព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ងសំណល់ោេ សទិរសព្ម្មប ់  
រយៈលពលមេី” ៦៦៤៧ 

IV~ការងារបណាត រកសងួ 
១~ទីសតកីាររដ្ឋមន្តនតីរកសងួពសដ្ឋកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 

១៧-១០-២០២២ លសចរតីសលព្មចលលម ១១៨ សហវ សតីពី ការបលងាើត្ព្រុមការង្ករបលចចរលទសអនតរព្រសួង
សព្ម្មបល់រៀបចំអភវិឌ្ឍគ្លព្ម្មងរំពងខ់្ផលទសចរណ៍លមត្តរំពត្ តាមយនតការភាពជាថដ្គូ្រវាងរដ្ឋ 
និងឯរជន ៦៦៥៩ 

២០-១០-២០២២ លសចរតីសលព្មចលលម ១១៩ សហវ សតីពី ការបលងាើត្គ្ណៈរមាការព្តួ្ត្ពិនិត្យរិចចលទធរមា និង
គ្ណៈរមាការវាយត្ថមេលព្ជើសលរ ើសទីព្បឹរាព្បតិ្បត្តកិារ សព្ម្មបគ់្លព្ម្មងរំពងខ់្ផលទសចរណ៍
លមត្តរំពត្ ៦៦៦២ 

           ២~ទីសតកីាររដ្ឋមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម វទិាសាន្តសត បពចចកវិទា និងនវានវុរតន៍ 
៨-៧-២០២២ ព្បកាសលលម ២៦៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ជា វយ័ (លមមបូឌា)          

ហាគ លមន លហវរលធើរ ីបលងាើត្លរាងចព្រ កាត្ល់ដ្រសលមេៀរបំពារ ់ ៦៦៦៥ 
១២-៧-២០២២ ព្បកាសលលម ២៧០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ហាគ ខ្ហសល អិុនលធើលណ-

សិនណល (លមមបូឌា) ឯរ បលងាើត្លរាងចព្រ ផលិត្មរួ និងកាបូប ៦៦៦៨ 
១២-៧-២០២២ ព្បកាសលលម ២៧១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន លហាគ លដិ្ន អឹខ្ភរលឹ 

(លមមបូឌា) បលងាើត្លរាងចព្រ កាត្ល់ដ្រសលមេៀរបំពារ ់ ៦៦៧១ 
១២-៧-២០២២ ព្បកាសលលម ២៧២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន លអសអីុអីុលអស គ្េូបល៊ 

(លមមបូឌា) មូ អិលធីឌី្ បលងាើត្លរាងចព្រ កាត្ល់ដ្រលព្សាមថដ្ មរួ រខ្នសងបងរ់ កាបូបសាព យ 
និងសម្មា ររីឡាព្គ្បព់្បលភទ ៦៦៧៤ 

១២-៧-២០២២ ព្បកាសលលម ២៧៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រមុហុ៊ន លមមបឌូាន រ ៉មូ   អិុនដាស-
លន្តសទៀល ឯ.រ បលងាើត្លរាងចព្រ ខ្រថចនខ្សបរ ៦៦៧៧ 



ឃ 
១៣-៧-២០២២ ព្បកាសលលម ២៧៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ខាសខ្វល៉ អឹខ្ភរលឹ      

ឯ.រ បលងាើត្លរាងចព្រ កាត្ល់ដ្រសលមេៀរបំពារ ់ ៦៦៨០ 

    ៣~ទីសតកីាររដ្ឋមន្តនតរីកសងួថរ ៉ា និង ថាមរល 
១៨-៨-២០២១ ព្បកាសលលម ០៨៥៩ រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខមណឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដំ្លណើ រការសាថ នីយ

លព្បងឥនធនៈលលម ០៨៥៩ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃងទី ១៨ ខ្ម សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៦៦៨៣ 
១៨-៨-២០២១ ព្បកាសលលម ០៨៦០ រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខមណឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដំ្លណើ រការសាថ នីយ

លព្បងឥនធនៈលលម ០៨៦០ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃងទី ១៨ ខ្ម សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៦៦៨៧ 
១៩-៨-២០២១ ព្បកាសលលម ០៨៦១ រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខមណឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដំ្លណើ រការសាថ នីយ

លព្បងឥនធនៈលលម ០៨៦១ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃងទី ១៩ ខ្ម សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៦៦៩១ 
១៩-៨-២០២១ ព្បកាសលលម ០៨៦២ រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខមណឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដំ្លណើ រការ

សាថ នីយលព្បងឥនធនៈលលម ០៨៦២ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃងទី ១៩ ខ្ម សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៦៦៩៥ 
១៩-៨-២០២១ ព្បកាសលលម ០៨៦៣ រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខមណឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដំ្លណើ រការ

សាថ នីយលព្បងឥនធនៈលលម ០៨៦៣ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃងទី ១៩ ខ្ម សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៦៦៩៩ 

 
 
 

 



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6579



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6580



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6581



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6582



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6583



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6584



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6585



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6586



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6587



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6588



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6589



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6590



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6591



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6592



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6593



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6594



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6595



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6596



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6597



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6598



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6599



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6600



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6601



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6602



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6603



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6604



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6605



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6606



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6607



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6608



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6609



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6610



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6611



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6612



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6613



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6614



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6615



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6616



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6617



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6618



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6619



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6620



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6621



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6622



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6623



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6624



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6625



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6626



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6627



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6628



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6629



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6630



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6631



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6632



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6633



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6634



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6635



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6636



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6637



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6638



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6639



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6640



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6641



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6642



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6643



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6644



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6645



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6646



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6647



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6648



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6649



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6650



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6651



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6652



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6653



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6654



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6655



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6656



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6657



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6658



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6659



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6660



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6661



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6662



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6663



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6664



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6665



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6666



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6667



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6668



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6669



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6670



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6671



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6672



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6673



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6674



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6675



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6676



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6677



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6678
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