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                                                                      ក    N18/21ររីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
  ១~រពះរាជរកម 

១១-៣-២០២១ -ររះរាជររម នស/ររម/០៣២១/០០៤ សតីរ ីឿរររឿសឱើយេររើច្ើារ់សតីរី វិធានឿរទរ់ស្កើត់ឿរឆ្លង
រាលដលៃនជំងឺរូវីដ-១៩ និងជងំឺឆ្លងឿច្ស្ហាវនិងររររេដគេរេះ្នាើរ់្ងនន់្ងនរេសើឝងេទៀត ២១២៣ 

     ២~រពះរាជរកឹរយ 
២៧-២-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០២២១/២២០ សតរីី ឿរសតល់េេរមងារ អ្នររសី ស ូសខុឃមី ជ 

ឧរញ ើ ២១៣១ 
៣-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២២១ សតីរ ី ឿរេលើរែលងេោសឱើយទណ្ឌិតេឈ្ើះ        

ថាក់ ឡានី េេទរសី ែដលរតូវបានតុលាឿរសេរមច្សតន្តើេោសដរ់រនធន្េររំណ្ត់ 
១ឆនាើំ ៦ែែ និងរិន័គជរបារ់ច្ំនួន ៨ លានេរៀល តាមអ្ំណាច្ស្លដីឿររហ្មទណ្ឌ
ស្ណើររេលែ ៧៥ ច្ុះៃងងនទី២៦ ែែរុមភះ ឆនាើំ២០១៨ ររស់តុលាឿររំរូល ២១៣២ 

៣-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២២២ សតីរ ី ឿរេលើរែលងេោសឱើយទណ្ឌិតេឈ្ើះ         
រុប ច័នទសិរវីុធ េេទររុស ែដលរតូវបានតុលាឿរសេរមច្សតន្តើេោសដរ់រនធន្េរ
រំណ្ត់ ១៩ឆនាើំ តាមអ្ំណាច្ស្លដីឿររហ្មទណ្ឌស្ណើររេលែ ៨០ ច្ះុៃងងនទី៦ ែែមីន្ 
ឆនាើំ២០១៣ ររស់តុលាឿររំរូល ២១៣៣ 

៣-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២២៣ សតរីី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ េដគសញ្ជើតូរនីគរមម
ដល់េលារ ហ ូ ប៉ា ស្កា ល់ (HU PASCAL) ជនជតិចិ្ន សញ្ជើតិបារាំើង  ២១៣៤ 

៣-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២២៤ សតរីី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ េដគសញ្ជើតូរនីគរមម
ដល់េលារ លី សឹងឈិល (LEE SEUNG CHUL) ជនជតិរូេរ៉េ សញ្ជើតិរូេរ៉េ េដគ 
រតូរេឈ្ើះជ លី សំណាង (LEE SAMNANG)  ២១៣៥ 

៣-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២២៥ សតីរី ឿរែតងតាំងមុែតំែណ្ងអ្គ្ន្គរៃន         អ្គ្
ន្គរដឋើនច្ំណ្ ះអ្គ្េលៀ្ិឿរដឋើនគ្ណ្ៈរម្្ើ្ិឿរជតិេរៀរច្ំឿរេបាះេឆនាើតច្ំនួន ៣រូរ  ២១៣៦ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២២៧ សតីរី ឿរែតងតាំង និងសតល់ឋនៈឯរឧតតម         ទឹង 
សជុារិ ជអ្នុររធានររុមររឹរើានីតិរមម ៃនររសួងមហាៃសទ ម្នឋនៈេសមើ            អ្គ្
ន្គរ ២១៣៧ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២២៨ សតីរី ឿរេរបាសររះរាជោន នូវេរគ្ឿងឥសើឝរិគគស   
ររះរាជណាច្រររមពុជ ្ នាើរ ់មហាេសរីវឌើឍន ៍ដល់ ឯរឧតតម ប នុ ហុន នងិឯរឧតតម ឡា ំជា ២១៣៨ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២២៩ សតីរី ឿរសតល់េេរមងារ អ្នររសី កី មា៉ា នន ជ ឧរញ ើ ២១៣៩ 
៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣០ សតីរី ឿរែតងតាំើង និងសតល់ឋនៈ ជអ្គ្ន្គររង េរឡា

