


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៥៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ សយងុ ជាន (XIONG JIAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ដោយបតូរដ ែ្ ះជា                      
វ៉ា ង ជាន (WANG  JIAN) ៤៧២៧ 

៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៥៩ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ វ៉ា ង ឈាន (WANG QIAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៤៧២៨ 

៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៦០ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ចឹង សងុ (ZHENG  SONG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៤៧២៩ 

៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៦១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ សសៀវ រុងវវ (XIAO DONGWEI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៤៧៣០ 

៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៦២ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ហង័ សងឹ (HUANG  SHENG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ដោយបតូរដ ែ្ ះជា                      
ហុង សមបរតិ (HONG SAMBAT) ៤៧៣១ 

៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៦៣ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ល ី ឆានហួយ (LI CANHUI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ដោយបតូរដ ែ្ ះជា                      
ហុង អស្ចា រ្យ (HONG ASCHAR) ៤៧៣២ 

៧-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៦៤ សតីរី ការដរៀបចំ និងការព្បព្រឹត្តដៅរបស់ព្រុម្ព្បឹរាជាតិ្
ដសដឋរិចច និងសងគម្ឌីជីថល ៤៧៣៣ 

៧-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៦៦ សតីរី ការតងំស៊បដ់ៅព្រសួងបរសិ្ថា ន ដល់ម្ន្តនតរីាជការ 
០៦ របូ ៤៧៤០ 

៧-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៦៧ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យលះបងស់ញ្ា តិ្ខ្មែរដោយគ្មែ ន           
ការបងខិត្បងខំដល់ដោរ អ ងុ ប ហួីរ (ONG BEE HUAT) ជនជាតិ្សិងហបុរ ីសញ្ជា តិ្ខ្មែរ ខ្ដល
បចចុបបននរំរុងរស់ដៅស្ថធារណរដឋសិងហបុរ ី ៤៧៤២ 

 
 
 



ខ 
II~រាជរ្ដ្ឋា ភបិាល 

                                                         ១~អនុត្កឹរយ 
២៣-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១២០ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ដ់្វៀលដីទំហំ ១៧២ ហិរត ០៣ អា សាិត្ដៅ    

ភូម្រិដំចរ និងភូម្ខិ្នន រ ឃំុខ្នន រសណ្តត យ ព្សុរបន្ទា យព្សី ដមត្តដសៀម្រាប ដចពរីដីមព្ម្ប្ព្រដ  
ឆ្ន ២ំ០០២ ដដ ម្បដី្វ អនុបដោមជាដីឯរជនរបស់រដឋ និងដ្វ ព្បទានរម្ែជារម្ែសិទធិជូន                     
ដ ែ្ ះ  សេង ភត្ា ៤៧៤៣ 

៣០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១២២ អនព្រ.បរ  សតីរី ការកាត្ដ់្វៀលដីទំហំ ១៣៦ ហិរត ៩២៤១ រនុងដន្ទះ               
្ផ្ាដីទំហំ ៧៣ហិរត ៧០៤៧ ជាបម់ព្ម្ប្ព្រដ  ឆ្ន ២ំ០០២ និង្ផ្ាដីទំហំ ៦៣ ហិរត ២១៩៤ 
ដព្ៅមព្ម្ប្ព្រដ  ឆ្ន ២ំ០០២ ដចពរីសហមម្ន៍្ ព្រដ  ខ្ព្ររដតន ត្ សាិត្ដៅភូម្ចិដ ហ ន                      
ឃំុខ្ព្ររដតន ត្ ព្សុរទឹរ ូ ដមត្តរំរត្ ដដ ម្បដី្វ អនុបដោមជាដីឯរជនរបស់រដឋ និងដ្វ                   
ព្បទានរម្ែជារម្ែសិទធជូិនដ ែ្ ះ  ផាន់ ចានធ់លុ ជាន្ទយរព្រុម្ហុ៊ន ខ្ព្ររដតន ត្ ១៧១ 
(រំរត្) ឌីវឡុីបមុ្និ ឯ.រ ៤៧៤៦ 

៣០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១២៤ អនព្រ.បរ  សតីរី ការបដងក ត្ព្បរន័ធដសបៀងបព្មុ្ងរម្ពុជា  ៤៧៤៩ 
៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ២៧៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតងំព្រុម្ព្បឹរាភបិាល្នវទិាស្ថា នជាតិ្-                    

