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       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស



                                                                      ក     

   មាតិកា 
 

I~ររះរាជខុទ្ទកាលយ័ររះមហាកសរត 
   ររះរាជរកឹតយ 

២២-៤-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៤២១/៣៧៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិខ្មែរ ដោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ
ដល់ដោរ រតឹង វ៉ា ន់ថាង (TRAN VAN THANG) ជនជាតិដវៀតណាម សញ្ជ្តិដវៀតណាម ៣១១៥ 

២២-៤-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៤២១/៣៧៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិខ្មែរ ដោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ
ដល់ដោរ ដេវីេសនិ ដអដឡន វូេ (DAVIDSON ALAN WOODS) ជនជាតអិង់ដលេស
សញ្ជ្តិអង់ដលេស ដោយបតរូដ ្្ះជា ដអដឡន វូ (ALAN WOO) ៣១១៦ 

២២-៤-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៤២១/៣៨០ សតីពី ការបនថយរយៈដពលទទួលរងដោសចនំួន ៣ ខ្ម 
៦ ខ្ម ៩ ខ្ម ១២ ខ្ម ឱ្យទណ្ឌិតចំនួន ៣៥៦ នារ់ និងបនថយរយៈដពលទទួលរងដោសពីមួយ
ជីវិតមរព្តមឹ ៣០ ឆ្្ំ ឱ្យទណ្ឌិតចំនួន ០២ នារ់ និងដលើរខ្លងដោសឱ្យទណ្ឌិតចំនួន ២ 
នារ់ រនុងឱកាសពិធីបុណ្្យចូលឆ្្ំថ្ែីព្បពពណី្ជាតិខ្មែរឆ្្ំ ២០២១  ៣១១៧ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                          ១~អនុរកឹតយ 
២៤-៣-២០២១ -អនុព្រឹតយ្ដលម ៤៦  អនព្រ.បរ  សតពី ី ការដធវើអនុប្បដោលពផទដីទំហំ ២៣ ០៩២ (ពមៃបីពាន ់

ដៅសបិពីរ) ហរិតា រនុងតបំន់ដីលព្មបពព្ពដឈើ ឆ្្ំ ២០០២ និងតបំន់សម្បោនដដីសដឋរិចច 
របសព់្រុមហ ុនហ្គហរីនរចិ ព្លុប រនងុភូមិសាហ្គសតដមតតដកាះរងុ ជាដីព្ទព្យសម្បតតឯិរជនរបស់រដឋ ដដើម្បី
ដធវើព្បោនរមែជារមែសិទធជូនព្បជាពលរដឋ និងមួយចខំ្ណ្រររា្ទុរជាព្ទព្យសមប្តតិឯរជនរបស់
រដឋ ដដើម្បីដធវើព្បោនរមែជារមែសិទធិជូនព្បជាពលរដឋ នងិមយួចំខ្ណ្រររា្ទុរជាព្ទព្យសមប្តតិឯរ
ជនរបសរ់ដឋកាន់កាប់ដោយរដឋបាលដមតតដកាះរងុ                                                          ៣១៥២ 

២២-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ២២៦ អនព្រ.តត  សតីពី ការនិយ័តរមែ ព្របម័ណ្ឌតដមេើងឋាននតរស័រតិ និងថ្្រ្់
ជូនមហ្គនតីរាជការ  ៣១៩១ 

២៧-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ២២៨ អនព្រ.តត  សតីពី ការព្បលល់ភាររិចចជនូមហ្គនតីរាជការ ៣១៩៣ 
២៧-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ២៣០ អនព្រ.តត  សតីពី ការតំាងស ប់រនងុព្របម័ណ្ឌមហ្គនតរីាជការ ៣១៩៤ 
២៧-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ២៣១ អនព្រ.តត  សតីពី ការខ្តងតាំងមហ្គនតីរាជការ ៣១៩៦ 

២~ដសចកតីសដរមច 
២៥-៤-២០២១ -ដសចរតីសដព្មចដលម ៥៣ សសរ សតីពី ការបញ្ចប់ការហាមឃាត់ការដធវើដំដណ្ើរ និងការបញ្ចប់

ការបិទរមណី្យោឋ្នដទសចរណ៍្ដៅទូោំងព្បដទស ៣១៩៧ 

 



ខ 
២៦-៤-២០២១ -ដសចរតីសដព្មចដលម ៥៤ សសរ សតីពី ការបនតការបិទមទប់ភូមិសាហ្គសតរាជធានីភនដំពញ និងព្រុង

តាដ្្្ពនដមតតរណាតល្ដដើម្បទីប់សាក្ត់ការឆេងរាលោលពនជំងឺរវូីដ-១៩ ៣១៩៩ 

   ៣~បទ្បញ្ជា  
៧-៤-២០២១ -បទបញ្ជ្ដលម ០១ បប សតពីី ការបិទបញ្ចប់ការលរ់ផ្ឍ្ចស់ម្បោនដដីសដឋរិចច និងដីចំការ

ដៅស ូអវិនិដោល ៣២១៣ 

 III~ការងារបណ្តត រកសងួ     
           ១~ទ្ីសតកីាររេាមន្តនតីរកសងួដសេាកិចច និង ហរិញ្ញវតថុ 

៩-៦-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥១៣ សហវ.ព្បរ សតីពី ការោរឱ់្យអនុវតតដោលការណ៍្ខ្ណ្នាំសតីពកីារដរៀបចថំ្វកិា
រមែវិធីសព្ាប់រដឋបាលរាជធានី ដមតត                                              (តដៅ រាជរិចចដលម ២៧) ៣២១៤ 

          ២~ទ្ីសតកីាររេាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
១៩-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ១៣៦ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ ុន យូរីស (ដមមបូឌា) 

សាយអិនស៍ ដអន ដថ្រណ្ឡជី ឯ.រ បដងើតដរាងចព្រ ផលិតផលិតផលបាល្សទិរ ៣២៣៧ 

          ៣~ទ្ីសតកីាររេាមន្តនតីរកសងួយតុតិធម ៌

២៧-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ១៣៧ រយ.ព្បរ/២០  សតីពី ការបញ្ចូលព្របមណ្ឌមហ្គនតីរាជការ ៣២៤០ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31153115



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31163116



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31173117



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31183118



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31193119



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31203120



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31213121



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31223122



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31233123



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31243124



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31253125



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31263126



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31273127



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31283128



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31293129



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31303130



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31313131



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31323132



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31333133



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31343134



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31353135



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31363136



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31373137



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31383138



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31393139



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31403140



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31413141



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31423142



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31433143



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31443144



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31453145



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31463146



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31473147



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31483148



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31493149



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31503150



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31513151



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31523152



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31533153



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31543154



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31553155



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31563156



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31573157



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31583158



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31593159



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31603160



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31613161



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31623162



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31633163



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31643164



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31653165



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31663166



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31673167



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31683168



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31693169



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31703170



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31713171



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31723172



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31733173



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31743174



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31753175



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31763176



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31773177



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31783178



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31793179



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31803180



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31813181



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31823182



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31833183



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31843184



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31853185



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31863186



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31873187



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31883188



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31893189



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31903190



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31913191



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31923192



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31933193



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31943194



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31953195



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31963196



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31973197



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31983198



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31993199



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32003200



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32013201



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32023202



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32033203



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32043204



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32053205



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32063206



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32073207



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32083208



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32093209



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32103210



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32113211



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32123212



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32133213



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២៥

ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32143214



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32153215



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32163216



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32173217



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32183218



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32193219



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32203220



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32213221



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32223222



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32233223



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32243224



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32253225



ឆា  ំទី២១ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32263226
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