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I~ររះរាជខុទ្ទកាលយ័ររះមហាកសរត 
    ររះរាជរកឹតយ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩៥ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរ សខុ យាក ជា ឧរញ៉  ៧៥៧១ 
២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩៦ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរព្សី សខុ ចន្ធូ ជា ឧរញ៉  ៧៥៧២ 
២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩៧ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរព្សី សខុ ចន្ធី ជា ឧរញ៉  ៧៥៧៣ 
២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩៨ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរ ណាំង សភុាត ជា ឧរញ៉  ៧៥៧៤ 
២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៨៩៩ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរ សាយ សភុ័ក្ត្កាា  ជា ឧរញ៉  ៧៥៧៥ 
២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០០ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 

ដល់អ្នរព្សី  មីុ ចចៀន្ (MEI JUAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៧៥៧៦ 
២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០១ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 

ដល់រុមារា  មីចេអីុចឆវ អាឡចិចសន្ឌឺ (MIKHEICHEV ALEKSANDER) ជនជាតិ្
រសុ្ុ ីសញ្ជា តិ្រសុ្ុ ី ៧៥៧៧ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០២ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមគសនីយព៍្តី្ ដល់
នាយនគរបាលជានម់ពស់ ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ននព្រសួងមហានផទ ១១របូ ៧៥៧៨ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០៣ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមគសនីយព៍្តី្ ដល់
នាយនគរបាលជានម់ពស់ ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ននព្រសួងមហានផទ ១១របូ ៧៥៧៩ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០៤ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមគសនីយគ៍ោ ដល់នាយ
នគរបាលថ្នន រឧ់ត្តមគសនីយ ៍ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ននព្រសួងមហានផទ ៣របូ ៧៥៨០ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០៥ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមគសនីយព៍្តី្ ដល់
នាយនគរបាលជានម់ពស់ ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ននព្រសួងមហានផទ ១២របូ ៧៥៨១ 

២-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០៦ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមគសនីយព៍្តី្ ដល់
នាយនគរបាលជានម់ពស់ ព្របមណ័្ឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ននព្រសួងមហានផទ ១១របូ ៧៥៨២ 

៣-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០៧ សតីពី ការគព្បាសព្ពះរាជោន នូវគព្គឿងឥស្រយិយស 
តាមលំោបថ់្នន រ ់ដល់ថ្នន រដឹ់រនា ំនិងសមាជិរសមាគម ៤៣របូ ៧៥៨៣ 

៣-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០៨ សតីពី ការគលើរខ្លងគោសឱ្យទណ្ឌិ ត្គ ែ្ ះ                    
ឆ ំគពព្ជ គភទ ព្បសុ ៧៥៨៥ 

៤-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩០៩ សតីពី ការគព្បាសព្ពះរាជោន នូវគព្គឿងឥស្រយិយស តាម
លំោបថ់្នន រ ់ចំគ ះ ឯរឧត្តម ឧរញ៉ គោរជំោវ អ្ស់គោរ និងគោរព្សី ចំនួន ៤៧របូ ៧៥៨៦ 

៦-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១០ សតីពី ការគព្បាសព្ពះរាជោន នូវគព្គឿងឥស្រយិយស 
ព្បគគនព្ពះសងឃ ២អ្ងគ ៧៥៨៨ 



ខ 
៦-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១១ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតិ នាយោហាន ថ្នន រឧ់ត្តម

គសនីយ ៍ និងថ្នន រវ់រគសនីយ ៍ ននរងគោធពលគមមរភូមនិទ ខ្ដលរបសួពិការ ព្តូ្វគផទរគៅព្រសួង
សងគមរិចច អ្តី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបោ ចំនួន ៥៨របូ  ៧៥៨៩ 

៦-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១២ សតីពី ការបញ្ចបម់ុមត្ំខ្ណ្ងឯរឧត្តម ជា ប ុន្ចេង 
ពីអ្នុរដឋគលខាធិការ ព្រសួងមហានផទ  ៧៥៩២ 

៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់គោរ  វង់ មា៉ា ទី្ន្ ឡបិ សុងី (WONG MARTIN LEP SHING) ជនជាតិ្
អ្ងគ់គលស សញ្ជា តិ្អ្ងគ់គលស ៧៥៩៣ 

៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់គោរ  អ ុម ចបើត (UM BERT) ជនជាតិ្តួ្រគី សញ្ជា តិ្តួ្រគី ៧៥៩៤ 

៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់គោរ  ឈនិ្ គ័រល ី (CHEN, GUOLI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរគ ែ្ ះជា 
ឈនិ្ ដារា៉ា  (CHEN DARA) ៧៥៩៥ 

៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់គោរ  មា៉ា  ស េូវូ (MA, SHUFU) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរគ ែ្ ះជា មា៉ា  
ដូង (MA DONG) ៧៥៩៦ 

៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ គោយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ 
ដល់គោរ  េង័ ឈងឹខខ (HUANG, CHENGKAI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន គោយបតូរ
គ ែ្ ះជា ឈនិ្ មុីន្ (CHEN MIN) ៧៥៩៧ 

៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១៨ សតីពី ការគព្បាសព្ពះរាជោន នូវគព្គឿងឥស រ្យិយស ជា
តូ្បការ ចំគ ះ ឧបាសិកា ទ្ន់្ ធី និងគោរជំោវ ម៉ាក់ សុថីា ៧៥៩៨ 

៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩១៩ សតីពី ការគព្បាសព្ពះរាជោន នូវគព្គឿងឥស្រយិយស តាម
លំោបថ់្នន រ ់ព្បគគន-ដល់ ព្ពះសងឃ និងសបបរុសជន ៤៦ អ្ងគ/របូ ៧៥៩៩ 

៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩២០ សតីពី ការផតល់គោរមងារគោរ ចាប លមីឃាង ជា ឧរញ៉ ៧៦០១ 
៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩២១ សតីពី ការខ្ត្ងតាំងមុមតំ្ខ្ណ្ងគោរជំោវ                                     

ស ូ រសចីៅ ជាអ្នុរដឋគលខាធិការ ននព្រសួងខ្រ ៉និងថ្នមពល ៧៦០២ 
៩-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩២២ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈជាទីព្បឹរាអ្ម                    

គណ្ៈរមាែ ធិការសិទធិមនុស្រមពុជា ១៧របូ ៧៦០៣ 
១០-៨-២០២២ ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩២៣ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម ចាត               

សុនីាង ជាទីព្បឹរាព្រសួងមហានផទ មានឋានៈគសែើ អ្នុរដឋគលខាធិការ ៧៦០៥ 

 



គ 
II~រាជរដាា ភិបាល 

                                                        ១~អន្ុរកឹតយ 
១៩-១០-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ២១៥ អ្នព្រ.បរ សតីពី ការគផទរឥណ្ោនថវកិា ៧៦០៦ 
២០-១០-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ២១៦ អ្នព្រ.បរ សតីពី ការខ្រសព្មួលចំណ្ងគជើង មាព្តា១ និងមាព្តា៤ នន           

អ្នុព្រឹត្យគលម ១៨៣ អ្នព្រ.បរ ចុះនថងទី១៥ ខ្មរញ្ជា  ឆន ២ំ០២១ សដីពីការគធវើអ្នុបបគោគនផទដី
ទំហំ ៨ ៦៣១  (ព្បាបីំ នព់្បាមំយួរយសាមសិបមយួ) ហិរតា សថិត្គៅរនុងឧទានជាតិ្           
បុទុមសាគរ ភូមសិាន្តសត ឃំុតានូន  ព្សុរបូទុមសាគរ  គមត្តគកាះរុង ជាព្ទពយសមបត្តិឯរជន
របស់រដឋ គដើមបផីតល់ជូនព្រុមហុ៊ន Royal Group Co., Ltd គរៀបចំបគងកើត្និងអ្ភវិឌ្ឍនតំ៍្បន ់              
គសដឋរិចចពិគសស ៧៦០៨ 

២០-១០-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ២១៧ អ្នព្រ.បរ សតីពី ការគព្បើព្បាស់គណ្នីឯរជនភាវនីូយរមែ សហព្ោស  
សាធារណ្ៈ របស់រាជរោឋ ភបិាល ៧៦១១ 

