


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
   ត្រះរាជត្កឹរយ 

២៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤២១ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាប់ថ្នា រ់ ជូនសបបុរសជន ជួយ រសាងសមិទ្ធផលនានា ប្ៅព្សុររំចាយមារ 
ប្េត្តព្ព្រវវង ចំនួន ១០ រូប ៣៤៨៧ 

២៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤២២ សតីរី ការផតល់សញ្ជា តិ្វេែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែដល់
ប្ោរ ធមមវីដមមធី ណារថ់ានីន (THAMMAWITMATEE NATTHANIN) ជនជាតិ្
ព្ៃ សញ្ជា តិ្ព្ៃ ប្ដាយបតូរប្ ែ្ ះជា ណារ់ រារថានា (NAT  RATTHANA) ៣៤៨៨ 

២៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤២៣ សតីរី ការផតល់សញ្ជា តិ្វេែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែ
ដល់ប្ោរ ល ីជា (LI, JIE) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៣៤៨៩ 

២៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤២៤ សតីរី ការផតល់សញ្ជា តិ្វេែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែដល់
ប្ោរ អ ៊ូ យ ងុរីង  (WU, YONGBIN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៣៤៩០ 

២៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤២៥ សតីរី ការផតល់សញ្ជា តិ្វេែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែដល់
ប្ោរ ចាវ រងី (ZHAO, BIN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ប្ដាយបតូរប្ ែ្ ះជា ហង័ មៅ 
(HUANG SHAO) ៣៤៩១ 

២៨-៥-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៥២១/៤២៦ សតីរី ការផតល់សញ្ជា តិ្វេែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែដល់
ប្ោរ ហ ឺសងុ (HE, SONG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ប្ដាយបតូរប្ ែ្ ះជា មៅ វឈិងឹ 
(POV VICHHENG) ៣៤៩២ 

១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤២៧ សតីរី ការផតល់ប្ោរមងារប្ោរ ឈមឹ បញ្ញា  ជា 
ឧរញ៉ា    ៣៤៩៣ 

១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤២៨ សតីរី ការផតល់ប្ោរមងារប្ោរ ជា រងុហ ៊ួរ ជា ឧរញ៉ា    ៣៤៩៤ 
១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤២៩ សតីរី ការផតល់សញ្ជា តិ្វេែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែដល់

ប្ោរ គ៊ូ សងឹតា  (GU, SHENGDA) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៣៤៩៥ 
១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៣០ សតីរី ការផតល់សញ្ជា តិ្វេែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែដល់

ប្ោរ ចាង ហ ុយ  (ZHANG HUI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ប្ដាយបតូរប្ ែ្ ះជា ចាង ជ៊ូន
(ZHANG JUN) ៣៤៩៦ 

 
 
 



ខ 
១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៣១ សតីរី ការផ្លា ស់ឧរឧត្តម ឡងុ ឌមី ង់ ឧរអរគរាជ

ទូ្ត្វសិាមញ្ញ  និងប្រញសមត្ថភារព្នព្រះរាជាណាចព្ររមពុជាព្បចាសំាធារណរដឋរូប្រ ៉ា ចូល
ព្បប្ទ្ស ប្ដាយចបអ់ាណត្តិប្បសររមែ និងវត្ងតាងំមុេតំ្វណង ឧរឧត្តម និងប្ោរជំទាវ
ចំនួន ៣ របូ ៣៤៩៧ 

១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៣២ សតីរី ការតាងំស៊បដ់ល់មន្តនតរីាជការ ១២១ របូ ប្ៅ
ព្រសួងរសិរមែ រកុាា ព្បមាញ់ និងប្នសាទ្ ៣៤៩៩ 

២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៣៤ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យឧរឧត្តម ភ៊ួង សណំង ់
ព្របេណ័ឌ មន្តនតីព្របព់្រងរដឋោល ជាជំនួយការអមទី្សតីការរណៈរដឋមន្តនតី មានឋានៈប្សែើ       
អរគនាយរ សថិត្រាុងភារទំ្ប្នរោែ នប្បៀវត្សរយៈប្រល ២ឆ្ា  ំ ៣៥០៤ 