ជតិសនតិសុែសងម ម្នឋនៈេសមើអ្នុរដឋេលៀ្ិឿរ ដល់មន្តនតីរាជឿរ ៥ រូរ ២១៤០ 



ខ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣១ សតីរី ឿរអ្នុញ្ញើតឱើយលះរង់សញ្ជើតិែែមរេដគេ្ើន   ឿរ
រងិតរងំដលេ់លារ សខុ នឡង (SOK LENG) ជនជតិែែមរ សញ្ជើតិែែមរ ែដលរច្ចុរើបនន
រំរុងរស់េៅស្ធារណ្រដឋសិងឞរុរី ២១៤១ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣២ សតីរី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ េដគសញ្ជើតូរនីគរមមដល់
េលារ ឈនិ កយួសុ ី(CHEN, GUIXU) ជនជតិច្ិន សញ្ជើតិច្ិន  ២១៤២ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣៣ សតីរី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ  េដគសញ្ជើតូរនីគរមម
ដល់េលារ ឆឹង អុីងហវូ (CHEUNG YIN FU) ជនជតិច្ិន សញ្ជើតិច្ិន  ២១៤៣ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣៤ សតីរី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ េដគសញ្ជើតូរនីគរមមដល់
េលារ ចាង ជីងអុ ី(ZHANG, JINYI) ជនជតិច្ិន សញ្ជើតិច្ិន  ២១៤៤ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣៥ សតីរី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ  េដគសញ្ជើតូរនីគរមមដល់
េលារ ចឹង ចឺហុង (ZENG, ZHIHONG) ជនជតិច្ិន សញ្ជើតិច្ិន  ២១៤៥ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣៦ សតីរី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ េដគសញ្ជើតូរនីគរមមដល់
េលារ ឈនិ សុងីឆាវ (CHEN, XINCHAO) ជនជតិច្ិន សញ្ជើតិច្ិន  ២១៤៦ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣៧ សតីរី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ េដគសញ្ជើតូរនីគរមមដល់
េលារ នឡា មា៉ា នស្កង នជម (LAU MAN SANG JAMES) ជនជតិច្ិន សញ្ជើតិច្ិន  ២១៤៧ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣៨ សតីរី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ េដគសញ្ជើតូរនីគរមមដល់
េលារ ស្កយ ទុនទីប (SAI TUN TIP) ជនជតិមីយ ើន់ម្ ើ សញ្ជើតិមីយ ើន់ម្ ើ េដគ     
រតូរេឈ្ើះជ នជក ល ី(JACK LEE) ២១៤៨ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៣៩ សតីរី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ េដគសញ្ជើតូរនីគរមមដល់
េលារ ហគរ័ ហវសី្កងំ (GUO, FEIXIANG) ជនជតិច្ិន សញ្ជើតិច្ិន  ២១៤៩ 

៦-៣-២០២១ -ររះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៤០ សតីរី ឿរសតល់សញ្ជើតិែែមរ េដគសញ្ជើតូរនីគរមមដល់
េលារ ល ីជីងឈងឹ (LI, JINCHENG) ជនជតិច្ិន សញ្ជើតិច្ិន ២១៥០ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបល 
                                                           ១~អនុរកឹរយ 
២-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ៣០  អ្នររ.ររ  សតីរ ីឿរេ្វើអ្នុរើបេយគ្ៃសទដីទំហ្ំ ១២៦.៩២៨,៣៩ (មួគរគ

ៃមភរបាំមួគពាន់របាំរួនរគៃមភរបំារីេរើបៀសស្មសិររបាំរួន)ហ្ិរតា រនុងតំរន់ឿរពារ្មមជតិ
ច្ំនួន ៨ តំរន់ រនុងេូមិស្ន្តសតេែតតេឿះរុង ជរទរើយសមើបតតិឯរជនររស់រដឋ េដើមើបីេ្វើររោនរមម
ជរមមសិទធិជូនររជរលរដឋ និងមួគច្ំែណ្រររើាទុរជរទរើយសមើបតតិឯរជនររស់រដឋឿន់ឿរ់
េដគរដឋបាលេែតតេឿះរុង                                                            (តេៅរាជរិច្ចេលែ ១៩) ២១៥១ 
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៩-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤០  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរជូនេមដគមុនីស្រាេ័ណ្ឌ ២១៨៦ 
៩-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤១  អ្នររ.តត  សតីរ ី ឿរជូនេមដគស្ណើរន្ជតិ ២១៨៨ 
៩-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤២  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរែតងតាំងមន្តនតីរាជឿរ  ២១៩០ 
១០-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤៣  អ្នររ.តត  សតីរី ឿរែតងតាំងសម្សភារៃនគ្ណ្ៈរមមឿររគ្រ់រគ្ង

