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   មាតិកា 
 

I~ព្ពះរាជខុទ្ទកាលយ័ព្ពះមហាកសព្ត 
   ព្ពះរាជព្កឹតយ 

៣១-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១៣ សតីពី ឿរដរ់េោរ សទុ្ធ ប៊ុនរនិ ៃនររបខ័ណ្ឌ  
មន្តនតីរដ្ឋបាលជន់ខពស់ររសួងមហាៃផៃ ឱើយចូលនិវតតន៍មុនអាយុរំណ្ត់ តាមឿរេសៅើសុំ
របស់សាមីខលួន ២៧៤៣ 

៣១-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១៤ សតីពី ឿរដរ់េោរ ផផ ឆ ៃនររបខ័ណ្ឌររូបេរងៀន
ររមិតឧតតម េៅររសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ឱើយចូលនិវតតន៍មុនអាយុរំណ្ត់ តាមឿរ
េសៅើសុំរបស់សាមីខលួន ២៧៤៤ 

៣១-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១៥ សតីពី ឿរនិយ័តរមមតេមលើងររបខ័ណ្ឌ ឋននតរស័រតិ 
និងថ្នើរ់ តាមអតីតភាពឿរងារ និងររមិតសញ្ញើបរត េៅររសួងចំនួន ២ ដ្ល់         ម
ន្តនតីរាជឿរ ៦ រូប ២៧៤៥ 

៣១-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១៦ សតពីី ឿរនិយ័តរមមតេមលើងឋននតរស័រតិ និងថ្នើរ់ 
តាមអតីតភាពឿរងារ េៅររសួងចំនួន ២ ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ៦ រូប និងឿរនិយ័តរមម   ត
េមលើងររបខ័ណ្ឌ ឋននតរស័រតិ និងថ្នើរ់ តាមអតីតភាពឿរងារ និងររមិតសញ្ញើបរត េៅ
ររសួងចំនួន ៣ ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ១៨ រូប ២៧៤៧ 

៣១-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១៧ សតីពី ឿរតាំងស៊ប់ េៅរៅុងឋននតរស័រតិអនុមន្តនតី ៃន
ររបខ័ណ្ឌមន្តនតីររប់ររងរដ្ឋបាល េៅររសួងយុតតិធម៌ ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ៨៩ រូប ២៧៥០ 

៣១-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១៨ សតីព ីឿរេរបាសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥសើឝរិយយស 
តាមលំដប់ថ្នើរ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម េោរជំទាវ អស់េោរ និងេោររសី ចំនួន ៧០ រូប ២៧៥៤ 

៣១-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១៩ សតពីី ឿរតេមលើងឋននតរស័រតិ និងថ្នើរ់របចំឆនើំ ៃន         
រណ្ៈរម្មើធិឿរជតិេរៀបចំឿរេបាះេឆនើត ដ្ល់អៅររាជឿរ រ.ជ.ប ចំនួន ២៣ រូប ២៧៥៦ 

៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២០ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េដយសញ្ជើតូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ ស៊នុ រយួ (SUN, RUI) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន ២៧៥៨ 

៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២១ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េដយសញ្ជើតូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ ស៊ ូមីងឈុន (SU, MINGCHUN) ជនជតិចនិ សញ្ជើតិចិន ២៧៥៩ 

៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២២ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េដយសញ្ជើតូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ តុង ពីងជា (DONG, BINGJIE) ជនជតិចនិ សញ្ជើតិចិន ២៧៦០ 

 
 



ខ 
៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២៣ សតពីី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េដយសញ្ជើតូបនីយរមម

ដ្ល់េោរ បបតបៅ ហាា រតិ នូបរដិន (BEDJAOUI FARID NOUREDDINE) ជន
ជតបិារាំង សញ្ជើតិបារាំង េដយបតូរេឈមើះជ សាំ រ៉ាកាន ការ៉ាដាន (SAM RAKAN 

KARDAN) ២៧៦១ 
៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២៤ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េដយសញ្ជើតូបនីយរមម

ដ្ល់េោរ ឃ ឺឆាវឆាវ (KE, CHAOCHAO) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន ២៧៦២ 
៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២៥ សតីពី ឿរែតងតាំង និងផតល់ឋនៈ ឯរឧតតម ចំនួន             