២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៣៥ សតីរី ការផតល់សញ្ជា តិ្វេែរ ប្ដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមែដល់
ប្ោរ ជាងំ យ ងគ័រ  (JIANG YANGGUO) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៣៥០៥ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                          ១~អនុត្កឹរយ 
៣-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យប្លេ ៧៨ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ប់្្វៀលដីទំ្ហំ ៤៥១,២៧ ហិរតា សថិត្ប្ៅឃំុ       

ចានស់ និងឃំុរប្រល ព្សុរសូព្ទ្និរម ប្េត្តប្សៀមរាប ប្ចញរីវដនរព្មបព្ព្រប្ ើឆ្ា ២ំ០០២ 
ប្ដើមបបី្្វើអនុបប្ោរជាដីឧរជនរបស់រដឋ និងផតល់រមែសិទ្ធិជូនព្បជារលរដឋវដលកានក់ាប ់           
ជារវ់សតង ៣៥០៦ 

៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យប្លេ ៧៩ អនព្រ.បរ  សតីរី ការបប្ងកើត្អនុរណៈរមាែ ្ិការវនិិប្ោររាជធានី-ប្េត្ត ៣៥០៩ 
៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យប្លេ ៨០ អនព្រ.បរ  សតីរី ការប្ផេរឥណទានៃវកិា ៣៥១៤ 
២៩-៤-២០២១ -អនុព្រឹត្យប្លេ ២៣៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការវត្ងតាងំមន្តនតីរាជការ ៣៥១៦ 
៣១-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យប្លេ ២៥៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនប្មដាយសហប្មព្តី្ ៣៥១៨ 
៣១-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យប្លេ ២៥៥ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៣៥២០ 
៣១-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យប្លេ ២៥៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៣៥២៣ 
៣១-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យប្លេ ២៥៧ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនប្មដាយមុនីសារាភណ័ឌ  ៣៥២៥ 
៣១-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យប្លេ ២៥៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៣៥២៦ 

២~សារាចរ 
១៦-៦-២០២១ -សារាចរប្លេ ០៣ សរ សតីរី ការអបអរសាទ្រេួបប្លើរទី្១៤ ទិ្វាអតី្ត្យុទ្ធជនរមពុជា               

២១ មៃុិនា ៣៥២៨ 

 
 



គ 
៣~សារាចរណណនា ំ

៨-៦-២០២១ -សារាចរវណនាបំ្លេ ០៥ សរណន សតីរី ការប្រៀបចំប្សចរតីព្ាងចាបស់តីរីហិរញ្ញ វត្ថុសព្មាប់
ការព្របព់្រងឆ្ា  ំ២០២២ ៣៥៣០ 

III~ការងារបណាា ត្កស៊ួង     
          ១~ទីសាកីាររដាមន្តនាីត្កស៊ួងឧសាហកមម និង សបិបកមម 

២៦-៣-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ១៤៦ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ប្ន្តហគត្ កាប៊បី្នត្           
(ប្េមបូឌា) ឧ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្ទូ្ផេះោយ ៣៥៥៥ 

២៧-៣-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ១៤៧ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ហូ៊រួន (ប្េមបូឌា)      
ហ្គគ មុនិ ឧ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ កាត្ប់្ដរសប្មាៀរបំារ ់ ៣៥៥៨ 

