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                                                                       ក    N47/22ររមីាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
១~ររះរាជរកម 

១៨-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រម នស/ររម/០៨២២/០០៨ សតីពី ការព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប ់ សតីពី ការអនុមត័យល់
ព្ពមបលើ៖ 

១-រិច្បចព្ពមបព្ពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភបិាលននព្ពះរាជាណាច្បព្ររមពុជា និងរដ្ឋា ភបិាលននតំបនរ់ដ្ាបាល
ពិបសសម៉កាវននសាធារណរដ្ាព្បជាមនិតចិ្បនសដីពីការលុបបំបាតក់ារយរពនធ ព្តួតគ្នន ពារព់ន័ធ
នឹងពនធបលើព្បារចំ់្បណូល និងការបង្កា រការបេច្បបវះពនធនិងការបច្បៀសវាងពនធ  

២-រិច្បចព្ពមបព្ពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភបិាលននព្ពះរាជាណាច្បព្ររមពុជា និងរដ្ឋា ភបិាលននសាធារណរដ្ា 
តួរេីសតីពីការបច្បៀសវាងការយរពនធព្តួតគ្នន  និងការបង្កា រការរិបបរងបនលំពនធពារព់ន័ធនឹង ពនធ
បលើព្បារចំ់្បណូល                                                                       (តបៅរាជរិច្បចបលខ ៥៦) ៦៧០៣ 

២~ររះរាជរកឹរយ 
១៤-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៧៩ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជទាន ជារិច្បចបច្ឆា មរណៈ 

ច្បំបពាះ ឯរឧតតម អឹុង គគៀរ ដដ្លបានទទួលមរណភាព នូវបព្េឿងឥសសរយិយស          
តាមលំដ្ឋបថ់្នន រ ់ ៦៧៥៣ 

១៤-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៨០ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជទាន នូវបព្េឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដ្ឋបថ់្នន រ ់ដ្ល់មន្តនតរីាជការបខតតដរប ១៧ របូ ៦៧៥៤ 

១៤-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៨១ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជទាន នូវបព្េឿងឥសសរយិយស 
ដ្ល់នាយទាហាន ននរងបោធពលបខមរភូមនិទ ១៦ របូ ៦៧៥៥ 

១៤-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៨២ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិដខែរ បដ្ឋយសញ្ជា តូបនីយរមែ 
ដ្ល់បោរ  លងី គេង (LING, CHENG) ជនជាតិចិ្បន  សញ្ជា តិចិ្បន ៦៧៥៦ 

១៤-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៨៣ សតីពី ការដតងតាងំ និងផតល់ឋានៈជាទីព្បឹរា                
ព្រសួងមហានផទ មនឋានៈបសែើ អនុរដ្ាបលខាធិការ ៤របូ ៦៧៥៧ 

១៤-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៨៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិដខែរ បដ្ឋយសញ្ជា តូបនីយរមែ 
ដ្ល់បោរ  លវី ជីហុង (LIU TZU-HUNG) ជនជាតិចិ្បន  សញ្ជា តិចិ្បន(នតវ៉ាន)់ ៦៧៥៨ 

១៤-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៨៦ សតីពី ការដតងតាងំ និងផតល់ឋានៈជាជំនួយការសបមតច្ប
អេគមហាបសនាបតីបតបជា ហ ុន សសន នាយររដ្ាមន្តនតី ននព្ពះរាជាណាច្បព្ររមពុជា បដ្ឋយពំុ
ទទួលព្បារប់ំណាច្បម់ុខង្ករ ៣របូ ៦៧៥៩ 

 



ខ 
១៤-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២២/៧៨៧ សតីពី ការដតងតាងំ និងផតល់ឋានៈជាទីព្បឹរា និងជា

ជំនួយការ ឯរឧតតមរិតតិបសដ្ឋា បណឌិ ត ជាម គយៀប អនុព្បធានទី១ រដ្ាសភា រនុងនីតិកាលទី
៦ ននរដ្ាសភា ១៨របូ ៦៧៦០ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                      ១~អនុរកឹរយ 

១-៩-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ១៧៧ អនព្រ.បរ សតីពី ការអនុវតតច្បាបស់តីពីការព្េបព់្េងបព្បងកាតនិង
ផលិតផលបព្បងកាត ដផនរបដ្ឋនន្តសទីម ៦៧៦២ 

១-៩-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ១៧៨ អនព្រ.បរ សតីពី ការបផទរឥណទានថវកិា ៦៧៧៦ 
១-៩-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ១៧៩ អនព្រ.បរ សតីពី ការបផទរឥណទានថវកិា ៦៧៧៨ 
១-៩-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ១៨០ អនព្រ.បរ សតីពី ការបផទរឥណទានថវកិា ៦៧៨០ 
២៥-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៥៩ អនព្រ.តត សតីពី ការដតងតាងំមុខតំដណងមន្តនតីនេរបាលជាតិរមពុជា ៦៧៨២ 
២៥-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦០ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមដ្ឋយការង្ករ ៦៧៨៣ 
២៥-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦១ អនព្រ.តត សតីពី ការដតងតាងំមុខតំដណងមន្តនតីនេរបាលជាតិរមពុជា ៦៧៨៥ 
២៥-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦២ អនព្រ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនេរបាលជាតិរមពុជា ៦៧៨៦ 
២៥-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦៣ អនព្រ.តត សតីពី ការដ្ឋរឱ់្យចូ្បលនិវតតនម៍ន្តនតីនេរបាលជាតិរមពុជា ៦៧៨៧ 
២៥-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦៤ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមដ្ឋយការង្ករ ៦៧៨៩ 
២៦-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦៥ អនព្រ.តត សតីពី ការដតងតាងំសមសភាពព្រុមព្បឹរាភបិាលនន