ែលើបងពាណ្ិជជរមមរមពុជ  ២១៩១ 
១៦-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤៤  អ្នររ.តត  សតីរី ឿរែតងតាំងសម្ជិរររុមររឹរើាេិបាល ៃនរគ្ឹះស្ណើន 

ស្ធារណ្ៈរដឋបាលររស់ររសួងរសិរមម រុឿខើររម្ញ់ និងេនស្ទ  ២១៩៣ 
១៦-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤៥  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរែតងតាំងមន្តនតីរាជឿរ  ២១៩៥ 
១៦-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤៦  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរែតងតាំងមន្តនតីរាជឿរ  ២១៩៦ 
១៦-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤៧  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរែតងតាំងមន្តនតីរាជឿរ  ២១៩៧ 
១៧-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤៨  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរជូនេមដគមុនីស្រាេ័ណ្ឌ  ២១៩៨ 
១៧-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៤៩  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរែតងតាំងមន្តនតីរាជឿរ  ២២០០ 
១៧-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៥០  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរជូនេមដគឿរងារ  ២២០២ 
១៧-៣-២០២១ -អ្នុររឹតើយេលែ ១៥១  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរជូនេមដគមុនីស្រាេ័ណ្ឌ  ២២០៤ 
១៧-៣-២០២១ -អ្នុររតឹើយេលែ ១៥២  អ្នររ.តត  សតីរ ីឿរជូនេមដគស្ណើរន្ជតិ  ២២០៦ 

២~នសចកតសីនរមច 
៣-៣-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលែ ៣៣ សសរ សតីរី ឿរផ្លើស់រតូរ នងិរំេរញរែនថមសម្ជិរ សម្ជិឿ

ររុមឿរងាររាជរដឋើេិបាលច្ុះមលូដឋើនេៅេែតតមួគច្ំនួន េដើមើបរីតួតរិនតិើយ និងេំរទឿរ-   
អ្នុវតតរមមវិ្នីេយបាគនិងគុទធស្ន្តសតច្តុេឿណ្ដំណារ់ឿលទី៤ ររស់រាជរដឋើេបិាល
រមពុជ ២២០៩ 

៤-៣-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលែ ៣៤ សសរ សតីរី ឿរែរសរមួលសម្សភារររុមរររឹើារណ្ណស្រ ២២១២ 

      III~ការងារបណាត រកសងួ     
    ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួនសដ្ាកិចច នងិ ហរិញ្ញវរថុ 

៣-៣-២០២០ -ររឿសអ្នតរររសួងេលែ ២២៨ សហ្វ.រររ សតីរី ឿររេងើតរជជេទគើយរុេរររោន សរម្រ់ឆនាើំ
២០២០ ររស់ន្គរដឋើនរឋមសិរើា ៃនររសួងអ្រ់រំ គុវជន និងរីឡា ២២១៤ 

២៣-៤-២០២០ -ររឿសអ្នតរររសួងេលែ ៤៤៥ សហ្វ.រររ សតីរី ឿររេងើតរជជេទគើយរេុរររោន សរម្រ់ឆនាើំ
២០២០ ររស់គ្ណ្ៈរម្្ើ្ិឿរជតិសុវតថិភារច្រាច្រណ្៍សលូវេេរ(គ្.ស.ច្.គ្) ៃនររសួងមហាៃសទ ២២១៩ 

២៤-៤-២០២០ -ររឿសេលែ ៤៥១ សហ្វ.រររ សតីរី ឿររេងើតគ្ណ្ៈរមមឿររញ្ជីស្រេរើេណ្ឌរទរើយសមើបតតិរដឋ
ររចំររសួងេសដឋរិច្ចនិងហ្ិរញ្ញវតថុ ២២២៣ 

 

 



ឃ       

   ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
៥-៣-២០២០ -ររឿសេលែ ១១៨ ឧស.រឧ.រររ ០៣ សតីរ ីឿរអ្នុញ្ញើតឱើយររុមហ្ នុ ស្ឍើរ ជគ អ្ណូាមុនិ & 