៣០-៣-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ១៤៨ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ចុង យ៉ាុងសីុន                      
(ប្េមបូឌា) ឧ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្ប្ព្រឿងបងគុ ំអារុយសងួត្ (បនេះប្ោហៈ សំណ និងបនេះជរ័) ៣៥៦១ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ១៥០ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ម៉ាូរកីា អិុនដាសន្តសេី         
េូអិល្ីឌី បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ កាត្ប់្ដរសប្មាៀរបំារ ់ ៣៥៦៤ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ១៥១ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ឌី អូស៊ាន ោា សេីរ  
ព្បដារ ់បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្ប្សាងោា សេីរ ៣៥៦៧ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ១៥៣ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន សីុន ជី សីុង            
វភរឃីជីង ឧ.រ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផលិត្ប្រសកាតុ្ង ៣៥៧០ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ១៥៥ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ហ័ង អាញ                    
អណតូ ងមាស បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ប្វចេចបវ់ផាប្ ើព្សស់ ៣៥៧៣ 

១៣-១០-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ៥២១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន សីុង ោ មុ ី                
ប្ហវើនី ័រ អិមប្អហវជី អិល្ីឌី បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ វរព្ចាប្ព្រឿងសងាា រមឹ រីប្ ើនាចូំល ៣៥៧៦ 

           ២~ទីសាកីាររដាមន្តនាីត្កស៊ួងណរ   និង ថាមរល 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០២៤៥  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាេណឌ ព្នលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០២៤៥ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះព្ៃងទី្ ៣១ វេ ររកដា ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៥៧៩ 
៨-៩-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០៣២០  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាេណឌ ព្នលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០៣២០ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះព្ៃងទី្ ៨ វេ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៥៨៣ 
១១-៩-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០៣២៦  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាេណឌ ព្នលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០៣២៦ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះព្ៃងទី្ ១១ វេ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៥៨៧ 

 

 



ឃ 
១១-៩-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០៣២៧  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាេណឌ ព្នលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០៣២៧ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះព្ៃងទី្ ១១ វេ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៥៩១ 
១៤-៩-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០៣៣៦  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាេណឌ ព្នលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០៣៣៦ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះព្ៃងទី្ ១៤ វេ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៥៩៥ 
១៤-៩-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០៣៥០  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាេណឌ ព្នលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០៣៥០ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះព្ៃងទី្ ១៤ វេ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៥៩៩ 
១៤-៩-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០៣៥៩  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាេណឌ ព្នលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០៣៥៩ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះព្ៃងទី្ ១៤ វេ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៦០៣ 
១៤-៩-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០៣៦១  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាេណឌ ព្នលិេិត្អនុញ្ជញ ត្ដំប្ណើ រការ

សាថ នីយប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០៣៦១ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះព្ៃងទី្ ១៤ វេ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៦០៧ 

 
 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34873487



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34883488



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34893489



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34903490



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34913491



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34923492



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34933493



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34943494



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34953495



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34963496



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34973497



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34983498



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34993499



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35003500



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35013501



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35023502



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35033503



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35043504



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35053505



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35063506



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35073507



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35083508



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35093509



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35103510



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35113511



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35123512



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35133513



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35143514



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35153515



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35163516



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35173517



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35183518



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35193519



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35203520



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35213521



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35223522



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35233523



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35243524



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35253525



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35263526



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35273527



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35283528



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35293529



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35303530



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35313531



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35323532



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35333533



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35343534



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35353535



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35363536



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35373537



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35383538



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35393539



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35403540



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35413541



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35423542



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35433543



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35443544



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35453545



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35463546



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35473547



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35483548



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35493549



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35503550



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35513551



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35523552



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35533553



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35543554



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35553555



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35563556



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35573557



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35583558



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35593559



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35603560



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35613561



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35623562



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35633563



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35643564



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35653565



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35663566



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35673567



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35683568



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35693569



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35703570



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35713571



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35723572



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35733573



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35743574



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35753575



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35763576



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35773577



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35783578



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35793579



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35803580



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35813581



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35823582



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35833583



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35843584



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35853585



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35863586



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35873587



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35883588



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35893589



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35903590



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35913591



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35923592



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35933593



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35943594



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35953595



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35963596



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35973597



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35983598



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35993599



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36003600



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36013601



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36023602



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36033603



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36043604



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36053605



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36063606



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36073607



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36083608



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36093609



ឆា  ំទី២១ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36103610
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