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                                        មាតិកា 
 

I~រពះរាជខុទ្ទកាលយ័រពះមហាកសរត 
    រពះរាជរកឹតយ 

១១-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៣៤ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងឯរឧត្តម ប ុន លដីា
វុធ ជាអនុរដ្ឋលលខាធិការ ននររសួងនរបសែីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍ ៧៨១៩ 

១១-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៣៥ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងឯរឧត្តម លចុស តារា 
ជាអនុរដ្ឋលលខាធិការ ននររសួងការងារ និងបែតុ ះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ បតនែមលលើមុខងារបចចុបំនៅ ៧៨២០ 

១១-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៣៦ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យលះបងស់ញ្ញា តិ្តខមរលោយគ្មម ន
ការបងខិត្បងខាំដ្ល់លោរ ល ីស នុហូ (LEE SUNG HO) ជនជាតិ្រូលរ ៉សញ្ញា តិ្ តខមរ តដ្ល
បចចុបំនៅរាំពុងរស់លៅសាធារែរដ្ឋរូលរ ៉ ៧៨២១ 

១១-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៣៧ សតីពី ការផតល់សញ្ញា តិ្តខមរ លោយសញ្ញា តូ្បនីយរមម 
ដ្ល់លោរ  លវី បប៉េងសុ ី (LIU PENGXI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញា តិ្ចិន លោយបតូរល ម្ ះជា 
បខន បោ (KEN LAU) ៧៨២២ 

១១-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៣៨ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគឿងឥសសរយិយស 
តមលាំោបថ់្នៅ រ ់ដ្ល់សបំរុសជន ៦៦របូ ៧៨២៣ 

១១-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៣៩ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគឿងឥសសរយិយស 
តមលាំោបថ់្នៅ រ ់ដ្ល់សបំរុសជន ៧០របូ ៧៨២៥ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤០ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងឯរឧត្តម ហុង បម៉េង
ហួ ជារដ្ឋលលខាធិការ ននររសួងតផនការ ៧៨២៧ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤១ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងឯរឧត្តម               
អ ុយ សផុល ជាអនុរដ្ឋលលខាធិការ ននររសួងសាធារែការ និងដឹ្រជញ្ាូ ន ៧៨២៨ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤២ សតីពី និយត័្រមមត្លមលើងថ្នៅ រត់មអតី្ត្ភាពការងារដ្ល់
លោរ រស ់បរម លៅររសួងលសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ា វត្ែុ ៧៨២៩ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤៣ សតីពី និយត័្រមមត្លមលើងររបខែ័ឌ  ឋាននតរស័រតិ និងថ្នៅ រ់
លោរ មា៉េ ក់ បហាោ ហវូត លៅររសួងអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា ៧៨៣០ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤៤ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម តបហុ៊ើរ  
អ ូបមុ៊ើរ ជាទីរបឹរាសលមតចររឡាលោម ស បខង ឧបនាយររដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីររសួងមោនផៃ 
មានឋានៈលសមើ អគគនាយរ លោយពុាំទទួលយររោរប់ាំណ្តចមុ់ខងារ ៧៨៣១ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤៥ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងជារដ្ឋលលខាធិការ និង      
ជាអនុរដ្ឋលលខាធិការ ននរដ្ឋលលខាធិការោឋ នអាកាសចរសីុវលិ ២របូ ៧៨៣២ 



ខ 
១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤៦ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងជារដ្ឋលលខាធិការ និងអនុ

រដ្ឋលលខាធិការ ននរដ្ឋលលខាធិការោឋ នអាកាសចរសីុវលិ ៤របូ ៧៨៣៣ 
១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤៧ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងឯរឧត្តម លាង បសង 

ជាអនុរដ្ឋលលខាធិការ ននររសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ៧៨៣៤ 
១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤៨ សតីពី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតែងឯរឧត្តម ងុយ វិទ្ធ 

ជារដ្ឋលលខាធិការ ននររសួងការងារ និងបែតុ ះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ ៧៨៣៥ 
១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៤៩ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគឿងឥសសរយិយស 

ដ្ល់នាយទាោន ននរងលោធពលលខមរភូមនិៃ ៥របូ ៧៨៣៦ 
១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥០ សតីពី ការត្លមលើងឋាននតរស័រត ិ ឧត្តមលសនីយរ៍តី្ ជារិចច                