២ រូប ២៧៦៣ 
៨-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២៦ សតីពី ឿរផតល់េោរមងារេោរ សនួ វីរៈតារា ជ 

ឧរញ ើ ២៧៦៤ 
៨-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២៧ សតីព ីឿរផតល់េោរមងារេោរ ហាាំង គា ជ ឧរញ ើ ២៧៦៥ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                           ១~អនុព្កឹតយ 
២-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ៣០  អនររ.បរ  សតីព ីឿរេធវើអនុបើំេោរៃផៃដ្ីទំហំ ១២៦.៩២៨,៣៩ (មួយរយ

ៃមៃរបាំមួយ ន់របាំបួនរយៃមៃរបំាបីេរើំៀសសាមសិបរបាំបួន)ហិរតា រៅុងតំបន់ឿរ រធមមជតិ
ចំនួន ៨ តំបន់ រៅុងភូមិសាន្តសតេខតតេឿះរុង ជរទពើយសមើំតតិឯរជនរបស់រដ្ឋ េដ្ើមើំីេធវើរបទានរមម
ជរមមសិទោិជូនរបជពលរដ្ឋ និងមួយចំែណ្រររើាទុរជរទពើយសមើំតតិឯរជនរបស់រដ្ឋឿន់ឿប់
េដយរដ្ឋបាលេខតតេឿះរុង                                                         (តមរពី រាជរិចចេលខ ២២) ២៧៦៦ 

២៤-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ១៩៣  អនររ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ២៨១៨ 
២៤-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ១៩៤  អនររ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដយឿរងារ ២៨២០ 
២៤-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ១៩៥  អនររ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដយសាថើបនាជតិ ២៨២៣ 
២៤-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ១៩៦  អនររ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដយសាថើបនាជតិ ២៨២៤ 
២៦-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ១៩៧  អនររ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដយសុវតាថើរា ២៨២៥ 
២៦-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ១៩៨  អនររ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដយឿរងារ ២៨២៨ 
២៦-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ១៩៩  អនររ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដយន្តសតីវឌើឍនា ២៨៣៣ 
២៦-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ២០០  អនររ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដយសាថើបនាជតិ ២៨៣៥ 
២៦-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ២០១  អនររ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដយឿរងារ ២៨៣៧ 
២៦-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ២០២  អនររ.តត  សតីព ីឿរែតងតាំងមន្តនតីរាជឿរ ២៨៤០ 
២៦-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ២០៣  អនររ.តត  សតីព ីឿរែតងតាំង នងិរបរល់ភាររិចចជូនមន្តនតីរាជឿរ ២៨៤២ 

 
គ 



២៦-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ២០៤  អនររ.តត  សតីព ីឿរែតងតាំងមន្តនតីរាជឿរ ២៨៤៣ 
២៩-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ២០៥  អនររ.តត  សតីព ីឿរដរ់មន្តនតីរាជឿរឱើយចូលនិវតតន ៍ ២៨៤៤ 
២៩-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ២០៦  អនររ.តត  សតីព ី ឿរេធវើនិយ័តរមមររបខ័ណ្ឌ ឋននតរស័រតិ នងិថ្នើរ់     

មន្តនតីរាជឿរ ២៨៤៥ 
២៩-៣-២០២១ -អនុររតឹើយេលខ ២០៧  អនររ.តត  សតីព ីឿរេធវើនិយ័តរមមតេមលើងររបខណ័្ឌ ឋននតរស័រតិ និង

ថ្នើរ់មន្តនតីរាជឿរ ២៨៤៧ 

២~បសចកតសីបព្មច 
២៦-៣-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ៣៩ សសរ សតពីី ឿរែតងតាងំសម្សភាពៃនរណ្ៈរម្មើធឿិរ           

រតួតពិនិតើយផលតិផលហាឡាលរមពុជ ២៨៤៩ 
១-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ៤០ សសរ សតីពី ឿរបេងើតររមុឿរងារអនតរររសួងសរម្ប់សិរើា និង

