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   មាតិកា 
 

I~ររះរាជខុទ្ទកាលយ័ររះមហាកសរត 
    ររះរាជរកឹតយ 

២៩-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៧៤ សតីពី ការប្ព្ោសព្ពះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ដល់មន្តនតរីាជការ ននសារលវទិ្យាល័យជាតិ្ោត្ដំ់បង ៥របូ ៧៤៤៧ 

២៩-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៧៥ សតីពី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមប្សនីយព៍្តី្ ដល់
នាយនររោលជានខ់្ពស់ ព្របខ្ណ័្ឌ មន្តនតនីររោលជាតិ្រមពុជា ននព្រសួងមហានផទ ១១របូ ៧៤៤៨ 

២៩-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៧៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់ប្ោរ  ហង័ ហាា ងឈឈៀន (HUANG FANGQUAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន 
ប្ដាយបតូរប្ ែ្ ះជា ល ីឈឈៀង (LI QIANG) ៧៤៤៩ 

២៩-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៧៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់ប្ោរ  ឈនិ ហហតុង (CHEN, HAIDONG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៧៤៥០ 

២៩-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៧៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់ប្ោរ  វ៉ា ង ឈយៀ (WANG YE) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្សូរណីាម ៧៤៥១ 

២៩-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៧៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់ប្ោរ  លវី ហាវសុនី (LIU HAOXIN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ Marshall Islands 
(MHL) ៧៤៥២ 

២៩-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៨០ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈជាជំនួយការសប្មតច
អរគមហាប្សនាបតី្ប្ត្ប្ជា ហ ុន សសន នាយររដឋមន្តនតី ននព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា ប្ដាយពំុ
ទ្យទ្យួលព្ោរប់ំណាចម់ុខ្ងារ ២ របូ ៧៤៥៣ 

៣០-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៨២ សតីពី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមប្សនីយឯ៍រ ដល់
ឧត្តមប្សនីយប៍្ទា ឡាយ ស  នាយទាហាន ថ្នន រឧ់ត្តមប្សនីយ ៍ននរងប្ោធពលប្ខ្មរភូមនិទ ៧៤៥៤ 

៣០-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៨៣ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមុខ្ត្ំខ្ណ្ងឯរឧត្តម អិន ឈអម 
ជានាយរវទិ្យាល័យប្សដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ៧៤៥៥ 

៣០-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៨៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់ប្ោរ  ឈៅ សុងីជាន (ZHAO XINJIAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៧៤៥៦ 

៣០-៧-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២២/៨៨៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់អនរព្សី  ប៉ា យ យ៉ា ល ី (BAI YALI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ប្ដាយបតូរប្ ែ្ ះជា 
ប៉ា យ លណីា (BAI LINA) ៧៤៥៧ 



ខ 
២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៨៦ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្លះបងស់ញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរប្ដាយគ្មែ នការ

បងខិត្បងខំដល់ប្ោរព្សី ឈរឿន ឆវ័ន (ROEUN CHHORVORN) ជនជាតិ្ខ្ខ្ែរ សញ្ជា តិ្ខ្ខ្ែរ 
ខ្ដលបចចុបបននរំពុងរស់ប្ៅនត្វ៉ន ់ ៧៤៥៨ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៨៧ សតីពី ការប្ព្ោសព្ពះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ដល់សបបរុសជន ៧របូ ៧៤៥៩ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៨៨ សតីពី ការត្ប្មលើងឋានៈដល់ឯរឧត្តមប្វជាបណ្ឌិ ត្                  
សករ រដ្ឋា  ទី្យព្បឹរាព្រសួងសុខាភោិល មានឋានៈប្សែើ អនុរដឋប្លខាធិការ ៧៤៦០ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៨៩ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈជាទី្យព្បឹរាអាជាា ធរ-
ជាតិ្ព្បយុទ្យធព្បឆងំប្ព្រឿងប្ ៀន ៣របូ ៧៤៦១ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩០ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈជាទី្យព្បឹរាអមព្រសួង
ការងារ និងបណ្តុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ៣ របូ ប្ដាយពំុទ្យទ្យលួព្ោរប់ណំាចម់ខុ្ងារ  ៧៤៦២ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩១ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈប្ោរជំទាវ           
សផុាត នាររីតនន៍ ជាទី្យព្បឹរាព្រសួងរសិរមែ រកុាខ ព្បមា ់ និងប្នសាទ្យ មានឋានៈប្សែើ                     
អនុរដឋប្លខាធិការ  ៧៤៦៣ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩២ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈ ដល់ឯរឧត្តម              
ឆាសហសល ហាា ស (SHATHEL FAHS) ជាទី្យព្បឹរាអាជាា ធររមពុជាព្របព់្រងសរមែភាព           
រំចាត្ម់នី និងសប្ន្តងាគ ះជនពិការប្ដាយសារមនី មានឋានៈប្សែើ រដឋប្លខាធិការ ប្ដាយពំុទ្យទួ្យល
ព្ោរប់ណំាចម់ខុ្ងារ ៧៤៦៤ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩៣ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម                  
ឡងុ សវុណ្ណ  ជាទី្យព្បឹរារាជរដាឋ ភោិល មានឋានៈប្សែើ រដឋប្លខាធិការ  ៧៤៦៥ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩៤ សតីពី ការផតល់ប្គ្មរមងារប្ោរព្សី សខុ ចនាថ  ជា ឧរញ៉  ៧៤៦៦ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបល 
                                                        ១~អនុរកឹតយ 
១៤-១០-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ២០៩ អនព្រ.បរ សតីពី ការប្ធវើអនុបបប្ោរ ៧៤៦៧ 
១៧-១០-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ២១០ អនព្រ.បរ សតីពី រចនាសមពន័ធរបស់មូលនិធិជាតិ្ជំនួយសងគម ៧៤៦៩ 
១៧-១០-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ២១១ អនព្រ.បរ សតីពី ការប្ផទរឥណ្ទានថវកិា ៧៤៧៧ 
១៨-១០-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ២១៣ អនព្រ.បរ សតីពី ការប្ផទរឥណ្ទានថវកិា ៧៤៧៩ 
១៨-១០-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ២១៤ អនព្រ.បរ សតីពី ការប្រៀបចំ និងការព្បព្ពឹត្តប្ៅរបស់រណ្ៈរមាែ ធិការ