បច្ឆា មរែៈចាំល ះលោរវរលសនីយឯ៍រ មាស វុទ្ធ ី នាយនគរោលជានខ់ពស់ ររបខែ័ឌ មន្តនតី
នគរោលជាតិ្រមពុជា ននររសួងមោនផៃ តដ្លោនទទួលមរែភាព ៧៨៣៧ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥១ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគឿងឥសសរយិយស 
ដ្ល់នាយទាោន ននរងលោធពលលខមរភូមនិៃ ២របូ ៧៨៣៨ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥២ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគឿងឥសសរយិយស 
តមលាំោបថ់្នៅ រ ់ចាំល ះ សបំរុសជន ១៤របូ ៧៨៣៩ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥៣ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគឿងឥសសរយិយស 
ចាំល ះររុមការងារននសារលវទិាល័យ Soonchunhyang ៣របូ ៧៨៤០ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥៤ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគឿងឥសសរយិយស 
ចាំល ះសបំរុសជន ៣៤អងគ/របូ ៧៨៤១ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥៥ សតីពី ការត្លមលើងឋាននតរស័រត ិ ឧត្តមលសនីយឯ៍រ ដ្ល់
ឧត្តមលសនីយល៍ទា ទី្វ វុតាា  នាយនគរោលថ្នៅ រឧ់ត្តមលសនីយ ៍ររបខែ័ឌ មន្តនតីនគរោលជាតិ្        
រមពុជា ននររសួងមោនផៃ ៧៨៤២ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥៦ សតីពី ការលផៃរររបខែ័ឌ លោរ កកវ សារា៉េ វុធ នាយ
នគរោលថ្នៅ រឧ់ត្តមលសនីយ ៍ននររបខែ័ឌ នគរោលជាតិ្រមពុជា ររសួងមោនផៃ ៧៨៤៣ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥៧ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគឿងឥសសរយិយស 
តមលាំោបថ់្នៅ រ ់ដ្ល់សបំរុសជន ៣៥ អងគ/របូ ៧៨៤៤ 

១៣-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥៨ សតីពី ការលរោសរពះរាជទាន នូវលរគឿងឥសសរយិយស  
ជាតូ្បការ ចាំល ះ ឯរឧត្តម ចាំនួន ៣របូ ៧៨៤៦ 

១៦-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៥៩ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរាររសួង          
វបំធម ៌និងវចិិរត្សិលំៈ ២របូ ៧៨៤៧ 

 



គ 
១៦-៨-២០២២ រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៨២២/៩៦០ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម ផាន អូន 

របតិ្ភូរាជរោឋ ភោិលរមពុជា ទទួលបនៃុរជាអគគនាយរ  ននអគគនាយរោឋ នការ រអៅរលរបើរោស់ 
រិចចការរបតជង និងបន្តងាា បការតរលងបនលាំ ននររសួង ែិជារមម មានឋានៈលសមើ រដ្ឋលលខាធិការ  និង
ផតល់ឋានៈដ្ល់សមាជិរគែៈរមាម ធិការរបរួត្របតជងរមពុជា ៥របូ  ៧៨៤៨ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                        ១~អនុរកឹតយ 
២៤-១០-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ២២៦ អនររ.បរ សតីពី ការលផៃរឥែទានថវកិា ៧៨៥០ 
២៤-១០-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ២២៧ អនររ.បរ សតីពី ការលផៃរឥែទានថវកិា ៧៨៥២ 
២៨-១០-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ២២៨ អនររ.បរ សតីពី ការលរៀបចាំ និងការរបរពឹត្តលៅរបស់គែៈរមាម ធិការជាតិ្

សរមបសរមួលដឹ្រជញ្ាូ នផលូវអាកាស ៧៨៥៤ 
៣-១១-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ២២៩ អនររ.បរ សតីពី ការផតល់រោររ់នរមឧបត្ែមភរៅុងលពលបែតុ ះបណ្តត ល លៅ

រគឹះសាែ នបែតុ ះបណ្តត លសាធារែៈ ៧៨៦១ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៦២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៦៥ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៦៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៦៦ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៦៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៦៨ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៦៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការលផៃរភាររិចចមន្តនតរីាជការ ៧៨៧០ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៦៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំង និងរបគល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជការ ៧៨៧១ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៦៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការលផៃរលោធិនពិការ ៧៨៧២ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៦៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្លមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគរោលជាតិ្រមពុជា ៧៨៧៦ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៦៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៧៨ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៧០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៨០ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៧១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៨២ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៧២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៨៤ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៧៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៨៦ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៧៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៨៨ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៧៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការផតល់ររបខែ័ឌ មន្តនតីនគរោលជាតិ្រមពុជា ៧៨៩០ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៧៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨៩១ 
១៨-៨-២០២២ អនុររឹត្យលលខ ៦៧៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្លមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីរាជការ ៧៨៩៣ 

២~បសចកតីសបរមច 

១-១១-២០២២ លសចរតីសលរមចលលខ ៧៣ សសរ សតីពី ការបលងាើត្គែៈរមាម ធិការបលចចរលទសចរមុះរមពុជា ៧៨៩៥ 
 

 



ឃ 
៤-១១-២០២២ លសចរតីសលរមចលលខ ៧៤ សសរ សតីពី ការលរជើសលរ ើស និសសតិ្ សិសសចូលបែតុ ះបណ្តត ល