រហុបដចចរដទសរម្ពុជា ៤៧៦២ 
២០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤៣ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការដផ្ារភាររិចច និងខ្ត្ងតងំម្ន្តនតរីាជការ ៤៧៦៤ 
២០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការនិយត័្រម្ែឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រជូ់នម្ន្តនតរីាជការ ៤៧៦៦ 
២០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤៥ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនដម្ោយការ រ ៤៧៦៨ 
២១-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតងំម្ន្តនតីរាជការ ៤៧៧៤ 
២១-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤៧ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការព្បមល់ភាររិចចជូនម្ន្តនតីរាជការ ៤៧៧៥ 
២១-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតងំម្ន្តនតីរាជការ ៤៧៧៦ 
២១-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤៩ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការតងំស៊បរ់នុងព្របមណ័ឌ ម្ន្តនតរីាជការ ៤៧៧៧ 
២១-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៥០ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតងំម្ន្តនតីរាជការ ៤៧៧៩ 
២៣-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៥១ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្រសព្មួ្លនិងខ្ត្ងតងំម្ន្តនតរីាជការ្ នអាជាា រ្ដសវា

ហិរញ្ា វត្ាុម្និខ្ម្ន្ន្ទគ្មរ ៤៧៨០ 
២៧-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៥២ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការព្បមល់ភាររិចចជូនម្ន្តនតីរាជការ ៤៧៨២ 
២៦-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៥៣ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការត្ដម្ល ងថ្នន រម់្ន្តនតីរាជការ ៤៧៨៣ 

 
 
 



គ 
២៨-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៥៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការនិយត័្រម្ែព្របមណ័ឌ  ឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន រដ់ល់                          

ម្ន្តនតីរាជការ ៤៧៨៤ 
២៨-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៥៥ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការនិយត័្រម្ែព្របមណ័ឌ  ឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន រជូ់ន                              

ម្ន្តនតីរាជការ ៤៧៨៦ 

          ២~សសចកតីសសត្មច 
១៥-៧-២០២១ -ដសចរតីសដព្ម្ចដលម ៧៦ សសរ សតីរី សូចន្ទររតម្ោនរមួ្គ្មន  ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៣ ៤៧៨៨ 
២១-៧-២០២១ -ដសចរតីសដព្ម្ចដលម ៧៨ សសរ សតីរី ការខ្ត្ងតងំសមាសភារមណៈរមាែ ្ិការបដចចរដទស

អនតរព្រសួងដរៀបចំដគ្មលនដោបាយព្មបព់្មង និងដព្ប ព្បាស់ដី្លី ដដ ម្បអីភវិឌឍដមត្តព្រះសីហនុ 
ដៅជាតំ្បនដ់សដឋរិចចរិដសសមំររូហុបំណង ៤៧៩០ 

២៣-៧-២០២១ -ដសចរតីសដព្ម្ចដលម ៨០ សសរ សតីរី ការបដងក ត្អនុមណៈរម្ែការដឹរន្ទកំារអនុវត្តចាបចំ់ណុះ  
ឱ្យមណៈរម្ែការអនតរព្រសួងដដ ម្បពី្បយុទធនឹងជំងឺរូវដី-១៩ ៤៧៩៣ 

  III~ការ្ងារ្បណ្តត ត្កសងួ    
             ១~ទីសតកីារ្រ្ដ្ាមន្តនតីត្កសងួររ្ ៉ា និង ថាមរល 

២៦-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០០៩១  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០០៩១ រថ.អព្បរ.លអ ចុះ្ថៃទី ២៦ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៧៩៦ 

២៦-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០០៩៤  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០០៩៤ រថ.អព្បរ.លអ ចុះ្ថៃទី ២៦ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៨០០ 

២៦-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០០៩៥  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០០៩៥ រថ.អព្បរ.លអ ចុះ្ថៃទី ២៦ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៨០៤ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០០៩៨  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០០៩៨ រថ.អព្បរ.លអ ចុះ្ថៃទី ៣១ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៨០៨ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១០១  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០១០១ រថ.អព្បរ.លអ ចុះ្ថៃទី ៣១ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៨១២ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១០២  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០១០២ ចុះ្ថៃទី ៣១ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៨១៦ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១០៣  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០១០៣ រថ.អព្បរ.លអ ចុះ្ថៃទី ៣១ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៨២០ 

 
 
 



ឃ 
៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១០៤  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ

ដព្បងឥនធនៈដលម ០១០៤ រថ.អព្បរ.លអ ចុះ្ថៃទី ៣១ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៨២៤ 
៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១០៥  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ

ដព្បងឥនធនៈដលម ០១០៥ រថ.អព្បរ.លអ ចុះ្ថៃទី ៣១ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៨២៨ 
៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១១១  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ ្នលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ រការស្ថា នីយ