មជឈមណឌ លជាតិគ្នពំារមតា និងទាររ ៦៧៩៥ 
២៦-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦៦ អនព្រ.តត សតីពី ការដតងតាងំមន្តនតរីាជការ ៦៧៩៧ 
២៦-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦៧ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមដ្ឋយសហបមព្តី ៦៧៩៨ 
២៦-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦៨ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនបមដ្ឋយមុនីសារាភណ័ឌ  ៦៧៩៩ 
២៦-៧-២០២២ អនុព្រឹតយបលខ ៥៦៩ អនព្រ.តត សតីពី ការដ្ឋរឱ់្យចូ្បលនិវតតនមុ៍នបពលរំណតម់ន្តនតនីេរបាល

ជាតិរមពុជា ៦៨០០ 

២~គសេកតីសគរមេ 

១៨-១០-២០២២ បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ៧១ សសរ សតីពី ការច្ឆតត់ាងំរដ្ាបលខាធិការព្បច្ឆកំារ ៦៨០២ 
២០-១០-២០២២ បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ៧២ សសរ សតីពី ការបព្ជើសបរ ើសពលទាហាន ៦៨០៣ 

៣~សារាេរ 
២០-៩-២០២២ សារាច្បរបលខ ០៧ សរ សតីពី ការបរៀបចំ្បទិវាមនុសសច្ឆស់រមពុជា និងទិវាមនុសសច្ឆស់អនតរជាតិ នថៃ

ទី១ ដខតុោ ឆ្ន  ំ២០២២ ៦៨០៤ 

 



គ 
 III~ការងារបណ្តត រកសងួ 

១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួគសដ្ាកិេច និង ហរិញ្ញវរថុ 
១៤-១០-២០២២ បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ១១៤ សហវ សតីពី ការដតងតាងំសមសភាពព្រុមការង្ករថវកិា រព្មតិ

នផទរនុងអងគភាពថវកិា ៦៨០៧ 
    ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម វទិាសាន្តសត បគេចកវិទា នងិនវានុវរតន ៍

១៤-៧-២០២២ ព្បកាសបលខ ២៧៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា តឱ្យព្រុមហុ៊ន ោ៉ហាេី (បខមបូឌា) 
ព្បដ្ឋរ ់បបងាើតបរាងច្បព្រ ផលិតដខសបព្េឿងបងគុ ំបអឡិច្បព្តូនិរ ៦៨០៩ 

១៤-៧-២០២២ ព្បកាសបលខ ២៨០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជា តឱ្យព្រុមហុ៊ន ខាា នទុ់ម អឹដភរលឹ          
(បខមបូឌា) លីមធីីត បបងាើតបរាងច្បព្រ កាតប់ដ្រសបមលៀរបំពារ ់ ៦៨១២ 

      ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួសរ ៉ែ និង ថាមរល 
១៩-៨-២០២១ ព្បកាសបលខ ០៨៦៨ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការសាា នីយ

បព្បងឥនធនៈបលខ ០៨៦៨ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ១៩ ដខ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៦៨១៥ 
១៩-៨-២០២១ ព្បកាសបលខ ០៨៦៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការសាា នីយ

រមួបព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈបលខ ០៨៦៩ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ១៩ ដខ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ ៦៨១៩ 
៩-៩-២០២១ ព្បកាសបលខ ០៩៣១ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដំ្បណើ រការ

សាា នីយបព្បងឥនធនៈបលខ ០៩៣១ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ៩ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០២១ ៦៨២៣ 

 
 

 





ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6703



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6704



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6705



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6706



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6707



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6708



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6709



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6710



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6711



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6712



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6713



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6714



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6715



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6716



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6717



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6718



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6719



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6720



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6721



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6722



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6723



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6724



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6725



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6726



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6727



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6728



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6729



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6730



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6731



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6732



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6733



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6734



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6735



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6736



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6737



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6738



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6739



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6740



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6741



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6742



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6743



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6744



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6745



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6746



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6747



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6748



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6749



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6750



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6751



តទៅលេខ ៥៦

ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6752



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6753



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6754



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6755



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6756



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6757



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6758



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6759



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6760



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6761



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6762



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6763



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6764



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6765



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6766



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6767



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6768



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6769



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6770



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6771



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6772



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6773



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6774



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6775



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6776



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6777



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6778



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6779



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6780



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6781



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6782



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6783



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6784



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6785



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6786



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6787



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6788



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6789



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6790



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6791



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6792



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6793



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6794



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6795



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6796



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6797



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6798



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6799



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6800



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6801



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6802



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6803



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6804



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6805



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6806



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6807



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6808



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6809



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6810



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6811



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6812



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6813



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6814



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6815



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6816



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6817



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6818



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6819



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6820



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6821



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6822



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6823



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6824



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6825



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៥៥ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 6826
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