២០-១០-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ២១៩ អ្នព្រ.បរ សតីពី ការគផទរឥណ្ោនថវកិា ៧៦១៣ 
២០-១០-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ២២០ អ្នព្រ.បរ សតីពី ការគផទរឥណ្ោនថវកិា ៧៦១៥ 
២១-១០-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ២២១ អ្នព្រ.បរ សតីពី ការខ្រសព្មួលមាព្តា៤ មាព្តា៥ និងមាព្តា១៦ នន             

អ្នុព្រឹត្យគលម ៥៩ អ្នព្រ .បរ ចុះនថងទី៨ ខ្មឧសភា ឆំន ២០១៨ សតីពីការរំណ្ត្អ់្ព្តាភាគោន 
ខ្បបបទ និង នីតិ្វធីិននការបងភ់ាគោនរបបសនតសុិមសងគមខ្ផនរខ្ថោសុំមភាព សព្មាប ់                 
មន្តនតសីាធារណ្ៈ អ្តី្ត្មន្តនតរីាជការ និងអ្តី្ត្យុទធជន ៧៦១៧ 

១៥-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៣៥ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមុមតំ្ខ្ណ្ងមន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ៧៦២១ 
១៥-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៣៦ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ៧៦២២ 
១៥-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៣៧ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្គមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ៧៦២៤ 
១៦-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៣៨ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៧៦២៦ 
១៦-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៣៩ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការគផទរភាររិចចមន្តនតរីាជការ ៧៦២៨ 
១៦-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៤០ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនគមោយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៧៦៣០ 
១៦-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៤១ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៧៦៣២ 
១៦-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៤២ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៧៦៣៣ 
១៦-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៤៣ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៧៦៣៥ 
១៦-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៤៤ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនគមោយសហគមព្តី្ ៧៦៣៧ 
១៦-៨-២០២២ អ្នុព្រឹត្យគលម ៦៤៥ អ្នព្រ.ត្ត្ សតីពី ការជូនគមោយការងារ ៧៦៣៨ 

 
 



ឃ   

III~ការងារបណា រកសងួ 
១~ទ្ីសាកីាររដាមក្ត្ន្ាីរកសងួចសដាកិចច ន្ិង េរិញ្ញវតថុ 

១៤-១១-២០២២ ព្បកាសគលម ៨៣៦ សហវ.ព្បរ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំភាន រង់ារគបើរផតល់ និងភាន រង់ារគបើរផតល់
ជំនួស របស់អ្គគនាយរោឋ នភាពជានដគូរវាងរដឋ និងឯរជន ៧៦៥២ 

១៤-១១-២០២២ ព្បកាសគលម ៨៣៧ សហវ.ព្បរ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំរជាគទយយររបុគរព្បោន និងរជាគទយយររ-
បុគរព្បោនរង គៅអ្គគនាយរោឋ នភាពជានដគូរវាងរដឋ និងឯរជន ៧៦៥៥ 

២៨-១២-២០២២ ព្បកាសគលម ១០៧០ សហវ.ព្បរ សតីពី ការបគងកើត្ការោិល័យសវនរមែសហព្ោសទី១១ 
និងការោិល័យជំរញុការព្បមូលបំណុ្លពនធ នននាយរោឋ នសវនរមែសហព្ោស នន                  
អ្គគនាយរោឋ នពនធោរ ៧៦៥៧ 

២៨-១១-២០២២ គសចរតីសគព្មចគលម ១៣១ សហវ សតីពី ការបគងកើត្ព្រុមការងារគោះព្សាយគគព្មាងវនិិគោគ
ជាបោ់ងំរនុងគមត្តព្ពះសីហនុ ៧៦៥៩ 

២៩-១១-២០២២ ព្បកាសអ្នតរព្រសួងគលម ៨៦៩ សហវ.ព្បរ សតីពី ការខ្ត្ងតាងំរជាគទយយររបគុរព្បោន គៅ                
អ្គគនាយរោឋ នោ ំរបរសិាថ ន ននព្រសួងបរសិាថ ន ៧៦៦៣ 

