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                                                                      ក    N19/21ររីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
   ររះរាជរកឹរយ 

៦-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៤១ សតពីី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ
ដល់េោរ ឈិន ឈិនឃនុ (CHEN, CHENKUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ២២៤៧ 

៦-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៤២ សតពីី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ
ដល់េោរ ប ៉ៃ វ័យមុីង (BAI , WEI MI N) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ២២៤៨ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៤៣ សតីពី ការផតល់េោរមងារ េោរ ឈន ឆដា ជា 
ឧរញ ្ ២២៤៩ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៤៤ សតពីី ការផតល់េោរមងារ េោរ មា៉ៃ ន់ ច័នទឌី ជា 
ឧរញ ្ ២២៥០ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៤៥ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយយស 
មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថា្នរ់មហាេសរីវឌឍ្ន៍ ឯរឧតតមបណ្ឌិត ងិន បាណាល់ ២២៥១ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៤៦ សតពីី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយយស 
ជាតូបការ ចំេ ះ េោរ សារនិ វណាា  ២២៥២ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៤៧ សតីព ីការែតងតំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម សភុារ 
 ណ្ឌិ រ ជាជំនួយការឯរឧតតម ង ៉ៃ  សវុណ្ា  រដឋមន្តនតីព្បតិភូអមនាយរ-           រដឋម
ន្តនតី មានឋានៈេសែើ អរនាយរ ២២៥៣ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៤៨ សតពីី ការបញ្ចបម់មុតែំណ្ងឯរឧតតម ររំ សាន ពី     
ទីព្បរឹ្ាព្រសួងព័ត៌មាន មានឋានៈេសែើ អនរុដឋេលខាធិការ ២២៥៤ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៤៩ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ជារិចចបច្ឆ្មរណ្ៈ 
ចំេ ះនាយទាហាន ថា្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ ៃនរងេោធពលេមមរភូមិនទ ២២៥៥ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥០ សតពីី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ
ដល់េោរ លី ឆុលហ្គុន (LEE CHEOLGON) ជនជាតិរូេរ៉េ សញ្ជ្តិរូេរ៉េ េោយបតូរ
េ ្្ះជា ងររជ សំណាង (PICH SOMNANG) ២២៥៧ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥១ សតពីី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ
ដល់េោរ ចាង អុិនហ្វូ (CHEUNG YIN FU) ជនជាតចិិន សញ្ជ្តិចនិ  ២២៥៨ 

១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ
ដល់េោរ ងយៀន សា៊ា វហ្៊ាុយ (YUAN XIAOHUI) ជនជាតិចនិ សញ្ជ្តិចិន ២២៥៩ 

 



ខ 
១៣-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥៣ សតពីី ការតេមលើងថា្ន្រ់ និងឋាននតរស័រតិ តមេវន            

ព្បច្ំឆន្ំ េៅអរេលខាធិការោឋ្នព្រុមព្បឹរា្ធមែនុញ្ញ ដល់មន្តនតីរាជការ ៥ រូប ២២៦០ 
១៨-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥៤ សតីព ីការបញ្ចបេ់ោរមងារ ឧរញ  ្ពឧីរញ ្ ឌួង ឆាយ  ២២៦២ 
១៨-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥៥ សតីព ីការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមែដល់

អនរព្សី លនី បា៉ៃ វអុីង (LIN BAOYING) ជនជាតិចនិ សញ្ជ្តិចិន  ២២៦៣ 
១៨-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ

ដល់េោរ លងី ជឺហាវ (LIN ZHIHAO) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េោយបតូរេ ្្ះជា 
លនី ជីនងយៀន (LIN JINYUAN) ២២៦៤ 

១៨-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥៧ សតីព ីការែតងតំ្ង នងិផតល់ឋានៈឯរឧតតម សុនិ សខុ 
ជាទីព្បឹរ្ាសេមតចវិបុលេសនាភរតី សាយ ឈុ ំ ព្បធានព្ពឹទធសភា នីតិកាលទ៤ី មានឋានៈេសែើ 
រដឋេលខាធិការ ២២៦៥ 

១៩-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥៨ សតីព ីការតេមលើងឋានៈឯរឧតតម ងយឿន ងយឿរ ទីព្បឹរា្    
រាជរោឋ្ភិោល  មានឋានៈេសែើ រដឋេលខាធិការ ២២៦៦ 

១៩-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៥៩  សតីពី ការែតងតំងនងិផតល់ឋានៈឯរឧតតម ងបា៉ៃ  បៃ ជា
ទីព្បរឹ្ាព្រសួងសងមរចិច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតិសមប្ទា មានឋានៈេសែើ អរនាយរ ២២៦៧ 

១៩-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៦០ សតីព ី ការអនុញ្ញត្ឳយ្លះបង់សញ្ជត្ិែមែរេោយោ្្នការ
បងតិបង ំ ដលេ់ោរព្ស ី ងោ ណាវី (LOR NAWI) ជនជាតិែមែរ សញ្ជ្តែិមែរ ែដល
បចចុបប្ននរំពងុរស់េៅព្បេទសអពូ្ទីស ២២៦៨ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                         ១~អនុរកឹរយ 
២-៣-២០២១ -អនុព្រឹតយ្េលម ៣០  អនព្រ.បរ  សតីព ីការេធវើអនុប្បេោរៃផទដីទំហំ ១២៦.៩២៨,៣៩ (មួយរយ