បប្ចចរប្ទ្យសអនតរព្រសួងប្ដើមបតីារខ់្ត្ងលិខិ្ត្បទ្យដាឋ នរតិ្យុត្ត ប្គ្មលនប្ោោយ និង             
យុទ្យធសាន្តសតជាតិ្សព្មាប ់ព្របព់្រង និងអភវិឌ្ឍោនយនតអរគសិនី ៧៤៨១ 



គ 
១០-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦១៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនប្មដាយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៧៤៨៦ 
១០-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦២០ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនប្មដាយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៧៤៨៨ 
១០-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦២១ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនប្មដាយសាថ បនាជាតិ្ ៧៤៩០ 
១០-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦២២ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រត ិមន្តនតីនររោលជាតិ្ ៧៤៩២ 
១១-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦២៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំជំនួយការ ៧៤៩៤ 
១២-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦២៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការប្ផទរភាររិចចមន្តនតរីាជការ ៧៤៩៦ 
១២-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦២៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៧៤៩៨ 
១២-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦២៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៧៥០០ 
១២-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦២៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៧៥០២ 
១២-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦២៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៧៥០៤ 
១២-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦៣០ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងព្បរល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជការ ៧៥០៥ 
១៥-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦៣១ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនប្មដាយសាថ បនាជាតិ្ ៧៥០៧ 
១៥-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦៣២ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនប្មដាយការងារ ៧៥០៩ 
១៥-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦៣៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនប្ព្រឿងឥសសរយិយសមុនីសារាភណ័្ឌ  ៧៥១១ 
១៥-៨-២០២២ អនុព្រឹត្យប្លខ្ ៦៣៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការអនុវត្តវនិយ័មន្តនតីនររោលជាតិ្ ៧៥១២ 

២~ឈសចកតីសឈរមច 

១៨-១១-២០២២ ប្សចរតីសប្ព្មចប្លខ្ ៧៦ សសរ សតីពី ការប្ព្ជើសប្រ ើសពលទាហាន ៧៥១៣ 
២២-១១-២០២២ ប្សចរតីសប្ព្មចប្លខ្ ៧៧ សសរ សតីពី ការបប្ងកើត្រណ្ៈរមែការអនតរព្រសួង ប្ដើមបសិីរានិង

អនុវត្តរប្ព្មាងផលូវនាវចរណ៍្ និងព្បពន័ធភសតុភាររមែទ្យប្នលោសារ ់ ៧៥១៥ 

III~ការងារបណាត រកសងួ 
១~ទ្ីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឈសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវតថុ 

២១-១០-២០២២ ព្បកាសប្លខ្ ៧១៦ សហវ.ព្បរ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំព្រុមលទ្យធរមែរបស់មនទីរប្សដឋរិចច និង
ហិរញ្ញ វត្ថុ ប្ខ្ត្តឧត្តរមានជយ័ ៧៥១៨ 

២៤-១១-២០២២ ប្សចរតីសប្ព្មចប្លខ្ ១៣០ សហវ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំសមាសភាពរណ្ៈរមាែ ធិការវយត្នមល
សមទិ្យធរមែ និងផតល់ការប្លើរទឹ្យរចិត្តជូនមន្តនតី ននអរគនាយរដាឋ នភាពជានដរូរវងរដឋ និង             
ឯរជន ៧៥២១ 

១១-១១-២០២២ ព្បកាសអនតរព្រសួងប្លខ្ ៨៣៣ សហវ.ព្បរ សតីពី ការខ្បងខ្ចរចំណូ្លពីប្សវសាធារណ្ៈ និង
ចំណូ្លពីការពិនយ័ របស់ព្រសួងយុត្តិធម ៌និងសាោជព្មះរត ី ៧៥២៣ 

 



