


                                                                      ក    N28/21ត្រីមាសទ១ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
   ត្រះរាជត្កឹរយ 

៥-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៣៩៩ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ជាទីព្រឹរាព្រសួង
រសិរម្ម រកុាា ព្រមាញ់ និងននសាទ ដល់ម្ន្តនតីរាជការ ២ ររូ ៣៣៦៣ 

៥-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០០ សតីរី ការតត្ងតាំងមុ្ខត្ាំតែង ឯរឧត្តម្ ត្ាក ់ដាវដី 
ជា អនុរដឋនលខាធិការ និងតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧត្តម្ សន ចន័ទរទិធី ជាទីព្រឹរាព្រសួង
ការររនទស និងសហព្រតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ មានឋានៈនសមើ អគ្គនាយរ រតនែម្នលើមុ្ខងាររច្ចុរបនន ៣៣៦៤ 

៧-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០១ សតីរី ការរញ្ចរមុ់្ខត្ាំតែងឯរឧត្តម្ វវ៉េង វ ៀង រី 
អនុរដឋនលខាធិការ ព្រសួងការងារ និងរែតុ ះរណ្តត លវជិាា ជីវៈ ៣៣៦៥ 

៧-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០២ សតីរី ការផ្តល់នោរម្ងារឯរឧត្តម្ ល ី សាមឌឺី ជា 
ឧរញ៉ា  ៣៣៦៦ 

៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០៣ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខមរ នោយសញ្ជា តូ្រនីយរម្មដល់
នោរ ស ៊ូ ណាន់សុ ី(SU NANSHI) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន ៣៣៦៧ 

៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខមរ នោយសញ្ជា តូ្រនីយរម្មដល់
នោរ ល៊ូ បុីកាយ (LUO PEICAI) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន នោយរតូរន ម្ ះជា ល ី ុង
(LI  HONG) ៣៣៦៨ 

៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០៥ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខមរ នោយសញ្ជា តូ្រនីយរម្មដល់
នោរ លវី  រ័វួយ (LIU HUAWEI) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន នោយរតូរន ម្ ះជា     
លាវ វិរៈ (LEAV VIRAK) ៣៣៦៩ 

៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខមរ នោយសញ្ជា តូ្រនីយរម្មដល់
នោរ ខឺ ជីវ េង (KE JIFENG) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន  ៣៣៧០ 

១២-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០៧ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខមរ នោយសញ្ជា តូ្រនីយរម្មដល់
នោរ  ង័ ជីង (HUANG JIN) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន  ៣៣៧១ 

១២-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខមរ នោយសញ្ជា តូ្រនីយរម្មដល់
នោរ  ង័ វចងអុ ី (HUANG ZHENGYI) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន នោយរតូរន ម្ ះជា    
អុឹង វទុធី (UNG VUTHY) ៣៣៧២ 

១៣-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤០៩ សតីរី ការនផ្េរ និងតត្ងតាំងមុ្ខត្ាំតែង ព្រធាន                
អនុព្រធាន និងនៅព្រម្ ច្ាំនួន ៨៩ ររូ ៣៣៧៣ 

 



ខ 
១៣-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤១០ សតីរី ការនផ្េរ និងតត្ងតាំងមុ្ខត្ាំតែងព្រះរាជអាជាា

ច្ាំនួន ៤៧ ររូ ៣៣៧៩ 
១៣-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤១១ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យរនតការងារដល់ឯរឧត្តម្             

និល ណុន អនុព្រធានតុ្ោការរាំរូល តដលមានអាយុ ៦៥ ឆ្ន ាំ ៣៣៨៣ 
១៣-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤១២ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យនោរព្សី វយ៉េរ ម៉េ៊ូលនី នៅព្រម្

សាោឧទេរែ៍ភ្នាំនរញ សែិត្នៅរនុងភារទាំននរោម ននរៀវត្ស រយៈនរល២ (រីរ)ឆ្ន ាំ ៣៣៨៤ 

II~រាជរដាា ភាិល 
                                                          ១~អនុត្កឹរយ 