ៃមៃព្ោំមួយ ន់ព្ោំបួនរយៃមៃព្ោំបីេរ្បៀសសាមសិបព្ោំបួន)ហិរត រនុងតំបន់ការ រធមែជាតិ
ចំនួន ៨ តំបន់ រនុងភូមិសាន្តសតេមតតេកាះរុង ជាព្ទព្យសម្បតតិឯរជនរបស់រដឋ េដើម្បីេធវើព្បទានរមែ
ជារមែសិទធិជូនព្បជាពលរដឋ និងមួយចំែណ្រររ្ាទុរជាព្ទព្យសម្បតតិឯរជនរបស់រដឋកាន់កាប់
េោយរដឋោលេមតតេកាះរុង                                                            (តេៅរាជរិចចេលម ២០) ២២៦៩ 

១៧-៣-២០២១ -អនុព្រឹតយ្េលម ១៥៣  អនព្រ.តត  សតីព ីការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ២៣០៥ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៥៤  អនព្រ.តត  សតីព ីការែតងតំងមន្តនតីរាជការ ២៣០៩ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៥៥  អនព្រ.តត  សតីព ីការតំងស៊ប់រនុងព្របម័ណ្ឌមន្តនតីរាជការ ២៣១០ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៥៦  អនព្រ.តត  សតីព ីការបញ្ចប់មុមតែំណ្ង និងែតងតំងមន្តនតីរាជការ ២៣១២ 

 



គ 

១៧-៣-២០២១ -អនុព្រឹតយ្េលម ១៥៧  អនព្រ.តត  សតីព ីការនិយ័តរមែព្របមណ្ឌជូនមន្តនតីរាជការ ២៣១៣ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៥៨  អនព្រ.តត  សតីព ីការែតងតំងមន្តនតីរាជការ ២៣១៤ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៥៩  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយសហេមព្ត ី ២៣១៥ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៦០  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយសុវតថ្រា ២៣១៦ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៦១  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយការងារ ២៣១៧ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៦២  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ២៣១៩ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៦៣  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយការងារ ២៣២១ 
១៧-៣-២០២១ -អនុព្រតឹ្យេលម ១៦៤  អនព្រ.តត  សតីព ីការជូនេមោយសុវតថ្រា ២៣២២ 

២~ងសចកតសីងរមច 
១-៣-២០២១ -េសចរតីសេព្មចេលម ៣១ សសរ សតីពី ការព្បកាសកាលបរិេចេទ ៃនការេោះេឆន្តេព្ជើសេរីស

ព្រុមព្បឹរ្ាឃុំ សងាក្ត់អាណ្តតិទី៥  ២៣២៥ 
១៦-៣-២០២១ -េសចរតីសេព្មចេលម ៣៥ សសរ សតីពី ការបេងើតរណ្ៈរមែការអនតរព្រសួងេដើមប្ីេរៀបចំេវទិកា

េទសចរណ្៍អាសា ្នេលើរទី៤០ (40
th

 ASEAN TOURISM FORUM, ATF) េៅ        
រាជធានីភនំេពញ ពីៃងៃទី១៦ ដល់ៃងៃទី២២ ែមមររា ឆន្ំ២០២២  ២៣២៧ 

១៦-៣-២០២១ -េសចរតីសេព្មចេលម ៣៦ សសរ សតីពី ការបេងើតរណ្ៈរមែការអនតរព្រសួងេដើមប្ីេរៀបចំពិធី
បុណ្្យសមុព្ទេលើរទី៩ ជុទំី៣ ឆនំំា២០២១ េៅេមតតព្ពះសីហន ុ ២៣៣០ 

      III~ការ រ ណាត រកសងួ     
           ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួងសដ្ាកិចច និង ហ្រិញ្ញវរថ ុ

២៣-៤-២០២០ -ព្បកាសេលម ៤៤៤ សហវ.ព្បរ សតីពី ការែតងតំងភាន្រ់ងារេបើរផតល់ និងភាន្រ់ងារេបើរផតល់
ជំនួសរបស់អរេលខាធិការោឋ្នព្រុមព្បឹរ្ាជាតិោំ រសងម ៃនព្រសួងេសដឋរចិចនិងហិរញ្ញវតថុ ២៣៣៣ 

២៨-៤-២០២០ -ព្បកាសអនតរព្រសួងេលម ៤៥៦ សហវ.ព្បរ សតីពី ការែតងតំងភាន្រ់ងារេបើរផតល់ ព្បច្ំេៅ          
វិទ្ាសាថ្នជាតិរសិរមែ រំពងច់្ម ៃនព្រសួងរសិរមែ រុកាខ្ព្បមាញ់ និងេនសាទ ២៣៣៦ 

