


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
   ត្រះរាជត្កឹរយ 

៤-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៣៦ សតីរី ការដរហូត្ឋាននតរស័រតិនាយនគរបាលថ្នា រ់
ឧត្តមសសនីយ៍ និងបសតត ញរីព្របខ័តឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្ ចំស ះឧត្តមសសនីយ៍សោ         
អុឹង ហាវ  ព្របខ័តឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ននព្រសួងមហានទៃ ៣៦១១ 

៤-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៣៧ សតីរី ការតត្ងតំង និងទតល់ឋានៈ ឯរឧត្តម        
ផង់ សារនិ ជាសមាជិរទី២ ននអាជាា ធរអគគិសនីរមពុជា មានឋានៈសសមើ  អនុរដឋ-
សលខាធិការ និងតត្ងតំង និងទតល់ឋានៈ ឯរឧត្តម សអំអឿន គមឹអ ឿន ជា               
ទីព្បឹរាអមអាជាា ធរអគគិសនីរមពុជា មានឋានៈសសមើ  អនុរដឋសលខាធិការ ៣៦១២ 

៤-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៣៨ សតីរី ការសព្បាសព្រះរាជោន នូវសព្គឿងឥសសរយិយស 
តមលំដាប់ថ្នា រ់ ចំស ះ អស់សោរ ចំនួន ៤ រូប ៣៦១៣ 

៤-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៣៩ សតីរី ការសព្បាសព្រះរាជោន នូវសព្គឿងឥសសរយិយស 
តមលំដាប់ថ្នា រ់ ចំស ះ អងគភារ ចំនួន ១១ អងគភារ ៣៦១៤ 

៤-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤០ សតីរី ការទតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមមដល់
សោរ ឡ ំស ៊ូយ៉ា វ  (LAM  SU  IO) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៣៦១៥ 

៤-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤១ សតីរី ការទតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់សោរ ហាន ជុងយគុ  (HAN JUNGHYUK) ជនជាតិ្រូសរ ៉េ សញ្ជា តិ្រូសរ ៉េ សដាយបតូរ  
ស ម្ ះជា ហាន សមបរតិ (HAN SAMBAT) ៣៦១៦ 

៤-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤២ សតីរី ការទតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម 
ដល់សោរ អងំកលនី អអនត្រូ បាអរ ៉ាដ  (ANGLIN ANDREW BARRET) ជនជាតិ្          
អាសមររិ សញ្ជា តិ្អាសមររិ សដាយបតូរស ម្ ះជា អ ង គង់ (HENG KONG) ៣៦១៧ 

៥-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤៣ សតីរី ការតត្ងតងំមុខតំ្តតងឯរឧត្តម អ កុ ត្បាថ្នា  
ជារដឋមន្តនតីព្បតិ្ភូអមនាយររដឋមន្តនត ីបតនែមសលើមុខងារបចចុបបនា ៣៦១៨ 

៥-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤៤ សតីរី ការទតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមមដល់
សោរ លរ័ ជីងគង័ (LO CHING-KUANG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន (នត្វ៉េ ន)់ ៣៦១៩ 

៥-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤៥ សតីរី ការទតល់សញ្ជា តិ្តខមរ សដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម
ដល់សោរ ជងំ ខាយភងី (JIANG KAIPING) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៣៦២០ 

៧-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤៦ សតីរី ការដារស់ោរ អអៀ អអៀម ឱ្យចូលនិវត្តនរ៍ាុង         
ឋាននតរស័រតិ ឧត្តមអគ្គគ នុររសថ្នា រស់លខ២ ននព្របខត័ឌ មន្តនតីរនធនាគ្គរព្រសួងមហានទៃ  ៣៦២១ 



ខ 
II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 

                                                          ១~អនុត្កឹរយ 
៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យសលខ ៨១ អនព្រ.បរ  សតីរី ការសទៃរឥតោនថវកិា ៣៦២២ 
៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យសលខ ៨២ អនព្រ.បរ  សតីរី ការសរៀបចំ និងការព្បព្រឹត្តសៅរបស់គតៈរមាម ធិការ

បសចចរសទសអនតរព្រសួងសរៀបចំសគ្គលនសោបាយព្គបព់្គងនិងសព្បើព្បាស់ដីធលី សដើមបអីភវិឌ្ឍសខត្ត
ព្រះសីហនុសៅជាតំ្បនស់សដឋរិចចរិសសសគំររូហុបំតង ៣៦២៤ 

៣១-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យសលខ ២៥៩ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការសទៃរសោធិនរិការ ៣៦២៩ 
៣១-៥-២០២១ -អនុព្រឹត្យសលខ ២៦០ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការតរសព្មួលមុខតំ្តតងមន្តនតីការទូត្ព្បចសំ្ថែ ន

