


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
១~ត្រះរាជត្កម 

២២-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រម នស/ររម/០៧២១/០០៦ សតីរី ការព្រកាសឱ្យបព្រើច្បារស់តីរី ការអនុមត័យល់ព្រមបលើ
ការធានាទូទាតរ់រស់រាជរដ្ឋា ភបិាលននព្រះរាជាណាច្បព្ររមពុជាឱ្យព្រុមហ ុន បសេបេរ ខូ អិលធីឌី 
សព្ារគ់បព្ាងអភវិឌឍខ្ខែរណាត ញរញ្ជូ នអគគសិនី តងស់យងុ ៥០០គីឡូវ  លុ រីរាជធានីភេបំរញ       
បៅកានព់្រំខ្ែនរមពុជា-នេ ៤២៣១ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
១៦-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៧៥ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស                  

តាមលំដ្ឋរថ់្នេ រ ់ែល់មន្តនតរីាជការ ននព្រសួងមុខងារសាធារណៈ ៣៨ ររូ ៤២៥៣ 
២៤-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៩១ សតីរី ការរញ្ចរមុ់ខតំខ្ណង ឯរឧតតម សុកិ ប ុនហុក រី

ព្រធានគណៈរាា ធិការជាតិបរៀរចំ្បការបបាះបនេ ត និងខ្តងតាងំឯរឧតតម ត្ាជញ ចនទ ជាព្រធាន
គណៈរាា ធិការជាតិបរៀរចំ្បការបបាះបនេ ត ៤២៥៥ 

២៥-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៩២ សតីរី ការខ្តងតាងំឯរឧតតម ឈរួ ច័នទឌ ឿន ជា                          
អនុរែាបលខាធិការ ននព្រសួងអភវិឌឍនជ៍នរទ ៤២៥៧ 

២៥-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៩៣ សតីរី ការខ្តងតាងំឯរឧតតម ស នុ សវុណ្ណា រទិធ ិ                            
ឋាននតរស័រតិឧតតមមន្តនត ីជាអភបិាល ននគណៈអភបិាលបខតតរំរងន់េ ងំ ៤២៥៨ 

២៥-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៩៤ សតីរី និយត័រមាតបមលើងព្ររខណ័ឌ  ឋាននតរស័រត ិ និងថ្នេ រ់
បោរព្សី ឡញូ ឈាង ននព្ររខណ័ឌ មន្តនតីរែាបាលជានខ់ពស់ ព្រសួងមហានទៃ ៤២៥៩ 

២៥-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៩៥ សតីរី ការលុរប ា្ ះ ឧតតមបសនីយប៍ទា មុី សភុា                    
នាយទាហាន ថ្នេ រឧ់តតមបសនីយ ៍ ននរងបោធរលបខមរភូមនិៃ បច្បញរីព្ររខណ័ឌ  នន                                 
រងបោធរលបខមរភូមនិៃ ៤២៦០ 

២៥-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៩៦ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យលះរងស់ញ្ជ តិខ្ខារបដ្ឋយគ្មា ន                 
ការរងខិតរងខំែល់បោរព្សី អុឹម ចរយិា (OEM CHAKRIYA) ជនជាតិខ្ខារ សញ្ញជ តិខ្ខារ ខ្ែល
រច្បចុរបនេរំរុងរស់បៅសាធារណរែាសិងហរុរ ី ៤២៦១ 

២៥-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៩៧ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យលះរងស់ញ្ជ តិខ្ខារបដ្ឋយគ្មា ន           
ការរងខិតរងខំែល់បោរព្សី ឡា ចាន់សខុណ្ណ (LA CHANSOKNA) ជនជាតិខ្ខារ សញ្ញជ តិ
ខ្ខារ ខ្ែលរច្បចុរបនេរំរុងរស់បៅសាធារណរែាសិងហរុរ ី ៤២៦២ 

 



ខ 
២៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៤៩៩ សតីរី ការខ្តងតាងំ និងទតល់ឋានៈព្គូនគរបាលជាតិ ែល់