៥-៥-២០២០ -ព្បកាសេលម ៤៧១ សហវ.ព្បរ សតីពី ការែណ្នាំអនុវតតការេលើរទឹរចិតតពនធកាត់ទុរដល់អនរ      
វិនិេោរមូលបព្ត ២៣៣៩ 

១២-៥-២០២០ -ព្បកាសេលម ៤៧៧ សហវ.ព្បរ សតីពី ការែតងតំងសមាសភាពរណ្ៈរមា្្ធិការព្រប់ព្រងរមែវិធី
សិរ្ារណ្េនយ្យររជំនាញរមពុជា ២៣៤២ 

១៨-៥-២០២០ -ព្បកាសអនតរព្រសួងេលម ៤៨៥ សហវ.ព្បរ សតីពី ការបេងើតរជជេទយ្យចំណ្លូេៅព្រសួងអប់រ ំ  
យុវជន និងរឡីា ២៣៤៥ 

 
 



ឃ     
២០-៥-២០២០ -ព្បកាសអនតរព្រសួងេលម ៤៩០ សហវ.ព្បរ សតីពី ការែតងតំងរជជេទយ្យររបុេរព្បទាន និងរជជ-    

េទយ្យររបុេរព្បទានរងព្បច្ំេៅអងភាពងវិកានាយរោឋ្នទំនារ់ទំនងវប្បធម៌ និងអាហារូបររណ្៍
ៃនព្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា ២៣៤៧ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហ្កមម និង ស ិបកមម 
៦-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ១២១ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតពី ីការអនុញ្ញ្តឱយ្ព្រុមហ៊នុ លូសីុោ (េមមបឌូា) 

េអនេធើព្ោយ បេងើតេរាងចព្រ កាត់េដរសេមលៀរបំ រ់  ២៣៥០ 
៦-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ១២២ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ៊ុន អិន សុី អិច បេងើត

េរាងចព្រផលិត និងផុំតេមលើងម៉ូតូ ២៣៥៣ 
១១-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ១២៤ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ៊នុ រ៉េូោ ្ល់ អ៊៊ិនណ្ូេងរ 

នីតែវរ ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រច្រ់ និងកាត់េដរសេមលៀរបំ រ់ ២៣៥៦ 
១១-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ១២៥ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីព ី ការអនញុ្ញ្តឱ្យព្រុមហ៊នុ មហា ហាគ្េមន 

បេងើតេរាងចព្រ កាតេ់ដរសេមលៀរបំ រ ់ ២៣៥៩ 

  ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួររ ៉ៃ និង ថាមរល 
១៩-២-២០២០ -ព្បកាសេលម ០០៥២  រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីព ីលរមណ្ឌៃនលិមិតអនុញ្ញ្តដំេណ្ើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០០៥២ រង.អព្បរ.លអ ចុះៃងៃទ ី១៩ ែម រមុៃៈ ឆន្ំ ២០២០ ២៣៦២ 
៤-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ០០៦២  រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីព ីលរមណ្ឌៃនលិមិតអនុញ្ញ្តដំេណ្ើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០០៦២ រង.អព្បរ.លអ ចុះៃងៃទ ី៤ ែម មនីា ឆន្ំ ២០២០ ២៣៦៦ 

៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមហាបទទ 
៧-៥-២០២០ -ព្បកាសេលម ២៤១១ ព្បរ សតីពី ការចុះេ ្្ះរនុងបញ្ជសីមារម  ២៣៧០ 

 
 



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22472247



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22482248



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22492249



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22502250



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22512251



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22522252



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22532253



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22542254



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22552255



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22562256



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22572257



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22582258



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22592259



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22602260



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22612261



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22622262



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22632263



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22642264



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22652265



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22662266



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22672267



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22682268



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ១៨

ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22692269



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22702270



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22712271



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22722272



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22732273



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22742274



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22752275



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22762276



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22772277



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22782278



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22792279



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22802280



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22812281



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22822282



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22832283



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22842284



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22852285



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22862286



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22872287



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22882288



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22892289



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22902290



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22912291



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22922292



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22932293



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22942294



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22952295



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22962296



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22972297



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22982298



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22992299



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23002300



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23012301



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23022302



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23032303



ត  រា ជកិច្ច លខ ២០

ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23042304



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23052305



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23062306



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23072307



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23082308



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23092309



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23102310



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23112311



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23122312



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23132313



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23142314



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23152315



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23162316



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23172317



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23182318



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23192319



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23202320



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23212321



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23222322



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23232323



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23242324



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23252325



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23262326



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23272327



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23282328



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23292329



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23302330



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23312331



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23322332



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23332333



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23342334



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23352335



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23362336



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23372337



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23382338



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23392339



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23402340



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23412341



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23422342



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23432343



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23442344



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23452345



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23462346



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23472347



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23482348



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23492349



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23502350



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23512351



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23522352



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23532353



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23542354



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23552355



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23562356



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23572357



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23582358



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23592359



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23602360



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23612361



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23622362



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23632363



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23642364



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23652365



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23662366



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23672367



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23682368



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23692369



ឆា  ំទី២១ លខ ១៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23702370
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