


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
១~ត្រះរាជត្កម 

២២-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រម នស/ររម/០៧២១/០០៧ សតីរី ការព្រកាសឱ្យបព្រើច្បារស់តីរី ការអនុមត័យល់ព្រមបលើ
ការធានាទូទាតរ់រស់រាជរដ្ឋា ភបិាលននព្រះរាជាណាច្បព្ររមពុជាឱ្យព្រុមហ ុន ឆាយណា បេសិន-
េល បហវ ីម៉ា សីុនេឺរ ីខរបភើបរសិន សព្មរគ់បព្មងអភវិឌ្ឍវារអីគគិសនី សទឹងតានតបលើ អនុភារ 
១៥០បមហ្គគ វា៉ា ត ់បខតតបកាះរុង  ៤៣៥៥ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១៤ សតីរី ការតតងតាាំងមុខតាំតេង បោរជាំទាវ ររន មា៉ា ន ីជា        

អនុរដ្ាបលខាធិការ ននព្រសួងការររបទស និងសហព្រតិរតតិការអនតរជាតិ ៤៣៧៧ 
៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១៥ សតីរី ការតតងតាាំង និងផ្តល់ឋានៈ ឯរឧតតម ឆុង សសដ្ឋា  

ជាទីព្រឹរាព្រសួងវរបធម ៌និងវចិិ្បព្តសិលបៈ មនឋានៈបសមើ អគគនាយរ ៤៣៧៨ 
៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូរនីយរមម      

ដ្ល់បោរ ប ៊ួយ ឌឹកស្វៀន  (BUI DUC TUYEN) ជនជាតិបវៀតណាម សញ្ជា តិបវៀតណាម 
បដ្ឋយរតូរប ម្ ះជា សត្ោន សខវនិ (BROWN  KEVIN) ៤៣៧៩ 

៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១៧ សតីរី ការរញ្ចរមុ់ខតាំតេងឯរឧតតម សុនិ ដ្ឋរា៉ា  រី
នាយរខុទទកាល័យឯរឧតតមព្រធានគេៈរមម ធិការជាតិបរៀរច្បាំការបបាះបឆាោ ត និងតតងតាាំង 
និងផ្តល់ឋានៈ ឯរឧតតម ៤ ររូ ៤៣៨០ 

១០-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១៨ សតីរី ការតតងតាាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧតតម ២ររូ ជា       
ទីព្រឹរា និងជាជាំនួយការ សបមតច្បអគគមហ្គរញាច្បព្រី សេង សរំនិ ព្រធានរដ្ាសភា                         
នីតិកាលទី៦ ៤៣៨២ 

១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥១៩ សតីរី ការតតងតាាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧតតមសាស្ត្សាត ចារយរង 
សសង ភីរកស ជាទីព្រឹរាព្រសួងសុខាភបិាល មនឋានៈបសមើ អនុរដ្ាបលខាធិការ រតនែមបលើ
មុខងាររច្បចុរបនោ បដ្ឋយរុាំទទួលព្បាររ់ាំណាច្បមុ់ខងារ ៤៣៨៣ 

១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២០ សតីរី ការតតងតាាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីព្រឹរា                         
អាជាា ធរជាតិព្រយុទធព្រឆាាំងបព្គឿងប ៀន ៣ររូ ៤៣៨៤ 

១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២១ សតីរី និយត័រមមតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នោ រ ់ តាម                
អតីតភារការងារ បៅព្រសួងច្បាំនួន ៣ ដ្ល់មស្ត្នតរីាជការ ១២ររូ និងនិយត័រមមតបមលើងព្ររខេ័ឌ
ឋាននតរស័រតិ និងថ្នោ រ ់តាមអតីតភារការងារ បៅព្រសួងច្បាំនួន ៤ ដ្ល់មស្ត្នតរីាជការ ១៨ ររូ ៤៣៨៥ 

 



