


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
១~ត្រះរាជត្កម 

២២-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រម នស/ររម/០៧២១/០០៥ សតីរី ការព្រកាសឱ្យបព្រើច្បារស់តីរី ការអនុមត័យល់ព្រម             
បលើការធានាទូទាត់ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលននព្រះរាជាណាច្បព្ររមពុជាឱ្យព្រុមហ ុន បសេបេរ ខូ អិលធីឌី 
សព្ារគ់បព្ាងអភវិឌឍខ្ខែរណាត ញរញ្ជូ នអគគសិនី តងស់យងុ ៥០០គីឡូវ  លុ រីបខតតបាតដំ់រង   
បៅកានព់្រំខ្ដនរមពុជា-នេ ៤១០៧ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
១២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៦៦ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស                  

តាមលំដ្ឋរថ់្នេ រ ់ដល់មន្តនតីនគរបាលជាតិ ៦៣៦ររូ ៤១២៩ 
១៦-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៧៤ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស               

តាមលំដ្ឋរថ់្នេ រ ់ដល់មន្តនតរីាជការ ននព្រសួងមហានទៃ ៣ ររូ ៤១៥១ 
១៦-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៧៦ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស                  

តាមលំដ្ឋរថ់្នេ រ ់ដល់មន្តនតរីាជការ ននព្រសួងឧសាហរមម វទិាសាន្តសត របច្បេរវទិា និងនវានុវតតន ៍
១៧ ររូ ៤១៥២ 

១៦-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៧៧ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស                  
តាមលំដ្ឋរថ់្នេ រ ់ដល់មន្តនតរីាជការ ននព្រសួងពាណិជជរមម ៤ ររូ ៤១៥៣ 

១៦-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៧៨ សតីរី ការខ្តងតាងំ និងទតល់ឋានៈឯរឧតតម គុយ សាវធុ 
ជាអគគបលខាធិការរងននអគគបលខាធិការដ្ឋា នននអាជាា ធរ បសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខ្មនធនាគារ ាន                  
ឋានៈបសមើ អនុរដាបលខាធិការ ៤១៥៤ 

១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៧៩ សតីរី ការខ្តងតាងំមុខតំខ្ណងឯរឧតតម  ឧតតមបសនីយប៍ទា
ញ ៉ែម វ៉ែ នន់ី ជាព្រធានបលខាធិការដ្ឋា ន ននគណៈរាម ធិការជាតិព្រឆងំទារណុរមម អំបរើ
បោរបៅ អំបរើអមនុសែធម ៌ អំបរើបធវើទុរខរុរបមេញ ឬទណឌ រមម ានឋានៈបសមើ អគគនាយរ ៤១៥៥ 

១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨០ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស                  
ដល់មន្តនតីរាជការ ននបខតតរណាត ល ចំ្បនួន ៤ ររូ ៤១៥៦ 

១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨១ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស                  
សហបមព្តី ថ្នេ រ ់មហាបសនា ចំ្បបពាះ បោរជំទាវ  Eva Nguyen Binh ៤១៥៧ 

១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨២ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស                  
ដល់នាយទាហាន ចំ្បណុះបោធភូមភិាគទី១ ចំ្បនួន ៧ ររូ  ៤១៥៨ 

 



ខ 
១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨៣ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស                  

ដល់នាយទាហាន ចំ្បណុះតំរនព់្រតិរតតិការសឹររងរណាត ល ចំ្បនួន ៥៩ ររូ  ៤១៥៩ 
១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨៤ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស                  

តាមលំដ្ឋរថ់្នេ រ ់ដល់មន្តនតរីាជការ ននព្រសួងឧសាហរមម វទិាសាន្តសត របច្បេរវទិា និងនវានុវតតន ៍
៣២ ររូ ៤១៦២ 

១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨៥ សតីរី ការទតល់សញ្ជជ តិខ្ខមរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូរនីយរមម      
ដល់បោរ វ៉ែ ង ឈាវលងី (WANG QIAOLING) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជជ តិចិ្បន  បដ្ឋយ                       
រតូរប ម្ ះជា សខុ ចំរ ើន (SOK CHAMROEUN) ៤១៦៤ 

១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨៦ សតីរី ការទតល់សញ្ជជ តិខ្ខមរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូរនីយរមម      
ដល់បោរ ស ៊ូ លហី្វុង (SU LIFENG) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជជ តិចិ្បន  បដ្ឋយរតូរប ម្ ះជា                     
យាន បុី (YAN  BEI) ៤១៦៥ 

១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨៧ សតីរី ការទតល់សញ្ជជ តិខ្ខមរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូរនីយរមម      
ដល់បោរ រជហាា ល ហុ្យីនុ ជីន (JEGAL HYUN JIN) ជនជាតិរូបរ   សញ្ជជ តិរូបរ    បដ្ឋយ
រតូរប ម្ ះជា ឈរិ ធារា៉ែ  (CHHIT THEARA) ៤១៦៦ 

១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨៨ សតីរី ការទតល់សញ្ជជ តិខ្ខមរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូរនីយរមម      
ដល់បោរ ហ្ វ៊ូ គានហ់្ាួង (FU, GUANGHUANG) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជជ តិចិ្បន   ៤១៦៧ 

១៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៨៩ សតីរី ការទតល់សញ្ជជ តិខ្ខមរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូរនីយរមម      
ដល់បោរព្សី ហាវ ន យា៉ែ ជនុ (FAN, YAJUN) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជជ តិចិ្បន   ៤១៦៨ 