៥-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៦២ អនព្រ.ររ  សតីរី ការកាត្ដី់ទាំហាំ ៥៤៣ ហិរត និង ៩៥ អា នច្ញរីដីរដឋ
តដលជាអតី្ត្ដីសម្បទាននសដឋរិច្ច ររស់ព្រុម្ហ ុនអភ្វិឌ្ឍនដ៍ាំណ្តាំឧសាហរម្ម អ ុក ឃនុ និង
នធវើអនុរនោគ្ដីទាំហាំ ៥០៦ ហិរត និង ២៤ អា ជាដីឯរជនររស់រដឋ នដើម្បពី្រទានរម្មជូន      
ព្រជារលរដឋច្ាំនួន ២១១ ព្គួ្សារ និងររាទុរទាំហាំ ៣៧ ហិរត និង ៧១ អា ជាដីសាធារែៈ
ររស់រដឋ ព្រម្ទាាំងផ្តល់សិទធិជារម្មសិទធិនលើរាលដី សែិត្នៅភូ្ម្រុិមារនរទយ ឃុាំអូរ ព្សុរភ្នាំព្សួច្ 
នខត្តរាំរងស់ពឺ ៣៣៨៥ 

៥-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៦៣ អនព្រ.ររ  សតីរី ការកាត្ដី់ទាំហាំ ១០ ហិរត និង ៨៨ អា នច្ញរីដីរដឋតដល
ជាអតី្ត្ដីសម្បទាននសដឋរិច្ច ររស់ព្រុម្ហ ុនអភ្វិឌ្ឍនដ៏ាំណ្តាំឧសាហរម្ម អ ុក ឃនុ និងនធវើ    
អនុរនោគ្ដីទាំហាំ ៨ ហិរត និង ៤៧ អា ជាដីឯរជនររស់រដឋ នដើម្បពី្រទានរម្មជូន          
ព្រជារលរដឋច្ាំនួន ១៤៣ ព្គួ្សារ និងររាទុរទាំហាំ ២ ហិរត និង ៤១ អា ជាដីសាធារែៈ
ររស់រដឋ ព្រម្ទាាំងផ្តល់សិទធិជារម្មសិទធិនលើរាលដី សែិត្នៅភូ្ម្ទីិ៥ ឃុាំតព្ត្ងព្ត្យឹង ព្សុរ
ភ្នាំព្សួច្ នខត្តរាំរងស់ពឺ ៣៣៨៨ 

៨-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៦៥ អនព្រ.ររ  សតីរី ការអនុវត្តអាររនលើត្ម្ម្ៃរតនែម្ច្ាំនពាះពាែិជារម្មតម្ព្ររន័ធ
នអឡិច្ព្តូ្និរ ៣៣៩១ 

១១-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៦៦ អនព្រ.ររ  សតីរី កាត្រវរិច្ចរនុងការទទួលការចារវ់៉ា រស់ាាំងការពារជាំងឺ         
រូវដី-១៩ ៣៣៩៥ 

១២-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៦៧ អនព្រ.ររ  សតីរី ការរាំែត្ច់្ាំនួនសមាជិរព្រុម្ព្រឹរាព្រុងរូរនោ ម្ននខត្ត
រាំរត្ សព្មារអ់ាែត្តិទី១ ៣៣៩៨ 

១២-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៦៨ អនព្រ.ររ  សតីរី ការរាំែត្ច់្ាំនួនគ្ែៈអភ្បិាលព្រុងរូរនោ ម្ននខត្តរាំរត្  ៣៤០០ 
២៣-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៦៩ អនព្រ.ររ  សតីរី ការនរៀរច្ាំ និងការព្រព្រឹត្តនៅម្ននាយរោឋ នសវនរម្មម្ផ្េរនុង

ច្ាំែុះរដឋនលខាធិការោឋ នអាកាសច្រសីុវលិ ៣៤០២ 

 



គ 
២៣-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៧០ អនព្រ.ររ  សតីរី ការត្នម្ៃើងរុទធិរវទិាល័យព្រះសុរាព្ម្តឹ្ថ្នន រន់សមើ

ការោិល័យ នៅជាថ្នន រន់សមើនាយរោឋ ន ច្ាំែុះផ្ទេ ល់អោគ ធិការោឋ នរុទធិរសិរាជាតិ្ ៣៤០៤ 
២៧-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៧១ អនព្រ.ររ  សតីរី ការតរសព្មួ្លម្ផ្េរឹងតនមារ (រឹងររព់្សូវ) សែិត្រនុង       

រាជធានីភ្នាំនរញ ៣៤០៦ 
២៧-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៧២ អនព្រ.ររ  សតីរី ការនផ្េរឥែទានថវកិា ៣៤០៨ 
២៧-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៧៣ អនព្រ.ររ  សតីរី ការនផ្េរឥែទានថវកិា ៣៤១០ 
២៧-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៧៤ អនព្រ.ររ  សតីរី ការនផ្េរឥែទានថវកិា ៣៤១២ 
៣-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៧៥ អនព្រ.ររ  សតីរី ការោរឱ់្យដាំនែើ រការព្ររន័ធទទួល និងររាទុររត័្ម៌ាន