ខ 
១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២២ សតីរី ការដ្ឋរម់ស្ត្នតីរាជការ ៧៤ ររូ ររស់ព្រសួង                         

សាែ រន័ច្បាំនួន ២២ ឱ្យចូ្បលនិវតតន ៍ ៤៣៨៨ 
១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២៣ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូរនីយរមម      

ដ្ល់បោរ យវី ខាយមា៉ា ន់សេនត្ឌូ  (YIU KAI MAN ANDREW) ជនជាតិចិ្បន                    
សញ្ជា តិចិ្បន   ៤៣៩៤ 

១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូរនីយរមម      
ដ្ល់បោរ ល ីវវ៉ា  (LI WEI) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជា តិចិ្បន  បដ្ឋយរតូរប ម្ ះជា តងំ ឃាង 
(TAING  KHEANG) ៤៣៩៥ 

១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២៥ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូរនីយរមម      
ដ្ល់បោរព្សី យ៉ា ប សលៀនយកុ  (YAP LIAN YOKE) ជនជាតិម៉ា បេសីុ សញ្ជា តិម៉ា បេសីុ  
បដ្ឋយរតូរប ម្ ះជា យ៉ា ប ដដូូ (YAP DODO) ៤៣៩៦ 

១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូរនីយរមម      
ដ្ល់បោរព្សី េង័ លនីយងី  (HUANG, LINYING) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជា តិចិ្បន  បដ្ឋយរតូរ
ប ម្ ះជា វៃ ឈ ី(PEI  QI) ៤៣៩៧ 

១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២៧ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូរនីយរមម      
ដ្ល់បោរ ល ូជា  (LU, JIE) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជា តិចិ្បន  បដ្ឋយរតូរប ម្ ះជា ចងឹ រា៉ា ន 
(ZHENG  RAN) ៤៣៩៨ 

១៣-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូរនីយរមម      
ដ្ល់បោរ វស វ ចឹងយន  (XIAO, ZHENGYUAN) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជា តិចិ្បន  បដ្ឋយរតូរ
ប ម្ ះជា ឆិន ចុងសុ ី(CHEN ZONG XI) ៤៣៩៩ 

១៥-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០៧២១/៥២៩ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិតខមរ បដ្ឋយសញ្ជា តូរនីយរមម      
ដ្ល់បោរ ល ីល៊ួក វេ  (LEE LAUK AE) ជនជាតិមយី៉ា នម់៉ា  សញ្ជា តិមយី៉ា នម់៉ា   ៤៤០០ 

II~រាជរដ្ឋា ភោិល 
                                                          ១~េនុត្កឹរយ 
២៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ១០០ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបធវើអនុរបយគជាដី្ឯរជនររស់រដ្ា នូវនផ្ទដី្                      

ទាំហាំ ២០០៣ (រីរពានរី់) តម៉ាព្តកាបរ ៉ា សែិតបៅភូមតិព្ររតាអុងទី៣ ឃុាំពាមឧរញា៉ា អុង               
ព្សុរោវ ឯម បខតតរណាត ល ៤៤០១ 

២៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ១០១ អនព្រ.ររ  សតីរី ការបធវើអនុរបបយគ ៤៤០៤ 
២៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ១០២ អនព្រ.ររ  សតីរី ការព្គរព់្គង និងការបលើរទឹរចិ្បតតធុររិច្បចថ្មីឌី្ជីថ្ល ៤៤០៧ 

 
 



គ 
២៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ១០៣ អនព្រ.ររ  សតីរី ការតរសព្មួលមព្តា៤ មព្តា៩ មព្តា១១ មព្តា១២ 

មព្តា១៧ និងតារាងឧរសមពន័ធ២ ឧរសមពន័ធ៣ ឧរសមពន័ធ៤ និងឧរសមពន័ធ៥ ននអនុព្រឹតយ                   
បលខ ២៧ អនព្រ.ររ  ចុ្បះនថ្ៃទី៦ តខបមសា ឆាោ ាំ ១៩៩៩ សតីរីការព្តួតរិនិតយការរាំរុលទឹរ ៤៤១១ 

