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                                                                      ក     

   មាតិកា 
 

I~ព្ពះរាជខុទ្ទកាលយ័ព្ពះមហាកសព្ត 
   ព្ពះរាជព្កឹតយ 

១៣-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤៧ សតីពី ឿរផតល់េេរមៃរអនររសី គួន ធីតា ំ 
ឧរៈ ើ ២៩៩១ 

១៣-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤៨ សតីពី ឿរផតល់េេរមៃរេោរ  កកវបបងវឌ្ឍន៍ 
វិស្ណ ុំ ឧរៈ ើ ២៩៩២ 

១៣-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤៩ សតីពី ឿរផតល់េេរមៃរអនររសី ស្៊ ធីតា ំ ឧរៈ ើ ២៩៩៣ 
១៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៥១ សតីពី ឿរដរហតូ៊ននតរស័រតនិាយនគរបាលថ្នើរ់

ឧតតមេសនីយ៍ នងិបេតេញពីររបខ័តឌមន្តនតនីគរបាលំតិ ចំេ ះ ឧតតមេសនីយ៍េោ អុ៊ង            
ចាន់ធួក ររបខ័តឌមន្តនតីនគរបាលំតិរមពុំ  ៃនររសួងមហាៃផទ ២៩៩៤ 

១៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៥២ សតីពី ឿរផតល់នីតិសមើបោេឡើងវញិឱើយេះ្ើះ              
កយ៉ែម បុញ្ញ ឫទ្ធិ េភទ របុស េរើតៃងៃទី ៧ ែខររ៉ ៅនើំ ១៩៦០ ែដលរតូវបានហាមែត់
មិនឱើយេ្វើសរមមភាពនេោបាយសរាប់រយៈេពល ៥(របាំ)ៅនើ ំ ២៩៩៥ 

១៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៥៣ សតីពី ឿរផតល់នីតិសមើបោេឡើងវញិឱើយេះ្ើះ                  
មុត ចន្ថថ  េភទ របុស េរើតៃងៃទ២ី៣ ែខរុមភៈ ៅនើំ ១៩៦៦ ែដលរតូវបានហាមែតម់ិនឱើយេ្វើ
សរមមភាពនេោបាយសរាបរ់យៈេពល ៥(របាំ)ៅនើ ំ ២៩៩៦ 

១៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៥៤ សតីពី ឿរផតល់នីតិសមើបោេឡើងវញិឱើយេះ្ើះ                  
ជុុំ ច័នទដារនិ េភទ របសុ េរើតៃងៃទ២ី០ ែខរញ្ញើ ៅនើំ ១៩៨០ ែដលរតូវបានហាមែត់មិន
ឱើយេ្វើសរមមភាពនេោបាយសរាប់រយៈេពល ៥(របាំ)ៅនើ ំ ២៩៩៧ 

១៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៥៥ សតីពី ឿរផតល់នីតិសមើបោេឡើងវញិឱើយេះ្ើះ                  
ទួ្ត បឃឿត េភទ របុស  េរើតៃងៃទ១ី៧ ែខមររា ៅនើំ ១៩៥៣ ែដលរតូវបានហាមែត់មិន
ឱើយេ្វើសរមមភាពនេោបាយសរាប់រយៈេពល ៥(របាំ)ៅនើ ំ ២៩៩៨ 

១៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៥៦ សតីពី ឿរផតល់នីតិសមើបោេឡើងវញិឱើយេះ្ើះ                  
ឡាត់ លិបតយយ េភទ របុស េរើតៃងៃទី៥  ែខ ន្ូ ៅនើំ ១៩៦៥ ែដលរតូវបានហាមែត់មិនឱើយ
េ្វើសរមមភាពនេោបាយសរាប់រយៈេពល ៥(របាំ)ៅនើ ំ ២៩៩៩ 

១៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៥៧ សតីពី ឿរផតល់នីតិសមើបោេឡើងវញិឱើយេះ្ើះ                  
ឡងុ គឹមឃន េភទ របុស េរើតៃងៃទី៩  ែខមីនា ៅនើំ ១៩៨៤ ែដលរតូវបានហាមែត់មិន
ឱើយេ្វើសរមមភាពនេោបាយសរាប់រយៈេពល ៥(របាំ)ៅនើ ំ ៣០០០ 

 