នាយនគរបាលថ្នេ រឧ់តតមបសនីយ ៍ ៦ ររូ ជាព្គូនគរបាលជាតិ ឋានៈបសាើ អគគនាយរ នន                   
ព្រសួងមហានទៃ ៤២៦៣ 

២៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៥០០ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស               
តាមលំដ្ឋរថ់្នេ រ ់ចំ្បប ះ ឯរឧតតម ឧរញ  បោរជំទាវ អស់បោរ បោរព្សី និងរញ្ញា  ចំ្បនួន 
៨០ ររូ ៤២៦៤ 

២៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៥០១ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសែរយិយស               
តាមលំដ្ឋរថ់្នេ រ ់ ចំ្បប ះ ឯរឧតតម ឧរញ  បោរជំទាវ អស់បោរ បោរព្សី រញ្ញា  និង                  
ព្រះសងឃ ចំ្បនួន ៨០ ររូ/អងគ ៤២៦៦ 

២៩-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៥០៣ សតីរី ការទតល់សញ្ញជ តិខ្ខារ បដ្ឋយសញ្ញជ តូរនីយរមា      
ែល់បោរ ជួ ឆាងអុី  (ZHUO CHANGYU) ជនជាតិចិ្បន សញ្ញជ តិចិ្បន   ៤២៦៨ 

២៩-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៥០៤ សតីរី ការទតល់សញ្ញជ តិខ្ខារ បដ្ឋយសញ្ញជ តូរនីយរមា      
ែល់បោរ ទូ យានសុនិ  (DU YANSEN) ជនជាតិចិ្បន សញ្ញជ តិចិ្បន   ៤២៦៩ 

៣០-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៥០៥ សតីរី ការខ្តងតាងំមុខតំខ្ណងឯរឧតតម វង ភិរណុ ជា
អនុរែាបលខាធិការ ននព្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា   ៤២៧០ 

៣០-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៥០៦ សតីរី ការខ្តងតាងំ និងទតល់ឋានៈឯរឧតតម                              
កយុ ករិានមិមិរ ជាទីព្រឹរារាជរដ្ឋា ភបិាល ានឋានៈបសាើ អគគនាយរ   ៤២៧១ 

៣០-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៥០៧ សតីរី ការខ្តងតាងំ និងទតល់ឋានៈជាទីព្រឹរាអាជាា ធរ                  
រមពុជាព្គរព់្គងសរមាភាររំចាតម់នី និងសបន្តងាគ ះជនរិការបដ្ឋយសារមនី ២ ររូ ៤២៧២ 

៣០-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៥០៨ សតីរី ការតបមលើងឋានៈឯរឧតតម ឌទស រកុាា ផល                     
អគគបលខាធិការននអគគបលខាធិការដ្ឋា នគណៈរមាការ សព្ារប់ដ្ឋះព្សាយរញ្ញហ រូែរមា 
បាតុរមាបៅតាមព្គរមុ់ខសញ្ញា  និងខ្តងតាងំ និងទតល់ឋានៈែល់មន្តនតរីាជការននព្រសួង
ការងារ និងរណតុ ះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ៣ ររូ ៤២៧៣ 

៣០-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៦២១/៥០៩ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យលះរងស់ញ្ជ តិខ្ខារបដ្ឋយគ្មា នការ
រងខិតរងខំែល់បោរ អ ុង លឡិងុ (ONG LEK LONG) ជនជាតិខ្ខារ សញ្ញជ តិខ្ខារ ខ្ែល
រច្បចុរបនេរំរុងរស់បៅសាធារណរែាសិងហរុរ ី ៤២៧៥ 

១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១០ សតីរី ការខ្តងតាងំ និងទតល់ឋានៈជាទីព្រឹរា                           
ព្រសួងមហានទៃ ៣ ររូ ៤២៧៦ 

១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១១ សតីរី ការបទៃររញ្ចូ លបោរ សរុ កសុលយ ននព្ររខណ័ឌ             
មន្តនតីរនធនាគ្មរ ព្រសួងមហានទៃ ៤២៧៧ 

 