េលើររេរម្ងេរៀបចំសារមនៃីរេដ្ើមើំីដរ់តាំងនវូរោប់យុទោភណ្ឌមិនទាន់ផៃុះែដ្លរសង់បានពី
របា ើល់លិចឿលពីសម័យសន្តងាគើមសុីវិលចេនា្ើះឆនើំ ១៩៧០-១៩៧៥ េៅតាមដ្ងទេនលេមរង ២៨៥២ 

១-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ៤១ សសរ សតីពី ឿរបែនែមសម្សភាពររុមឿរងារអនតរររសួង េដ្ើមើំី
ចុះសិរើា នងិេដះរសាយររណ្ីររេ ើញរោប់យុទោភណ្ឌមិនទាន់ផៃុះរៅុងនាវាែដ្លលិចរៅុង
ទេនល សែិតេៅភមូិវាល  ុំម្នជ័យ រសុររសសីនោរ េខតតរពំង់ចម ២៨៥៥ 

៥-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ៤២ សសរ សតីពី ឿរផ្្ើស់បតូរ និងបេំពញបែនែមសម្ជិរ សម្ជិឿររុម
ឿរងាររាជរដឋើភិបាល      ចុះមូលដឋើនរាជធាន ីនងិេខតតមួយចំនួន េដ្ើមើំរីតតួពិនតិើយ នងិោំរទ
ឿរអនវុតតរមមវធិីនេោបាយ និងយុទោសាន្តសតចតុេឿណ្ដ្ណំារ់ឿលទី៤ របស់            រាជរ
ដឋើភិបាលរមពុជ ២៨៥៧ 

      III~ការងារបណ្តត ព្កសងួ     
  ១~ទ្ីសតកីាររដាមន្តនតីព្កសងួររ ៉និង ថាមពល 

៤-៣-២០២០ -របឿសេលខ ០០៦១  រថ.អរបរ.របរ  សតីព ីលរខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញើតដ្ំេណ្ើរឿរសាថើនីយ
េរបងឥនោនៈេលខ ០០៦១ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទ ី៤ ែខ មនីា ឆនើំ ២០២០ ២៨៦១ 

២~ទ្ីសតកីាររដាមន្តនតីព្កសងួមហាផផទ 
៥-៥-២០២០ -របឿសេលខ ២៤០២ របរ សតីពី ឿរចុះេឈមើះរៅុងបញ្ជសីម្រម  ២៨៦៥ 
៦-៧-២០២០ -របឿសេលខ ២៩៦៣ របរ សតីពី ឿរចុះេឈមើះរៅុងបញ្ជសីម្រម  ២៨៦៦ 

 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27432743



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27442744



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27452745



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27462746



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27472747



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27482748



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27492749



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27502750



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27512751



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27522752



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27532753



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27542754



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27552755



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27562756



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27572757



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27582758



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27592759



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27602760



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27612761



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27622762



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27632763



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27642764



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27652765



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២២

ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27662766



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27672767



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27682768



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27692769



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27702770



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27712771



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27722772



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27732773



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27742774



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27752775



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27762776



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27772777



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27782778



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27792779



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27802780



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27812781



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27822782



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27832783



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27842784



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27852785



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27862786



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27872787



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27882788



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27892789



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27902790



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27912791



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27922792



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27932793



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27942794



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27952795



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27962796



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27972797



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27982798



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27992799



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28002800



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28012801



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28022802



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28032803



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28042804



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28052805



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28062806



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28072807



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28082808



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28092809



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28102810



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28112811



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28122812



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28132813



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28142814



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28152815



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28162816



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28172817



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28182818



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28192819



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28202820



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28212821



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28222822



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28232823



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28242824



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28252825



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28262826



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28272827



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28282828



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28292829



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28302830



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28312831



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28322832



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28332833



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28342834



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28352835



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28362836



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28372837



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28382838



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28392839



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28402840



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28412841



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28422842



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28432843



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28442844



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28452845



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28462846



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28472847



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28482848



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28492849



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28502850



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28512851



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28522852



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28532853



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28542854



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28552855



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28562856



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28572857



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28582858



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28592859



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28602860



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28612861



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28622862



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28632863



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28642864



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28652865



ឆា  ំទី២១ លខ ២៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28662866
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