ខ 
១៧-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៥៨ សតីពី ឿរផតល់នីតិសមើបោេឡើងវញិឱើយេះ្ើះ                  

យ៉ែង់ ផាន់បេត េភទ រស ី  េរើតៃងៃទី១១  ែខ ន្ូ  ៅនើំ ១៩៨៥ ែដលរតូវបានហាមែត់
មិនឱើយេ្វើសរមមភាពនេោបាយសរាប់រយៈេពល ៥(របាំ)ៅនើ ំ ៣០០១ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៥៩ សតីពី ឿរ៉រ់មន្តនតីពនធនាេរ ៥ របូ ឱើយចូលនិវតតន៍ ៃន
ររបខ័តឌមន្តនតីពនធនាេរ ររសួងមហាៃផទ ៣០០២ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៦០ សតីពី ឿរតេមលើង៊ននតរស័រតិ និងថ្នើរ់របោំៅនើំ េៅ   
អងភាពរបៅំងអំេពើពុររលួយ ដល់មន្តនតីរាជឿរ ៨ រូប ៣០០៤ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៦១ សតីពី ឿរតេមលើង៊ននតរស័រតិ ំរិចចបោឆើមរតៈ ចំេ ះ
នាយោហាន ថ្នើរ់ឧតតមេសនយី៍ ៃនរងេោ្ពលេខមរភូមិនទ ៨ រូប ែដលបានទទួល                 
មរតភាព  ៣០០៦ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៦២ សតីពី ឿរតំងស៊ប់រនុងររបខ័តឌដល់េោរ                
ឈឹម បពព្ជស្វុេណ  េៅររសួងេសដឋរិចច និងហិរញ្ញវតថ ុ ៣០០៨ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៦៣ សតីពី ឿរតំងស៊ប់រនុង៊ននតរស័រតិមន្តនតីបេចចរេទស
ំន់ខពស់ ៃនររបខ័តឌមន្តនតីបេចចរេទសំន់ខពស់ េៅររសួងសាធារតឿរ និងដឹរជញ្ជូន 
ដល់មន្តនតីសាធារតឿរ និងដឹរជញ្ជូន ដល់មន្តនតីរាជឿរ ១០៤ រូប និងតំងស៊ប់េោរ            
ប៉ែ៉ូ លីនដារា េៅររសួងសុៀភិបាល ៣០០៩ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៦៤ សតីពី ឿរេរបាសរពះរាជោន នូវេរគឿងឥសើឝរិយ-
យស តមលំ៉ប់ថ្នើរ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម ចំនួន ៧ រូប ៣០១៤ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៦៥ សតីពី ឿរេរបាសរពះរាជោន នូវេរគឿងឥសើឝរិយ-
យស តមលំ៉ប់ថ្នើរ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ និងេោររសី ចំនួន ៨៥ រូប ៣០១៥ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៦៦ សតីពី ឿរែតងតំងមុខតំែតងឯរឧតតម                 
វ៉ែ បេង ដាវុធ ំអនុរដឋេលៀ្ិឿរ ៃនររសួងេទសចរត៍ ៣០១៧ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៦៧ សតីពី ឿរែតងតំង និងផតល់៊នៈឯរឧតតម                 
កកវ សារា៉ែ ត់ ំទីរបឹរើាររសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ាន៊នៈេសមើ អគនាយរ 
េ៉យពុំទទួលរបារ់បំណាច់មុខៃរ ៣០១៨ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៦៨ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េ៉យសញ្ជើតូបនីយរមម
ដល់េោរ ចាវ បសាវលងី (ZHAO SHAOLING) ជនំតិចិន សញ្ជើតចិិន ៣០១៩ 

២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៧០ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េ៉យសញ្ជើតូបនយីរមម
ដល់េោរ អ៊៉ូ បស្ៀវអីុ (WU XIAOYI) ជនំតិចិន សញ្ជើតិចិន ៣០២០ 

 
 



គ 
២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៧១ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េ៉យសញ្ជើតូបនយីរមម

ដល់េោរ ស្៊៉ូ យងុឆាន (SU YONGCAN) ជនំតិចនិ សញ្ជើតិចិន ៣០២១ 
២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៧៣ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េ៉យសញ្ជើតូបនយីរមម