ហ្ីហ្វែវរ ឯ.រ រេងើតេរាងច្ររ សលិតអ្ំរូលេេលើង (អ្ំរូលលំអ្) រគ្រ់ររេេទ ២២២៨ 
៥-៣-២០២០ -ររឿសេលែ ១១៩ ឧស.រឧ.រររ ០៣ សតីរ ីឿរអ្នុញ្ញើតឱើយររុមហ្ នុ អ្ ើន ហ្វុង (េែមរឌូ) 

ហាកើមិនតិ៍ រេងើតេរាងច្ររ ឿត់េដរសេមលៀររពំារ់  ២២៣១ 
៦-៣-២០២០ -ររឿសេលែ ១២០ ឧស.រឧ.រររ ០៣ សតីរី ឿរអ្នុញ្ញើតឱើយររុមហ្ ុន អាល់ហាវើ ហាងហ្ឺ 

(េែមរូឌ) ឯ.រ រេងើតេរាងច្ររសលិតស្្ើអាវ (ររដររ់ើយរួសេមលៀររំពាររ់គ្ររ់រេេទ) ២២៣៤ 

   ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួររ ៉ា និង ថាមពល 
១៩-២-២០២០ -ររឿសេលែ ០០៥០  រង.អ្រររ.រររ  សតីរ ីលរែណ្ឌៃនលិែិតអ្នុញ្ញើតដំេណ្ើរឿរស្ណើនីគ

េររងឥនធនៈេលែ ០០៥០ រង.អ្រររ.លអ្ ច្ុះៃងងនទ ី១៩ ែែ រមុភៈ ឆនាើំ ២០២០ ២២៣៧ 
១៩-២-២០២០ -ររឿសេលែ ០០៥១  រង.អ្រររ.រររ  សតីរ ីលរែណ្ឌៃនលិែិតអ្នុញ្ញើតដំេណ្ើរឿរស្ណើនីគ

េររងឥនធនៈេលែ ០០៥១ រង.អ្រររ.លអ្ ច្ុះៃងងនទ ី១៩ ែែ រមុភៈ ឆនាើំ ២០២០ ២២៤១ 

៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមហាផ្ផទ 
២២-៥-២០២០ -ររឿសេលែ ២៥២៦ .រររ សតីរី ឿរច្ុះេឈ្ើះរនុងរញ្ជសីម្គ្ម  ២២៤៥ 
២២-៥-២០២០ -ររឿសេលែ ២៥២៧ .រររ សតីរី ឿរច្ុះេឈ្ើះរនុងរញ្ជសីម្គ្ម ២២៤៦ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21232123



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21242124



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21252125



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21262126



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21272127



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21282128



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21292129



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21302130



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21312131



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21322132



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21332133



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21342134



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21352135



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21362136



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21372137



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21382138



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21392139



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21402140



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21412141



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21422142



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21432143



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21442144



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21452145



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21462146



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21472147



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21482148



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21492149



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21502150



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ១៧

ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21512151



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21522152



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21532153



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21542154



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21552155



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21562156



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21572157



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21582158



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21592159



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21602160



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21612161



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21622162



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21632163



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21642164



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21652165



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21662166



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21672167



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21682168



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21692169



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21702170



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21712171



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21722172



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21732173



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21742174



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21752175



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21762176



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21772177



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21782178



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21792179



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21802180



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21812181



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21822182



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21832183



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21842184



ត  រា ជកិច្ច លខ ១៩

ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21852185



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21862186



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21872187



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21882188



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21892189



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21902190



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21912191



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21922192



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21932193



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21942194



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21952195



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21962196



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21972197



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21982198



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21992199



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22002200



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22012201



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22022202



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22032203



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22042204



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22052205



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22062206



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22072207



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22082208



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22092209



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22102210



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22112211



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22122212



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22132213



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22142214



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22152215



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22162216



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22172217



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22182218



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22192219



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22202220



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22212221



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22222222



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22232223



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22242224



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22252225



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22262226



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22272227



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22282228



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22292229



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22302230



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22312231



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22322232



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22332233



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22342234



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22352235



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22362236



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22372237



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22382238



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22392239



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22402240



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22412241



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22422242



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22432243



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22442244



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22452245



ឆា  ំទី២១ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22462246
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