គ 
១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១២ សតីរី ការលុរប ា្ ះ ឧតតមបសនីយព៍្តី ហុរ លីដ្ឋ                

នាយទាហាន ថ្នេ រឧ់តតមបសនីយ ៍ ននរងបោធរលបខមរភូមនិៃ បច្បញរីព្ររខណ័ឌ  នន                                   
រងបោធរលបខមរភូមនិៃ  ៤២៧៨ 

១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១៣ សតីរី  ការទតល់សញ្ញជ តិខ្ខារ បដ្ឋយសញ្ញជ តូរនីយរមា      
ែល់អេរព្សី ទទវ យ ងុហុង  (DIAO  YONGHONG) ជនជាតិចិ្បន សញ្ញជ តិចិ្បន បដ្ឋយរតូរ
ប ា្ ះជា ទទន អាយវ ី(DIAO IVY) ៤២៧៩ 

II~រាជរដ្ឋា ភាិល 
                                                          ១~អនុត្កឹរយ 
២៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៩៦ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបទៃរឥណទានេវកិា ៤២៨០ 
២៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៩៧ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបទៃរឥណទានេវកិា ៤២៨២ 

២៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៩៨ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបទៃរឥណទានេវកិា ៤២៨៤ 
២៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៩៩ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបធវើអនុរបោគែីទំហំ ២៣៨ ហិរតា ៦៥ អា ជាែី                

ឯរជនររស់រែាសព្ារប់រៀរចំ្បទីតាងំយុទធសាន្តសតររស់បោធភូមភិាគទី៥ រងទរ័បជើងបគ្មរ 
សថិតរេុងភូមទំិររ័ ឃំុព្របា យ ព្សុរវាលខ្វង បខតតប ធិ៍សាត ់ ៤២៨៦ 

១៦-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៩០ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយការងារ ៤២៨៩ 
១៦-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៩១ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយសុវតាថ រា ៤២៩៣ 
១៦-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៩២ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយការងារ ៤២៩៥ 
១៦-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៩៣ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយមុនីសារាភណ័ឌ  ៤៣០០ 

          ២~ឌសចកតីសឌត្មច 
២១-៦-២០២១ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ៧២ សសរ សតីរី ការខ្តងតាងំអនុព្រធានព្រុមការងាររាជរដ្ឋា ភបិាល                 

ចុ្បះមូលដ្ឋា នបខតតមណឌ លគិរ ី បែើមបពី្តួតរិនិតយ និងគ្មពំ្ទការអនុវតតរមាវធីិនបោបាយ និង                               
យុទធសាន្តសតច្បតុបកាណែំណារក់ាលទី៤ ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា ៤៣០២ 

២១-៦-២០២១ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ៧៣ សសរ សតីរី ការខ្តងតាងំអនុព្រធានព្រុមការងាររាជរដ្ឋា ភបិាល                  
ចុ្បះមូលដ្ឋា នបខតតមណឌ លគិរ ី បែើមបពី្តួតរិនិតយ និងគ្មពំ្ទការអនុវតតរមាវធីិនបោបាយ និង                               
យុទធសាន្តសតច្បតុបកាណែំណារក់ាលទី៤ ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា ៤៣០៤ 

             III~ការងារបណ្ណត ត្កសងួ    
               ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសត បឌចេកវិទា និងនវានុវរតន៍ 

២៨-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៥៤៥ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន ឡាយបហវង បៅែរ                 
(បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើតបរាងច្បព្រ ទលិតការូរព្គរព់្របភទ កាតប់ែរអាវសុវតថភិារ និងតង ់ ៤៣០៦ 

 



ឃ 
២៨-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៥៤៦ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន សីុន នហ តុង                     

រលូសសីុង (បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើតបរាងច្បព្រ កាតប់ែរសបមលៀររំ រ ់ ៤៣០៩ 
៤-១១-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៥៥១ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន សីុណូែិច្ប ហាគ មុនិ              

(បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើតបរាងច្បព្រ កាតប់ែរសបមលៀររំ រ ់ ៤៣១២ 

             ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួទរ   និង ថាមរល 
៦-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៦៨  រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តែំបណើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០០៦៨ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃទី ៦ ខ្ខ មនីា នេ  ំ២០២០ ៤៣១៥ 
៦-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៧០ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តែំបណើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០០៧០ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃទី ៦ ខ្ខ មនីា នេ  ំ២០២០ ៤៣១៩ 
៦-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៧១ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តែំបណើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០០៧១ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃទី ៦ ខ្ខ មនីា នេ  ំ២០២០ ៤៣២៣ 
១២-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៧២ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តែំបណើ រការសាថ នីយ

រមួបព្រង និងឧសា័នឥនធនៈបលខ ០០៧២ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃទី ១២ ខ្ខ មនីា នេ  ំ២០២០ ៤៣២៧ 
១២-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៧៤ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តែំបណើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០០៧៤ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃទី ១២ ខ្ខ មនីា នេ  ំ២០២០ ៤៣៣១ 
១៦-១២-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៧០១ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តែំបណើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៧០១ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃទី ១៦ ខ្ខ ធេូ នេ  ំ២០២០ ៤៣៣៥ 

          ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាផ្ផទ 
២៨-៧-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣២៦៥ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ា្ ះរេុងរញ្ជ ីសាគម ៤៣៣៩ 
៣១-៧-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣២៨២ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ា្ ះរេុងរញ្ជ ីសាគម ៤៣៤០ 
៣-៨-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣២៨៩ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ា្ ះរេុងរញ្ជ ីសាគម ៤៣៤១ 
៣-៨-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣៣៩៦ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ា្ ះរេុងរញ្ជ ីសាគម ៤៣៤២ 

        ៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួយរុតធិម ៌
៩-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៥០ រយ.ព្ររ/២១ សតីរី ការដ្ឋរម់ន្តនតីរាជការឱ្យសថិតបៅបព្ៅព្ររខណឌ បែើម ៤៣៤៣ 
៥-៣-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៥៩ រយ.ព្ររ/២១ សតីរី ការបទៃរភាររិច្បចមន្តនតីរាជការ ៤៣៤៥ 

       ៥~ទីសតកីារត្កសងួការពារជារ ិ
២០-១-២០២១ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ០០១ សសរ.ររជ សតីរី ការព្រគល់ភាររិច្បច ៤៣៤៦ 
២-៣-២០២១ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ០១៤ សសរ.ររជ សតីរី ការរបងកើតព្រុមព្គូបរទយសា័ព្គចិ្បតតសបមតច្ប                    

រិជយ័បសនា ទា ាញ ់ ៤៣៤៨ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42314231



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42324232



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42334233



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42344234



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42354235



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42364236



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42374237



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42384238



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42394239



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42404240



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42414241



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42424242



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42434243



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42444244



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42454245



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42464246



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42474247



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42484248



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42494249



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42504250



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42514251



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42524252



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42534253



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42544254



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42554255



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42564256



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42574257



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42584258



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42594259



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42604260



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42614261



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42624262



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42634263



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42644264



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42654265



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42664266



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42674267



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42684268



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42694269



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42704270



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42714271



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42724272



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42734273



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42744274



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42754275



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42764276



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42774277



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42784278



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42794279



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42804280



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42814281



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42824282



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42834283



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42844284



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42854285



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42864286



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42874287



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42884288



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42894289



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42904290



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42914291



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42924292



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42934293



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42944294



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42954295



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42964296



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42974297



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42984298



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42994299



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43004300



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43014301



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43024302



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43034303



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43044304



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43054305



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43064306



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43074307



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43084308



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43094309



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43104310



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43114311



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43124312



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43134313



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43144314



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43154315



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43164316



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43174317



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43184318



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43194319



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43204320



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43214321



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43224322



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43234323



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43244324



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43254325



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43264326



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43274327



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43284328



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43294329



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43304330



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43314331



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43324332



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43334333



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43344334



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43354335



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43364336



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43374337



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43384338



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43394339



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43404340



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43414341



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43424342



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43434343



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43444344



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43454345



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43464346



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43474347



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43484348



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43494349



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43504350



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43514351



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43524352



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43534353



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43544354
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