១៦-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៩៥ អនព្រ.តត  សតីរី ការព្រគល់ភាររិច្បចជូនមស្ត្នតីរាជការ ៤៤២២ 
១៦-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៩៦ អនព្រ.តត  សតីរី ការតតងតាាំងមស្ត្នតីរាជការ ៤៤២៣ 
១៦-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៩៧ អនព្រ.តត  សតីរី ការតតងតាាំងមស្ត្នតីរាជការ ៤៤២៤ 
២១-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៩៨ អនព្រ.តត  សតីរី ការលុរប ម្ ះមស្ត្នតីរាជការ ៤៤២៦ 
២២-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ២៩៩ អនព្រ.តត  សតីរី ការតតងតាាំងមស្ត្នតីរាជការ ៤៤២៧ 
២២-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៣០០ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយសហបមព្តី ៤៤២៩ 
២២-៦-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៣០១ អនព្រ.តត  សតីរី ការជូនបមដ្ឋយសហបមព្តី ៤៤៣១ 

          ២~សសចកតីសសត្មច 
២៤-៦-២០២១ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ៧៤ សសរ សតីរី ការរបងកើតគេៈរមម ធិការរបច្បចរបទសច្បព្មុះរមពុជា

សព្មរជ់ាំរ ុការអនុវតតអនុសសរេៈបយគយល់គ្នោ រវាងរាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជានិងរាជរដ្ឋា ភបិាល 
នថ្ សតីរីតាំរនទ់ាមទារតដ្នសមុព្ទព្តួតគ្នោ ននតាំរនខ់ពងរ់ារបាតសមុព្ទឆាោ ាំ២០០១ ៤៤៣២ 

             III~ការងារបណ្តត ត្កស៊ួង    
               ១~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កស៊ួងឧសាេកមម វិទាសាន្តសត បសចេកវិទា និងនវានុវរតន៍ 

១៨-១១-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៥៧២ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា តឱ្យព្រុមហ ុន បអលីត វនី              
(បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើតបរាងច្បព្រ ផ្លិតការូរព្គរព់្របភទ ៤៤៣៦ 

១៨-១១-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៥៧៣ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា តឱ្យព្រុមហ ុន បហន បសុើបវន                          
អឹតភរលឹ របងកើតបរាងច្បព្រ កាតប់ដ្រសបមលៀររាំពារ ់ ៤៤៣៩ 

១៨-១១-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៥៧៤ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា តឱ្យព្រុមហ ុន បាវហាន ់អិុនដ្ឋស-
បស្ត្សទៀល របងកើតបរាងច្បព្រ ផ្លិតតសបរបជើង បព្គឿងរនស ាំតសបរបជើង រាំរាលជរ័ និងព្ទនារប់ ៉ា  ៤៤៤២ 

១៨-១១-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៥៧៥ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា តឱ្យព្រុមហ ុន ណាត បរស                   
(បខមរូឌា) បអេិរព្ទីខល & ហូម អឹផ្លល យអិន ឯ.រ របងកើតបរាងច្បព្រ ផ្គុ ាំតបមលើងបព្គឿងររកិាា រ                      
អគគិសនី និងបព្គឿងបអេិច្បព្តូនិរព្គរព់្របភទ ៤៤៤៥ 

១៨-១១-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៥៧៦ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា តឱ្យព្រុមហ ុន បធនបថ្រ                                
ខមបភើហាយ (បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើតបរាងច្បព្រ ផ្លិតបព្គឿងរនាល ស់បទាច្បព្រយន (រង)់ ៤៤៤៨ 

១៨-១១-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៥៧៧ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា តឱ្យព្រុមហ ុន ចូ្បវ អីុ ស ូ  បមនូបហវរ-
ឆឺរងី ឯ.រ របងកើតបរាងច្បព្រ ផ្លិតបព្គឿងរនស ាំតសបរបជើង ៤៤៥១ 