តំ្ណាង ននព្រះរាជាណាចព្ររមពុជាសៅបរសទស ៣៦៣៣ 
២-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យសលខ ២៦១ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការតត្ងតងំអគគនាយរននសហព្គ្គសព្គបព់្គង

ស្ថែ នីយសទៃរ និងទីោនទុរសំរាម សំតល់រងឹ ៣៦៣៥ 
៤-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យសលខ ២៦២ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការផ្លល ស់ និងតត្ងតងំមន្តនតីតំ្ណាងព្រសួង           

 តិជារមមអមស្ថែ នឯរអគគរាជទូត្ ននព្រះរាជាណាចព្ររមពុជាសៅបរសទស ៣៦៣៧ 
៤-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យសលខ ២៦៣ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការដារម់ន្តនតីរនធនាគ្គរឱ្យចូលនិវត្តន ៍ ៣៦៣៩ 
៤-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យសលខ ២៦៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការតត្ងតងំមុខតំ្តតង នាយោហាន ៣៦៤១ 

២~អសចកតីសអត្មច 
៣-៥-២០២១ -សសចរតីសសព្មចសលខ ៦១ សសរ សតីរី ការបញ្ចបក់ារបិទខៃបភូ់មសិ្ថន្តសតរាជធានីភាសំរញ និងព្រុង 

តសមម ននសខត្តរណាត លចបរី់នថៃទី៦ តខឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១ ត្សៅ សដាយជំនួសមរវញិនូវវធិានការ
ថមីសំសៅបងាា រការឆ្លងរាលដាលននជំងឺរូវដី-១៩ របស់គតៈអភបិាលរាជធានីភាសំរញ សព្មាបភូ់ម-ិ
ស្ថន្តសតរាជធានីភាសំរញ និងរបស់គតៈអភបិាលសខត្តរណាត ល សព្មាបភូ់មសិ្ថន្តសតព្រុងតសមម  ៣៦៤២ 

៣-៦-២០២១ -សសចរតីសសព្មចសលខ ៦៤ សសរ សតីរី ការបតនែមសមាសភារគតៈរមមការអនតរព្រសួងសដើមប ី
ព្បយុទធនឹងជំងឺរូវដី-១៩ (COVID-19) ៣៦៤៥ 

៤-៦-២០២១ -សសចរតីសសព្មចសលខ ៦៥ សសរ សតីរី ការបញ្ចប ់ បំសរញសមាសភារអនុព្បធាន និងបតនែម
សមាជិរព្រុមការងារអនតរព្រសួង សដើមបចុីះសិរា និងសដាះព្ស្ថយររតីររស ើញព្គ្គប ់           
យុទធភតឌ មនិោនទ់ៃុះរាុងនាវតដលលិចរាុងទសនល ៣៦៤៧ 

          III~ទីសតកីារគណៈរដាមន្តនត ី
១៥-៥-២០២១ -សសចរតីសសព្មចសលខ ០១ សសរ.អ.គ.រ សតីរី ការបសងាើត្អនុគតៈរមមការស្ថងសងស់តូប      

អនុសាវរយីន៍សោបាយ ឈ្ាះ ឈ្ាះ សៅសខត្តសកាះរុង ៣៦៤៩ 
 

 

 



គ 
IV~ការងារបណ្តត ត្កសងួ    

            ១~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួអសដាកិចច នងិ  រិញ្ញវរថ ុ
៦-៤-២០២១ -ព្បកាសសលខ ២០៧ សហវ.ព្បរ សតីរី ការតត្ងតងំ និងការតរសព្មួលសមាសភារព្រុម

ការងារព្គបព់្គងគសព្មាងព្បរន័ធបសចចរវទិារត័្ម៌ានសព្មាបក់ារព្គបព់្គងហិរញ្ញ វត្ែុស្ថធារតៈ 
និងព្បធានសលខាធិការដាឋ នព្រុមការងារព្គបព់្គងគសព្មាងព្បរន័ធបសចចរវទិារត័្ម៌ាន សព្មាប់
ការព្គបព់្គងហិរញ្ញ វត្ែុស្ថធារតៈ ៣៦៥៥ 

               ២~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួឧសា កមម វិទាសាន្តសត បអចចកវិទា និងនវានុវរតន៍ 

៤-១១-២០២០ -ព្បកាសសលខ ៥៤៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន សខមបូឌា                      
ស ុយហ សយុគី ម៉េូធរ័ បសងាើត្សរាងចព្រ ដំស ើងម៉េតូូ្ ៣៦៥៨ 