ដល់េោរ ចាង ឈឹង (ZHANG CHENG) ជនំតិចនិ សញ្ជើតិចិន ៣០២២ 
២០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៧៥ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េ៉យសញ្ជើតូបនយីរមម

ដល់េោរ អ៊៉ូ បមា៉ែ វលុំង (WU MAOLIANG) ជនំតិចិន សញ្ជើតិចិន ៣០២៣ 
២២-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៧៦ សតីពី ឿរែតងតំងមុខតំែតងឯរឧតតម ប៉ែុល           

ស្ផុា ំអនុរដឋេលៀ្ិឿរ ៃនររសួងរសិរមម រុឿខើរបាញ ់ និងេនសាទ នងិែតងតំងមុខ
តំែតង និងផតល់៊នៈឯរឧតតម េុមឹ អ៉ូន ំរបតិភូរាជរ៉ឋើភិបាល ទទួលបនទរុំ     អគ
នាយរ ៃនអគនាយរ៉ឋើនេៅស៊ូ ាន៊នៈេសមើ អនុរដឋេលៀ្ិឿរ ៣០២៤ 

២២-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៧៧ សតីពី ឿរែតងតំង និងផតល់៊នៈ ដល់មន្តនតីរាជឿរ
ៃនររសួងេសដឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ ៥ រូប ៣០២៥ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                          ១~អនុព្កឹតយ 
១៧-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ៤០  អនររ.បរ  សតីពី ឿរេផទរឥតោនងវិឿ                                                          ៣០២៦ 
១៩-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ៤១  អនររ.បរ  សតីពី ឿរផតល់របារឧ់បតថមភរនុងឱឿសពី្ីចលូៅនើំងមីរបៃពតី

ំតិៅនើំ ឆលវូ រតីស័រ ពុទធសររាជ ២៥៦៤ នងិពិ្ីបតុើយភជុបំតិឌ ៅនើំឆលូវ រតីស័រ ពុទធសររាជ 
២៥៦៥                                                          ៣០២៨ 

១៩-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ៤២  អនររ.បរ  សតីពី ឿរេ្វើអនុបេោគ                                                          ៣០៣១ 
១៩-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ៤៣  អនររ.បរ  សតីពី ឿរបេងើតគតៈរមមឿរចេំ ះរិចចេដើមើបីេ្វើរំែតទរមង់

ទូរគមនាគមន៍រមពុំ                                                           ៣០៣៤ 
២២-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ៤៤  អនររ.បរ  សតីពី ឿរទទួលសាគើលស់ារលវិទើាលយ័បេចចរវទិើា និង                

វិទើាសាន្តសតរមពុំ                                                           ៣០៣៨ 
២២-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ៤៥  អនររ.បរ  សតីពី ឿរេផទរឥតោនងវិឿ                                                          ៣០៤៣ 
១៧-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ១៧០  អនររ.តត  សតីពី ឿរនិយ័តរមមបតូររបេភទររបខ័តឌជូនមន្តនតរីាជឿរ ៣០៤៥ 
២១-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ២១៩  អនររ.តត  សតីពី ឿរែតងតំងមន្តនតីរាជឿរ ៣០៤៧ 
២២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ២២០  អនររ.តត  សតីពី ឿរសរមួលភាររិចច និងែតងតំងមន្តនតីរាជឿរ ៣០៤៩ 
២២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ២២១  អនររ.តត  សតីពី ឿរែតងតំង និងរបគល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជឿរ ៣០៥១ 

 
 



ឃ 
២២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ២២២  អនររ.តត  សតីពី ឿរែតងតំងមន្តនតីរាជឿរ ៣០៥៣ 
២២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ២២៣  អនររ.តត  សតីពី ឿរែតងតំងមន្តនតីរាជឿរ ៣០៥៤ 
២២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ២២៤  អនររ.តត  សតីពី ឿរែតងតំងមន្តនតីរាជឿរ ៣០៥៥ 
២២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ២២៥  អនររ.តត  សតីពី ឿរែតងតំងមន្តនតីរាជឿរ ៣០៥៦ 

២~បស្ចកតីស្បព្មច 
១៤-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ៤៩ សសរ សតីពី ឿរបិទខទប់ភមូិសាន្តសតរាជធានីភនំេពញ នងិររុងតេ្្ើ