រមួ្ដព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈដលម ០១១១ រថ.អព្បរ.លអ ចុះ្ថៃទី ៣១ ខ្ម ម្នី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ ៤៨៣២ 

          ២~ទីសតកីារ្រ្ដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាវទទ 
១២-៨-២០២០ -ព្បកាសដលម ៣៤៤១ ព្បរ សតីរី ការចុះដ ែ្ ះរនុងបញ្ា ីសមាមម្ ៤៨៣៦ 
១៤-៨-២០២០ -ព្បកាសដលម ៣៥១៧ ព្បរ សតីរី ការចុះដ ែ្ ះរនុងបញ្ា ីសមាមម្ ៤៨៣៧ 
២៥-៨-២០២០ -ព្បកាសដលម ៣៥៧៣ ព្បរ សតីរី ការចុះដ ែ្ ះរនុងបញ្ា ីសមាមម្ ៤៨៣៨ 
២៥-៨-២០២០ -ព្បកាសដលម ៣៥៧៤ ព្បរ សតីរី ការចុះដ ែ្ ះរនុងបញ្ា ីសមាមម្សព្មាបនី់តិ្បុមគល ៤៨៣៩ 
២៥-៨-២០២០ -ព្បកាសដលម ៣៦៣៣ ព្បរ សតីរី ការលុបដ ែ្ ះដចពរីរនុងបញ្ា ីសមាមម្ ៤៨៤០ 

     ៣~ទីសតកីារ្រ្ដ្ាមន្តនតីត្កសងួយរុតិធម៌ 
២២-៩-២០២០ -ព្បកាសដលម ១៥៣ រយ.ព្បរ/២០ សតីរី ការបដងក ត្មណៈរម្ែការរិនិត្យលរខណៈសម្បត្តិ

ដបរខជន ខ្ដលព្តូ្វដសន សំុដព្មឿងឥសសរយិយស ្នព្រះរាជាណ្តចព្ររម្ពុជា សព្មាបឆ់្ន ២ំ០១៩-
២០២០ ៤៨៤១ 

២២-៩-២០២០ -ព្បកាសដលម ១៥៤ រយ.ព្បរ/២០ សតីរី ការខ្ត្ងតងំម្ន្តនតីរាជការ ៤៨៤៣ 
២-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ១៦០ រយ.ព្បរ/២០ សតីរី ការខ្បងខ្ចរព្របមណឌ ម្ន្តនតរីាជការ ៤៨៤៤ 
៥-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ១៦១ រយ.ព្បរ/២០ សតីរី ការដផ្ារភាររិចចម្ន្តនតីរាជការ ៤៨៤៦ 
៥-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ១៦២ រយ.ព្បរ/២០ សតីរី ការោរម់្ន្តនតីរាជការឱ្យសាិត្ដៅរនុងភារទំដនរគ្មែ ន

ដបៀវត្ស ៤៨៤៧ 
១០-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ១៧៩ រយ.ព្បរ/២០ សតីរី ការោរម់្ន្តនតីរាជការឱ្យសាិត្ដៅរនុងភារទំដនរគ្មែ ន

ដបៀវត្សបនត ៤៨៤៩ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47274727



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47284728



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47294729



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47304730



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47314731



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47324732



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47334733



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47344734



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47354735



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47364736



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47374737



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47384738



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47394739



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47404740



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47414741



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47424742



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47434743



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47444744



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47454745



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47464746



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47474747



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47484748



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47494749



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47504750



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47514751



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47524752



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47534753



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47544754



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47554755



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47564756



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47574757



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47584758



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47594759



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47604760



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47614761



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47624762



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47634763



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47644764



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47654765



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47664766



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47674767



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47684768



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47694769



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47704770



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47714771



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47724772



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47734773



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47744774



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47754775



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47764776



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47774777



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47784778



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47794779



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47804780



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47814781



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47824782



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47834783



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47844784



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47854785



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47864786



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47874787



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47884788



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47894789



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47904790



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47914791



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47924792



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47934793



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47944794



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47954795



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47964796



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47974797



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47984798



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47994799



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48004800



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48014801



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48024802



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48034803



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48044804



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48054805



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48064806



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48074807



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48084808



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48094809



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48104810



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48114811



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48124812



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48134813



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48144814



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48154815



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48164816



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48174817



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48184818



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48194819



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48204820



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48214821



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48224822



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48234823



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48244824



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48254825



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48264826



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48274827



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48284828



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48294829



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48304830



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48314831



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48324832



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48334833



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48344834



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48354835



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48364836



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48374837



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48384838



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48394839



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48404840



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48414841



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48424842



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48434843



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48444844
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ឆា  ំទី២១ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48464846
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