នាយទាោន ននរងលោធពលលខមរភូមនិៃ ៧៨៩៩ 

III~ការងារបណ្តត រកសងួ 
១~ទ្ីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួបសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវតាុ 

៦-១២-២០២២ លសចរតីសលរមចលលខ ១៣៥ សហវ  សតីពី ការបលងាើត្ររុមការងារអនតរររសួងលរៀបចាំររបខែឌ
យុទោសាន្តសត សតីពី ការលលើររមពស់ការគ្មាំ រភាពលរៅរបពន័ោ និងរិចចអភវិឌ្ឍលសដ្ឋរិចចរៅុង
របពន័ោ ៧៩០១ 

      ២~ទ្ីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួការពារជាតិ 
១៩-១២-២០២២ របកាសលលខ ០៩៧ រប.រ.រពជ  សតីពី ការរបគល់វញិ្ញា បនបរត្បញ្ញា រក់ារសិរា ៧៩០៤ 

 ៣~ទ្ីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម វិទ្ាសាន្តសត បបចចកវិទ្ា និងនវានវុតតន៍ 
២៦-៧-២០២២ របកាសលលខ ៣១៥ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន ហុងវ៉ រមពុជា ោគ មនិ

ម៉ាញូោវ រឆឺ់រងី លីមធីីត្ បលងាើត្សាខាលរាងចររ កាត្ល់ដ្រសលមលៀរបាំ រ ់ ៧៩១២ 
១-៨-២០២២ របកាសលលខ ៣២០ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររមុហុ៊ន នីអាន ់ ឃីដ្              

(លខមបូឌា) បលងាើត្លរាងចររ កាត្ល់ដ្រសលមលៀរបាំ រ ់ ៧៩១៥ 
១-៨-២០២២ របកាសលលខ ៣២១ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររមុហុ៊ន នីអាន ់ ឃីដ្               

(លខមបូឌា) បលងាើត្សាខាលរាងចររ កាត្ល់ដ្រសលមលៀរបាំ រ ់ ៧៩១៨ 
១-៨-២០២២ របកាសលលខ ៣២២ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន យូនីខន (លខមបូឌា)             

ររីគីលអសិន របូោរ ់បលងាើត្លរាងចររ កាត្ល់ដ្រសលមលៀរបាំ រ ់ ៧៩២១ 
១-៨-២០២២ របកាសលលខ ៣២៥ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន សាា យឡាញ អឹតភរលឹ 

បលងាើត្លរាងចររ កាត្ល់ដ្រសលមលៀរបាំ រ ់ ៧៩២៤ 

     ៤~ទ្ីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួករ ៉េ និង ថាមពល 
២-៩-២០២១ របកាសលលខ ០៩០៩ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំលែើ រការសាែ នីយ

លរបងឥនោនៈ លលខ ០៩០៩ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២ តខ រញ្ញា  ឆ្ៅ ាំ ២០២១ ៧៩២៧ 
២-៩-២០២១ របកាសលលខ ០៩១០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំលែើ រការសាែ នីយ

លរបងឥនោនៈ លលខ ០៩១០ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២ តខ រញ្ញា  ឆ្ៅ ាំ ២០២១ ៧៩៣១ 
២-៩-២០២១ របកាសលលខ ០៩១១ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំលែើ រការសាែ នីយ

លរបងឥនោនៈ លលខ ០៩១១ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២ តខ រញ្ញា  ឆ្ៅ ាំ ២០២១ ៧៩៣៥ 
២-៩-២០២១ របកាសលលខ ០៩១៣ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខខែឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ាំលែើ រការ

សាែ នីយរមួលរបង និងឧសម័នឥនោនៈ លលខ ០៩១៣ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ២ តខ រញ្ញា  ឆ្ៅ ាំ 
២០២១ ៧៩៣៩ 



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7819



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7820



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7821



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7822



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7823



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7824



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7825



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7826



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7827



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7828



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7829



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7830



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7831



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7832



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7833



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7834



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7835



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7836



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7837



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7838



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7839



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7840



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7841



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7842



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7843



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7844



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7845



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7846



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7847



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7848



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7849



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7850



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7851



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7852



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7853



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7854



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7855



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7856



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7857



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7858



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7859



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7860



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7861



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7862



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7863



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7864



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7865



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7866



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7867



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7868



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7869



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7870



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7871



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7872



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7873



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7874



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7875



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7876



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7877



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7878



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7879



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7880



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7881



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7882



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7883



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7884



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7885



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7886



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7887



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7888



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7889



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7890



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7891



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7892



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7893



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7894



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7895



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7896



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7897



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7898



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7899



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7900



ឆ្នាំទី២២ លេខ ៦៤ តេីមាសទី ០៣ ឆ្នាំ ២០២២ រាជកិច្ច ទំព័រ 7901
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