ឃ   
       ២~ទ្ីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួឧសាហកមម វទិ្ាសន្តសត បឈចចកវិទ្ា នងិនវនុវតតន៍ 

២១-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ្ ៣០០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ភសី ប្ហវត្ស៍ វ៉យអឹរ 
& ប្ខ្បល៊ ឯ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្ខ្ខ្សប្ភលើង ខ្ខ្សកាប និងផលិត្ផលប្ធវើពីោល សទីរ ព្គ្មប ់           
ោល សទីរPVC ព្ពីប្ភលើង និងសមាា របរកិាខ រអរិគសនីប្ផសងៗប្ទ្យៀត្ ៧៥២៧ 

២១-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ្ ៣០៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន អូជីតិ្ច ហាតា                        
ខ្ភរឃិជីង (សីហនុវលី) លីមធីីត្ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្ប្រសកាតុ្ង ៧៥៣០ 

២១-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ្ ៣០៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ប្ខ្មបូឌាន សឹរប្សស 
អិុនដាសន្តសទី ខូ្ អិលធីឌី្ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្សមាា រសំណ្ង ់(ខ្ដររខ្ន្តញ្ចង) ៧៥៣៣ 

២១-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ្ ៣០៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ហូ៊ នត្ ហាន ់ប្អនប្ធើ-
ព្ោយ ឯ.រ បប្ងកើត្សាខាប្រាងចព្រ ផលិត្ឆព័្ត្ អាវប្ភលៀង និងថងយួ់រ ៧៥៣៦ 

២២-៧-២០២២ ព្បកាសប្លខ្ ៣០៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រមុហុ៊ន ហាវ ធាន ប្មរ៉ ខ្លូប្ថស 
ប្អសីុស ប្មប្ធៀប្រៀល ឯ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ត្ា ខ្ខ្សបនទះ ខ្ខ្សយឺត្ និងខារអំប្ោះ ៧៥៣៩ 

២៣-៨-២០២២ ព្បកាសប្លខ្ ៣៥៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ដឹ អិុនប្ហរបី្ធន                  
(ប្ខ្មបូឌា) ឯ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្ប្ព្រឿងបនសខំ្សបរប្ជើង ៧៥៤២ 

២៣-៨-២០២២ ព្បកាសប្លខ្ ៣៥៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ប្ខ្មបូឌាន ប្សតវ៉យដ ៍
សព័ត្ ឯ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្កាបូប ៧៥៤៥ 

២៣-៨-២០២២ ព្បកាសប្លខ្ ៣៥៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រមុហុ៊ន ជាយន័សុ៊ន                      
ប្អឡិរព្តូ្និរ ឯ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្ខ្ខ្សប្ភលើង ខ្ខ្សកាប និងផលិត្ផលប្ធវើពីោល សទិរ ៧៥៤៨ 

     ៣~ទ្ីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួសរ ៉ា និង ថាមរល 
៣១-៨-២០២១ ព្បកាសប្លខ្ ០៨៩២ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណ្ើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈ ប្លខ្ ០៨៩២ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ៣១ ខ្ខ្ សីហា ឆន  ំ២០២១ ៧៥៥១ 
៣១-៨-២០២១ ព្បកាសប្លខ្ ០៨៩៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណ្ើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈ ប្លខ្ ០៨៩៣ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ៣១ ខ្ខ្ សីហា ឆន  ំ២០២១ ៧៥៥៥ 
៣១-៨-២០២១ ព្បកាសប្លខ្ ០៨៩៥ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណ្ើ រការសាថ នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈ ប្លខ្ ០៨៩៥ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ៣១ ខ្ខ្ សីហា ឆន  ំ២០២១ ៧៥៥៩ 
១-៩-២០២១ ព្បកាសប្លខ្ ០៨៩៦ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណ្ើ រការសាថ នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈ ប្លខ្ ០៨៩៦ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ១ ខ្ខ្ រញ្ជញ  ឆន  ំ២០២១ ៧៥៦៣ 
១-៩-២០២១ ព្បកាសប្លខ្ ០៨៩៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខខ្ណ្ឌ ននលិខិ្ត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណ្ើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈ ប្លខ្ ០៨៩៧ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ១ ខ្ខ្ រញ្ជញ  ឆន  ំ២០២១ ៧៥៦៧ 

 



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7447



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7448



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7449



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7450



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7451



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7452



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7453



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7454



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7455



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7456



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7457



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7458



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7459



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7460



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7461



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7462



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7463



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7464



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7465



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7466



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7467



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7468



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7469



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7470



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7471



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7472



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7473



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7474



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7475



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7476



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7477



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7478



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7479



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7480



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7481



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7482



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7483



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7484



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7485



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7486



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7487



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7488



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7489



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7490



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7491



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7492



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7493



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7494



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7495



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7496



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7497



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7498



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7499



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7500



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7501



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7502



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7503



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7504



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7505



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7506



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7507



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7508



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7509



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7510



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7511



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7512



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7513



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7514



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7515



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7516



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7517



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7518



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7519



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7520



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7521



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦១ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7522
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