ៃនេខតតរណាតើល េដើមើបទីប់សាកើតឿ់រឆលងរាល៉លៃនជំងឺរូវីដ-១៩ ៣០៥៧ 
១៧-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ៥០ សសរ សតីពី ឿរែរសរមួលវធិានឿរែដលរតូវអនុវតតរនុងអំឡងុេពល

បិទខទប់ភូមិសាន្តសតរាជធានីភនំេពញ និងររុងតេ្្ើៃនេខតតរណាតើល េដើមើបីទប់សាកើត់ឿរឆលង 
រាល៉លៃនជំងឺរូវដី-១៩ ៣០៦៤ 

១៧-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ៥១ សសរ សតីពី ឿរបនតហាមែត់ឿរេ្វើដំេតើរ និងបិទរមតីយ ឋ៉ើន
េទសចរត៍េៅទូោងំរបេទសំបេណាតើះអាសនន េដើមើបីទប់សាកើត់ឿរឆលងរាល៉លៃន       ជំងឺ
រូវីដ-១៩ ៣០៧០ 

២២-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ៥២ សសរ សតីពី ឿរបេងើតររុមឿរៃរអនតរររសួងេដើមើបីចះុសរិើា
រសាវរំវ និងវាយតៃមលេលើឿរេសនើសំុបេងើតភូមិងម ី ៣០៧២ 

    III~ការងារបណ្តត ព្កស្ងួ     
           ១~ទ្ីស្តកីាររដ្ាមន្តនតីព្កស្ងួបស្ដ្ាកិចច និង េរិញ្ញវតថុ 

៩-៦-២០២០ -របឿសេលខ ៥១៣ សហវ.របរ សតីពី ឿរ៉រឱ់ើយអនុវតតេេលឿរត៍ែតនាំសតីពឿីរេរៀបចងំវឿិ
រមមវិ្ីសរាប់រដឋបាលរាជធានី េខតត ៣០៧៥ 

  ២~ទ្ីស្តកីាររដ្ាមន្តនតីព្កស្ងួករ ៉ែ និង ថាមពល 
៤-៣-២០២០ -របឿសេលខ ០០៦២  រង.អរបរ.របរ  សតីពី លរខតឌៃនលិខិតអនុញ្ញើតដំេតើរឿរសាថើនយី

េរបងឥនធនៈេលខ ០០៦២ រង.អរបរ.លអ ចុះៃងៃទី ៤ ែខ មីនា ៅនើំ ២០២០ ៣១១០ 

៣~ទ្ីស្តកីាររដ្ាមន្តនតពី្កស្ងួមហាផ្ផទ 
៦-៧-២០២០ -របឿសេលខ ២៩៦៤ របរ សតីពី ឿរចុះេះ្ើះរនុងបញ្ជីសាគម  ៣១១៤ 

 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29912991



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29922992



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29932993



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29942994



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29952995



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29962996



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29972997



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29982998



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29992999



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30003000



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30013001



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30023002



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30033003



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30043004



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30053005



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30063006



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30073007



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30083008



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30093009



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30103010



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30113011



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30123012



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30133013



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30143014



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30153015



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30163016



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30173017



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30183018



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30193019



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30203020



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30213021



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30223022



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30233023



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30243024



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30253025



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30263026



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30273027



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30283028



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30293029



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30303030



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30313031



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30323032



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30333033



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30343034



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30353035



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30363036



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30373037



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30383038



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30393039



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30403040



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30413041



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30423042



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30433043



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30443044



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30453045



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30463046



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30473047



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30483048



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30493049



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30503050



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30513051



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30523052



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30533053



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30543054



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30553055



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30563056



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30573057



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30583058



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30593059



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30603060



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30613061



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30623062



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30633063



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30643064



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30653065



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30663066



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30673067



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30683068



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30693069



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30703070



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30713071



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30723072



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30733073



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30743074



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30753075



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30763076



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30773077



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30783078



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30793079



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30803080



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30813081



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30823082



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30833083



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30843084



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30853085



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30863086



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30873087



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30883088



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30893089



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30903090



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30913091



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30923092



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30933093



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30943094



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30953095



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30963096



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30973097



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30983098



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30993099



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31003100



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31013101



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31023102



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31033103



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31043104



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31053105



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31063106



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31073107



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31083108



ត  រា ជកិច្ច លខ ២៦

ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31093109



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31103110



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31113111



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31123112



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31133113



ឆា  ំទី២១ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31143114
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