៤-១១-២០២០ -ព្បកាសសលខ ៥៤៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ហុន ធីហស ឺ ហ្ ៊ុង      
សលសឌ្ើរ (សខមបូឌា) ឯ.រ បសងាើត្សរាងចព្រ ទលិត្កាបូបព្គបព់្បសភទ ៣៦៦១ 

៦-១១-២០២០ -ព្បកាសសលខ ៥៥៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ជីឌី្សអសធី គង័ សដ 
សសង តុ្ង II ឯ.រ បសងាើត្សរាងចព្រ ទលិត្សបតុ្ងោយសព្សច ៣៦៦៤ 

៦-១១-២០២០ -ព្បកាសសលខ ៥៥៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន នរតរ ់& វ៉េ នលីន  អឹ
តភរលឹ បសងាើត្សរាងចព្រ កាត្ស់ដរ និងសបារគរស់សមលៀរបំ រ ់ ៣៦៦៧ 

៦-១១-២០២០ -ព្បកាសសលខ ៥៥៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន បាត្ដំ់បង អាសន្តហាគ   
អិុនដាសន្តសៃី បសងាើត្សរាងចព្រ ទលិត្សមៅដំ ូងម ី ៣៦៧០ 

៦-១១-២០២០ -ព្បកាសសលខ ៥៥៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ស្ថម ត្ សសុើត្ស៍            
ហាគ សមន សមនូសហរ្ឆឺ្រងី (សខមបូឌា) បសងាើត្សរាងចព្រ កាត្ស់ដរសសមលៀរបំ រ ់ ៣៦៧៣ 

៦-១១-២០២០ -ព្បកាសសលខ ៥៥៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ហូលលី តវល         
តហ នតប រ សមនូសហរ្ឆឺ្រងី បសងាើត្សរាងចព្រ ទលិត្កាបូបព្គបព់្បសភទ តខសព្រវត្ ់ ៣៦៧៦ 

៦-១១-២០២០ -ព្បកាសសលខ ៥៥៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ផ្លភសីលៀន                   
សថរស្ថែ យ (សខមបូឌា) បសងាើត្សរាងចព្រ កាត្ស់ដរសសមលៀរបំ រ ់ ៣៦៧៩ 

           ៣~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួររ ៉ា និង ថ្នមរល 
១១-៩-២០២០ -ព្បកាសសលខ ០៣៣០  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខតឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដំសតើ រការ

ស្ថែ នីយសព្បងឥនធនៈសលខ ០៣៣០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១១ តខ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៦៨២ 
១៤-៩-២០២០ -ព្បកាសសលខ ០៣៣២  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខតឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដំសតើ រការស្ថែ នីយ

រមួសព្បង និងឧសម័នឥនធនៈសលខ ០៣៣២ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១៤ តខ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៦៨៦ 
២៩-៩-២០២០ -ព្បកាសសលខ ០៣៧០  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខតឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដំសតើ រការ

ស្ថែ នីយសព្បងឥនធនៈសលខ ០៣៧០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ២៩ តខ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៦៩០ 

 



ឃ 
៣០-៩-២០២០ -ព្បកាសសលខ ០៣៨២  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខតឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដំសតើ រការ

ស្ថែ នីយសព្បងឥនធនៈសលខ ០៣៨២ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣០ តខ រញ្ជញ  ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៦៩៤ 
៨-១០-២០២០ -ព្បកាសសលខ ០៤០២ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខតឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដំសតើ រការស្ថែ នីយ

សព្បងឥនធនៈសលខ ០៤០២ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៨ តខ តុ្ោ ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៦៩៨ 
១៣-១០-២០២០ -ព្បកាសសលខ ០៤២០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខតឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដំសតើ រការស្ថែ នីយ

សព្បងឥនធនៈសលខ ០៤២០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១៣ តខ តុ្ោ ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៧០២ 
១៣-១០-២០២០ -ព្បកាសសលខ ០៤២១ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខតឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដំសតើ រការស្ថែ នីយ

សព្បងឥនធនៈសលខ ០៤២១ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១៣ តខ តុ្ោ ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៧០៦ 
១៣-១០-២០២០ -ព្បកាសសលខ ០៤២៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខតឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដំសតើ រការស្ថែ នីយ

សព្បងឥនធនៈសលខ ០៤២៤ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១៣ តខ តុ្ោ ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៧១០ 