 



ឃ 
             ២~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កស៊ួងររ ៉ា និង ថាមរល 

១២-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៧៥  រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរាខេឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដ្ាំបេើ រការសាែ នីយ
រមួបព្រង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០០៧៥ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ១២ តខ មនីា ឆាោ ាំ ២០២០ ៤៤៥៤ 

១៨-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៧៦  រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរាខេឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដ្ាំបេើ រការសាែ នីយ
រមួបព្រង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០០៧៦ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ១៨ តខ មនីា ឆាោ ាំ ២០២០ ៤៤៥៨ 

១៨-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៧៧  រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរាខេឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដ្ាំបេើ រការសាែ នីយ
បព្រងឥនធនៈបលខ ០០៧៧ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ១៨ តខ មនីា ឆាោ ាំ ២០២០ ៤៤៦២ 

១៨-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៧៨  រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរាខេឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដ្ាំបេើ រការសាែ នីយ
រមួបព្រង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០០៧៨ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ១៨ តខ មនីា ឆាោ ាំ ២០២០ ៤៤៦៦ 

១៨-៣-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០០៧៩  រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរាខេឌ ននលិខិតអនុញ្ជា តដ្ាំបេើ រការសាែ នីយ
បព្រងឥនធនៈបលខ ០០៧៩ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ១៨ តខ មនីា ឆាោ ាំ ២០២០ ៤៤៧០ 

          ៣~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កស៊ួងមហាវៃទ 
៦-៨-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣៣៧៣ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ម្ ះរោុងរញ្ា ីសមគម ៤៤៧៤ 
៦-៨-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣៣៧៦ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ម្ ះរោុងរញ្ា ីសមគម ៤៤៧៥ 
១០-៨-២០២០ -ព្រកាសបលខ ៣៣៩៣ ព្ររ សតីរី ការចុ្បះប ម្ ះរោុងរញ្ា ីសមគម ៤៤៧៦ 

        ៤~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កស៊ួងយរុតិ្ ម ៌
៤-៩-២០២១ -ព្រកាសបលខ ១៥០ រយ.ព្ររ/២០ សតីរី ការដ្ឋរម់ស្ត្នតីរាជការឱ្យសែិតបៅរោុងភារទាំបនរ                   

គ្នម នបរៀវតស ៤៤៧៧ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43554355



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43564356



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43574357



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43584358



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43594359



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43604360



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43614361



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43624362



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43634363



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43644364



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43654365



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43664366



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43674367



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43684368



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43694369



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43704370



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43714371



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43724372



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43734373



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43744374



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43754375



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43764376



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43774377



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43784378



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43794379



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43804380



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43814381



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43824382



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43834383



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43844384



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43854385



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43864386



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43874387



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43884388



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43894389



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43904390



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43914391



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43924392



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43934393



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43944394



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43954395



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43964396



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43974397



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43984398



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43994399



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44004400



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44014401



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44024402



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44034403



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44044404



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44054405



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44064406



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44074407



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44084408



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44094409



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44104410



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44114411



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44124412



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44134413



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44144414



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44154415



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44164416



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44174417



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44184418



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44194419



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44204420



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44214421



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44224422



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44234423



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44244424



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44254425



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44264426



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44274427



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44284428



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44294429



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44304430



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44314431



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44324432



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44334433



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44344434



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44354435



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44364436



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44374437



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44384438



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44394439



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44404440



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44414441



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44424442



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44434443



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44444444



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44454445



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44464446



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44474447



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44484448



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44494449



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44504450



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44514451



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44524452



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44534453



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44544454



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44554455



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44564456



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44574457



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44584458



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44594459



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44604460



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44614461



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44624462



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44634463



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44644464



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44654465



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44664466



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44674467



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44684468



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44694469



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44704470



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44714471



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44724472



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44734473



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44744474



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44754475



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44764476



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44774477



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44784478
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