អនរដាំនែើ រតម្ផ្ៃូវអាកាសជាមុ្ន ម្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ររម្ពុជា ៣៤១៤ 
១៨-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៤៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូននម្ោយការងារ ៣៤១៩ 
១៨-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៤៥ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូននម្ោយមុ្នីសារាភ្ែ័ឌ  ៣៤២២ 
១៨-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៤៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូននម្ោយមុ្នីសារាភ្ែ័ឌ  ៣៤២៤ 
១៨-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៤៧ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូននម្ោយសាែ រនាជាតិ្ ៣៤២៦ 
២៦-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៤៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការនផ្េរភាររិច្ច និងតត្ងតាំងមុ្ខត្ាំតែងម្ន្តនត ី   

នគ្របាលជាតិ្រម្ពុជា ៣៤២៨ 
២៦-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៤៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងម្ន្តនតីរាជការ ៣៤២៩ 
២៦-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៥០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការោរម់្ន្តនតរីាជការឱ្យសែិត្រនុងភារទាំននរោម ននរៀវត្ស ៣៤៣០ 
២៦-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៥១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតាំងស ររ់នុងព្ររខែ័ឌ ម្ន្តនតរីាជការ ៣៤៣១ 
២៦-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៥២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងម្ន្តនតីរាជការ ៣៤៣៣ 
២៦-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៥៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងម្ន្តនតីរាជការ ៣៤៣៥ 

២~វសចកតីសវត្មច 
២៩-៤-២០២១ -នសច្រតីសនព្ម្ច្នលខ ៥៨ សសរ សតីរី ការរាំនរញរតនែម្សមាជិរព្រុម្ការងាររាជរោឋ ភ្បិាល

ចុ្ះមូ្លោឋ នរាជធានីភ្នាំនរញ នដើម្បពី្តួ្ត្រិនិត្យ និងោាំព្ទការអនុវត្តរម្មវធីិននោបាយ និង               
យុទធសាន្តសតច្តុ្នកាែដាំណ្តរក់ាលទី៤ ររស់រាជរោឋ ភ្បិាលរម្ពុជា ៣៤៣៦ 

២៩-៤-២០២១ -នសច្រតីសនព្ម្ច្នលខ ៥៩ សសរ សតីរី ការរាំនរញរតនែម្សមាជិរព្រុម្ការងាររាជរោឋ ភ្បិាល
ចុ្ះមូ្លោឋ ននខត្តរាំរត្ នដើម្បពី្តួ្ត្រិនិត្យ និងោាំព្ទការអនុវត្តរម្មវធីិននោបាយ និង               
យុទធសាន្តសតច្តុ្នកាែដាំណ្តរក់ាលទី៤ ររស់រាជរោឋ ភ្បិាលរម្ពុជា ៣៤៣៨ 

២៩-៤-២០២១ -នសច្រតីសនព្ម្ច្នលខ ៦០ សសរ សតីរី ការរាំនរញរតនែម្សមាជិរព្រុម្ការងាររាជរោឋ ភ្បិាល
ចុ្ះមូ្លោឋ ននខត្តម្ព្រតវង នដើម្បពី្តួ្ត្រិនិត្យ និងោាំព្ទការអនុវត្តរម្មវធីិននោបាយ និង               
យុទធសាន្តសតច្តុ្នកាែដាំណ្តរក់ាលទី៤ ររស់រាជរោឋ ភ្បិាលរម្ពុជា ៣៤៤០ 

 



ឃ 
២០-៥-២០២១ -នសច្រតីសនព្ម្ច្នលខ ៦២ សសរ សតីរី ការរាំនរញរតនែម្សមាជិរ សមាជិកាព្រុម្ការងារ      

រាជរោឋ ភ្បិាលចុ្ះមូ្លោឋ ននខត្តរាំរងស់ពឺ នដើម្បពី្តួ្ត្រិនិត្យ និងោាំព្ទការអនុវត្តរម្មវធីិ
ននោបាយ និង យុទធសាន្តសតច្តុ្នកាែដាំណ្តរក់ាលទី៤ ររស់រាជរោឋ ភ្បិាលរម្ពុជា ៣៤៤២ 

III~ការងារបណាត ត្កសងួ     
           ១~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួវសដាកិចច នងិ  រិញ្ញវរថ ុ

៤-១១-២០២០ -នសច្រតីសនព្ម្ច្នលខ ០៦៩ សហវ ការរនងកើត្ព្រុម្ការងារនរៀរច្ាំនោលននោបាយអារររិនសស ៣៤៤៤ 
៤-១១-២០២០ -នសច្រតីសនព្ម្ច្នលខ ០៧០ សហវ ការរនងកើត្ព្រុម្ការងាររសាងព្ររខែ័ឌ នោលននោបាយ