       ២~ទ្ីសាកីាររដាមក្ត្ន្ារីកសងួឧសាេកមម វទិ្ាសាក្ត្សា បចចចកវិទ្ា ន្ងិន្វាន្ុវតាន្៍ 
២២-៧-២០២២ ព្បកាសគលម ៣០៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអ្នុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន រុនោ គហវើនីឈ័រ ឯ.រ 

បគងកើត្គរាងចព្រ ផលិត្គព្គឿងសងាា រមិ (គព្ោងគធវើពីអាលុយមញូ៉ីម ខ្ដរ និងជរ័) ៧៦៦៦ 
២២-៧-២០២២ ព្បកាសគលម ៣០៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអ្នុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន វនីសុ៊ន (គមមបូឌា)    

មូអិ្លធីឌី្ បគងកើត្គរាងចព្រ ផលិត្គខាទឹរគនាមសព្មាបោ់ររ និងមនុស្ចាស់ ៧៦៦៩ 
២២-៧-២០២២ ព្បកាសគលម ៣០៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ សតីពី ការអ្នុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន គមត្គថរ អិុ្មគអ្សអីុ្

គហ្ត្ មប បគងកើត្គរាងចព្រ កាត្គ់ដរសគមលៀរបំ រ ់ ៧៦៧២ 

     ៣~ទ្ីសាកីាររដាមក្ត្ន្ារីកសងួររ ៉ា ន្ិង ថាមរល 
១-៩-២០២១ ព្បកាសគលម ០៨៩៨ រថ.អ្ព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អ្នុញ្ជា ត្ដំគណ្ើ រការសាថ នីយ

គព្បងឥនធនៈ គលម ០៨៩៨ រថ.អ្ព្បរ.លអ្ ចុះនថងទី ១ ខ្ម រញ្ជា  ឆន  ំ២០២១ ៧៦៧៥ 
១-៩-២០២១ ព្បកាសគលម ០៨៩៩ រថ.អ្ព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អ្នុញ្ជា ត្ដំគណ្ើ រការសាថ នីយ

គព្បងឥនធនៈ គលម ០៨៩៩ រថ.អ្ព្បរ.លអ្ ចុះនថងទី ១ ខ្ម រញ្ជា  ឆន  ំ២០២១ ៧៦៧៩ 
១-៩-២០២១ ព្បកាសគលម ០៩០១ រថ.អ្ព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អ្នុញ្ជា ត្ដំគណ្ើ រការសាថ នីយ

គព្បងឥនធនៈ គលម ០៩០១ រថ.អ្ព្បរ.លអ្ ចុះនថងទី ១ ខ្ម រញ្ជា  ឆន  ំ២០២១ ៧៦៨៣ 
១-៩-២០២១ ព្បកាសគលម ០៩០២ រថ.អ្ព្បរ.ព្បរ សតីពី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អ្នុញ្ជា ត្ដំគណ្ើ រការសាថ នីយ

គព្បងឥនធនៈ គលម ០៩០២ រថ.អ្ព្បរ.លអ្ ចុះនថងទី ១ ខ្ម រញ្ជា  ឆន  ំ២០២១ ៧៦៨៧ 
១-៩-២០២១ ព្បកាសគលម ០៩០៥ រថ.អ្ព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អ្នុញ្ជា ត្ដំគណ្ើ រការសាថ នីយ

គព្បងឥនធនៈ គលម ០៩០៥ រថ.អ្ព្បរ.លអ្ ចុះនថងទី ១ ខ្ម រញ្ជា  ឆន  ំ២០២១ ៧៦៩១ 



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7571



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7572



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7573



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7574



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7575



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7576



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7577



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7578



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7579



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7580



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7581



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7582



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7583



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7584



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7585



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7586



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7587



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7588



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7589



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7590



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7591



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7592



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7593



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7594



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7595



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7596



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7597



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7598



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7599



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7600



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7601



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7602



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7603



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7604



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7605



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7606



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7607



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7608



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7609



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7610



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7611



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7612



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7613



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7614



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7615



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7616



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7617



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7618



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7619



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7620



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7621



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7622



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7623



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7624



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7625



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7626



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7627



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7628



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7629



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7630



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7631



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7632



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7633



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7634



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7635



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7636



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7637



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7638



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7639



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7640



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7641



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7642



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7643



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦២ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7644
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