     ៤~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួមហាផ្ផទ 
២៨-៥-២០២០ -ព្បកាសសលខ ២៥៩៥ ព្បរ សតីរី ការចុះស ម្ ះរាុងបញ្ា ីសមាគម ៣៧១៤ 
៩-៦-២០២០ -ព្បកាសសលខ ២៦៨៤ ព្បរ សតីរី ការចុះស ម្ ះរាុងបញ្ា ីសមាគម ៣៧១៥ 
១២-៦-២០២០ -ព្បកាសសលខ ២៧១៥ ព្បរ សតីរី ការចុះស ម្ ះរាុងបញ្ា ីសមាគម ៣៧១៦ 
១២-៦-២០២០ -ព្បកាសសលខ ២៧១៦ ព្បរ សតីរី ការចុះស ម្ ះរាុងបញ្ា ីសមាគម ៣៧១៧ 

        ៥~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួយរុតធិម ៌
១-២-២០២១ -សសចរតីសសព្មចសលខ ០៥ រយ.សសរ/២១ សតីរី ការចូលបសព្មើការងារវញិរបស់មន្តនតីរាជការ ៣៧១៨ 
១៩-២-២០២១ -សសចរតីសសព្មចសលខ ០៨ រយ.សសរ/២១ សតីរី ការតត្ងតងំជំនួយការរដឋសលខាធិការ ៣៧២០ 

       ៦~ទីសតកីារត្កសងួការពារជរ ិ
១៦-៧-២០២០ -សសចរតីសសព្មចសលខ ០៤៣ សសរ.ររជ សតីរី ការព្បគល់បតនែមតួ្នាទីទទួលបនៃុរតទារចាប់

សលើមុខងារបចចុបបនា ៣៧២១ 
៣០-៩-២០២០ -សសចរតីសសព្មចសលខ ០៤៩ សសរ.ររជ សតីរី ការបសងាើត្ព្រុមការងារចំស ះមុខព្បុងសព្បៀប

សរៀបចំសិកាខ ស្ថោថ្នា រជ់ាតិ្ សព្មាបវ់យត្នមល និងការឯរភារសលើខលឹមស្ថរជាព្បវត្តសិ្ថន្តសតនន
នសោបាយ ឈ្ាះ ឈ្ាះ និងការសរៀបចំព្ចរសចញចូលតត្មយួននការព្គបព់្គងខលឹមស្ថរ ៣៧២៤ 

២៦-១០-២០២០ -សសចរតីសសព្មចសលខ ០៥៥ សសរ.ររជ សតីរី ការព្បគល់បតនែមតួ្នាទីទទួលបនៃុរតទារចាប់
សលើមុខងារបចចុបបនា ៣៧២៧ 

        ៧~ទីសតកីារត្កសងួធមមការ និង សាសនា 
៥-២-២០២១ -ព្បកាសសលខ ១៨/២១ រ.ធ.ស.ព្បរ សតីរី ការបសងាើត្វត្ត ននគតៈធមមយុត្តិរនិកាយ ៣៧២៩ 
៥-២-២០២១ -ព្បកាសសលខ ១៩/២១ រ.ធ.ស.ព្បរ សតីរី ការតព្បកាយអាព្សម សៅជាវត្តននគតៈមហានិកាយ ៣៧៣១ 
៥-២-២០២១ -ព្បកាសសលខ ២០/២១ រ.ធ.ស.ព្បរ សតីរី ការបសងាើត្វត្ត ននគតៈមហានិកាយ ៣៧៣៣ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36113611



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36123612



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36133613



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36143614



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36153615



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36163616



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36173617



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36183618



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36193619



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36203620



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36213621



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36223622



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36233623



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36243624



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36253625



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36263626



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36273627



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36283628



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36293629



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36303630



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36313631



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36323632



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36333633



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36343634



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36353635



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36363636



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36373637



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36383638



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36393639



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36403640



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36413641



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36423642



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36433643



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36443644



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36453645



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36463646



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36473647



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36483648



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36493649



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36503650



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36513651



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36523652



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36533653



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36543654



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36553655



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36563656



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36573657



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36583658



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36593659



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36603660



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36613661



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36623662



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36633663



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36643664



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36653665



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36663666



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36673667



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36683668



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36693669



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36703670



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36713671



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36723672



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36733673



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36743674



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36753675



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36763676



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36773677



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36783678



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36793679



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36803680



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36813681



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36823682



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36833683



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36843684



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36853685



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36863686



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36873687



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36883688



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36893689



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36903690



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36913691



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36923692



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36933693



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36943694



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36953695



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36963696



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36973697



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36983698



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36993699



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37003700



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37013701



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37023702



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37033703



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37043704



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37053705
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ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37103710



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37113711



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37123712



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37133713



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37143714
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ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37243724
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ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37273727



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37283728



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37293729



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37303730



ឆា  ំទី២១ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37313731
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