២២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៩០ សតីរី ការទតល់សញ្ជជ តិខ្ខមរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូរនីយរមម      
ដល់បោរព្សី រជន ឆជឺីន (CHEN CHERJEEN) ជនជាតិា បឡសីុ សញ្ជជ តិា បឡសីុ ៤១៦៩ 

II~រាជ ដ្ឋា ភបិាល 
                                                          ១~អនុត្កឹរយ 
៧-៤-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៦៤ អនព្រ.ររ  សតីរី ការខ្រសព្មួលនទៃរឹងតាបារ (រឹងររព់្សូវ) សថិតរេុង                    

រាជធានីភេបំរញ ៤១៧០ 
១០-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៨៤ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបទៃរឥណទានេវកិា ៤១៧៣ 
១៥-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៨៧ អនព្រ.ររ  សតីរី ព្រមសិលធមម៌ន្តនតីានសមតថរិច្បេរេុងការសិរា ការបរៀរចំ្ប 

ការអនុវតត និងការព្គរព់្គងគបព្ាងបហដ្ឋា រច្បនាសម័ពនធររូវនតសាធារណៈ ៤១៧៥ 
២១-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៨៩ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបទៃរឥណទានេវកិា ៤១៨៦ 
២៣-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៩០ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបទៃរឥណទានេវកិា ៤១៨៨ 
២៣-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៩១ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបធវើអនុរបបោគ ៤១៩០ 

 



គ 
២៣-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៩២ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបរៀរចំ្ប និងការព្រព្រឹតតបៅ ននបលខាធិការដ្ឋា នព្រុមការងារ

រាជរដ្ឋា ភបិាលចុ្បះមូលដ្ឋា នរាជធានី បខតត បដើមបពី្តួតរិនិតយ និងគាពំ្ទការអនុវតតរមមវធីិនបោបាយ 
និងយុទធសាន្តសតច្បតុបកាណដំណារក់ាលទី៤ ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា ៤១៩៣ 

៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៧៧ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយការងារ ៤១៩៩ 
៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៨០ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយសុវតាថ រា ៤២០៦ 
៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៨១ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយការងារ ៤២០៨ 
៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៨៣ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយសុវតាថ រា ៤២១៣ 
១០-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៨៤ អនព្រ.តត  សតីរី ការរញ្េរមុ់ខតំខ្ណង និងខ្តងតាងំមន្តនតីរាជការ ៤២១៤ 
១០-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៨៥ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយសុវតាថ រា ៤២១៥ 
១០-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៨៦ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយការងារ ៤២១៦ 
១០-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៨៧ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយការងារ ៤២១៨ 

          ២~រសចកតីសរត្មច 
២១-៦-២០២១ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ៧១ សសរ សតីរី ការខ្តងតាងំអនុព្រធាន ផ្លា ស់រតូរ និងរំបរញរខ្នថម

សាជិរព្រុមការងាររាជរដ្ឋា ភបិាលចុ្បះមូលដ្ឋា នបខតតព្របច្បះ និងបខតតបាត់ដំរង បដើមប ី                          
ព្តួតរិនិតយ និងគាពំ្ទការអនុវតតរមមវធីិនបោបាយ និងយុទធសាន្តសតច្បតុបកាណដំណារក់ាល            
ទី៤ ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា ៤២២០ 

             III~កា ងា បណ្តត ត្កសងួ    
               ១~ទីសតកីា  ដ្ាមន្តនតីត្កសងួញ ៉ែ និង ថាមរល 

២៩-៤-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០០២  រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ននអាជាា រណណ ពាណិជជរមមសព្ារ ់ 
ការបវច្បខេរឧ់សម័នអិល ភ ីជី បលខ ០០០២  រេ.អព្ររ.អរ ចុ្បះនេៃទី ២៩ ខ្ខ បមសា ឆេ  ំ២០២០ ៤២២៣ 

          ២~ទីសតកីា  ដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាផ្ទទ 
២០-៧-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣១២២ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ម្ ះរេុងរញ្ជ ីសាគម ៤២២៨ 
២៣-៧-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣១៦៥ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ម្ ះរេុងរញ្ជ ីសាគម ៤២២៩ 
២៨-៧-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣២៦៤ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ម្ ះរេុងរញ្ជ ីសាគម ៤២៣០ 

 
 

 
 





ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41074107



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41084108



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41094109



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41104110



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41114111



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41124112



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41134113



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41144114



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41154115



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41164116



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41174117



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41184118



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41194119



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41204120



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41214121



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41224122



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41234123



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41244124



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41254125



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41264126



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41274127



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41284128



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41294129



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41304130



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41314131



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41324132



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41334133



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41344134



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41354135



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41364136



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41374137



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41384138



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41394139



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41404140



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41414141



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41424142



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41434143



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41444144



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41454145



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41464146



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41474147



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41484148



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41494149



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41504150



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41514151



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41524152



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41534153



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41544154



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41554155



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41564156



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41574157



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41584158



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41594159



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41604160



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41614161



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41624162



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41634163



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41644164



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41654165



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41664166



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41674167



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41684168



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41694169



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41704170



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41714171



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41724172



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41734173



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41744174



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41754175



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41764176



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41774177



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41784178



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41794179



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41804180



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41814181



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41824182



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41834183



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41844184



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41854185



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41864186



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41874187



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41884188



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41894189



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41904190



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41914191



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41924192



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41934193



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41944194



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41954195



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41964196



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41974197



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41984198



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41994199



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42004200



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42014201



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42024202



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42034203



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42044204



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42054205



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42064206



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42074207



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42084208



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42094209



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42104210



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42114211



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42124212



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42134213



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42144214



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42154215



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42164216



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42174217



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42184218



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42194219



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42204220



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42214221



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42224222



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42234223



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42244224



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42254225



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42264226



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42274227



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42284228



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42294229



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42304230
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