សព្មារន់ព្ត្ៀម្លរាែៈអនុវត្តរនធនលើព្បារច់្ាំែូលររូវនតរុគ្គល ៣៤៤៧ 
៥-១១-២០២០ -ព្រកាសនលខ ៩៣៣ សហវ.ព្ររ ការនរៀរច្ាំ និងការព្រព្រឹត្តនៅម្នការោិល័យនព្កាម្ឱ្វទ

ម្ជឈម្ែឌ លរែតុ ះធុររិច្ចថម ី“នត្នជា” ៣៤៥០ 

           ២~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួឧសា កមម និង សបិបកមម 
២៣-៣-២០២០ -ព្រកាសនលខ ១៣៧ ឧស.រឧ.ព្ររ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ ុន ថម្ឃីន ឆ្ម្៉ាយ           

(នខម្រូឌា) ឯ.រ រនងកើត្នរាងច្ព្រ កាត្ន់ដរសមាា រៈសព្មារស់មាា ត្រថយនត (ព្រណ្តត្ជូ់ត្រញ្ចរ ់
រតនសងជូត្រថយនត នព្សាម្ម្ដជូត្រថយនត និងនអរ៉ាុង) ៣៤៥៥ 

២៥-៣-២០២០ -ព្រកាសនលខ ១៤០ ឧស.រឧ.ព្ររ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ ុន អាល់ព្តនៅវរ័             
នថរែឡជី តរ ថឹរ ីឯ.រ រនងកើត្នរាងច្ព្រ ផ្លិត្អាគុ្យសងួត្ ៣៤៥៨ 

២៥-៣-២០២០ -ព្រកាសនលខ ១៤១ ឧស.រឧ.ព្ររ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ ុន សានដុង ហវរសី វដូ 
(នខម្រូឌា) រនងកើត្នរាងច្ព្រ ផ្លិត្កាត ររុងបាៃ នរ ៣៤៦១ 

២៦-៣-២០២០ -ព្រកាសនលខ ១៤៥ ឧស.រឧ.ព្ររ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ ុន នច្ងហាវសីុយី            
(នខម្រូឌា) នហវសិន ឯ.រ រនងកើត្នរាងច្ព្រ កាត្ន់ដរសនម្ៃៀររាំពារ ់ ៣៤៦៤ 

        ៣~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួមហាផ្ទទ 
២-៧-២០២០ -ព្រកាសនលខ ២៩០៥ ព្ររ សតីរី ការចុ្ះន ម្ ះរនុងរញ្ា ីសមាគ្ម្សព្មារនី់តិ្រុគ្គល ៣៤៦៧ 

               ៤~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួវរៀបចំដដនដី នគរ ៊ូបនីយកមម និងសណំង់ 
៤-៩-២០២០ -ព្រកាសនលខ ១៤១ ដនស/ព្ររ/នី.រ សតីរី ការតត្ងតាំងម្ន្តនតីអធិការរិច្ចសាំែង ់ ៣៤៦៨ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33633363



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33643364



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33653365



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33663366



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33673367



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33683368



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33693369



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33703370



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33713371



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33723372



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33733373



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33743374



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33753375



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33763376



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33773377



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33783378



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33793379



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33803380



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33813381



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33823382



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33833383



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33843384



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33853385



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33863386



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33873387



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33883388



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33893389



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33903390



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33913391



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33923392



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33933393



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33943394



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33953395



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33963396



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33973397



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33983398



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33993399



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34003400



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34013401



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34023402



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34033403



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34043404



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34053405



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34063406



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34073407



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34083408



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34093409



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34103410



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34113411



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34123412



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34133413



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34143414



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34153415



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34163416



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34173417



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34183418



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34193419



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34203420



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34213421



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34223422



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34233423



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34243424



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34253425



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34263426



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34273427



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34283428



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34293429



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34303430



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34313431



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34323432



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34333433



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34343434



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34353435



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34363436



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34373437



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34383438



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34393439



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34403440



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34413441



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34423442



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34433443



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34443444



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34453445



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34463446



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34473447



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34483448



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34493449



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34503450



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34513451



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34523452



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34533453



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34543454



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34553455



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34563456



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34573457



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34583458



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34593459



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34603460



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34613461



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34623462



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34633463



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34643464



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34653465



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34663466



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34673467



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34683468



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34693469



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34703470



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34713471



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34723472



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34733473



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34743474



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34753475



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34763476



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34773477



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34783478



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34793479



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34803480



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34813481



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34823482



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34833483



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34843484



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34853485



ឆា  ំទី២១ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34863486
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