


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

១១-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧៩ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ជីថៃអុរីធកិន ឡតឺ្សររី (CHITAITTHIKON LOESRIT) ជនជាតិ្ថៃ 
សញ្ជា តិ្ថៃ ៤៩៧៥ 

១១-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨០ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ យយៀក ល ី(YE LI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៤៩៧៦ 

១២-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨១ សតីរី ការខ្ត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧត្តម្                
ឧត្តម្ដសនីយឯ៍រ ទិរយ ចន័ទគីរ ីជាទីព្បឹរាព្រសួងម្ហាថផ្ៃ មានឋានៈដសែើ អគ្គនាយរ ៤៩៧៧ 

១២-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨២ សតីរី ការខ្ត្ងតាំងមុ្មត្ាំខ្ែងបខ្នែម្ឯរឧត្តម្                
ត្ររុំ សខុា រដឋម្ន្តនតីព្រសួងមុ្មងារសាធារែៈ ជាព្បធានគ្ែៈរមាែ ធិការខ្រទព្ម្ងរ់ដឋបាល
សាធារែៈ ៤៩៧៨ 

១២-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨៣ សតីរី ការខ្ត្ងតាំងមុ្មត្ាំខ្ែងឯរឧត្តម្                
យសង មា៉ា យោឫទធ ិ ជាអគ្គនាយរថនអគ្គនាយរោឋ នរាជរិចច និងត្ម្កល់ឯរសារជាតិ្ ថន            
ទីសតីការគ្ែៈរដឋម្ន្តនត ី ៤៩៧៩ 

១២-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ល ូជាយ ូ(LU CHIA-JUI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន (ថត្វ៉ា ន)់ ៤៩៨០ 

១៣-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨៥ សតីរី ការខ្ត្ងតាំងមុ្មត្ាំខ្ែងឯរឧត្តម្                
ប ៉ាន ររ័ន ជាអនុរដឋដលខាធិការ ថនព្រសួងដរៀបចាំខ្ដនដី នគ្របូនីយរម្ែ និងសាំែង ់ ៤៩៨១ 

១៣-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨៦ សតីរី ការដផ្ៃរ និងខ្ត្ងតាំងមុ្មត្ាំខ្ែងឯរឧត្តម្                
កាន ចន័ទយមត្តា  និងខ្ត្ងតាំងមុ្មត្ាំខ្ែងឯរឧត្តម្ សុមឹ សុថីា ជារដឋដលខាធិការ ថន
ព្រសួងឧសាហរម្ែ វទិាសាន្តសត បដចចរវទិា និងនវនុវត្តន ៍ ៤៩៨២ 

១៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨៧ សតីរី ការផ្តល់នីតិ្សម្បទាដ ើងវញិឱ្យដ ែ្ ះ     
ឃមី ឡាគ ី ដេទព្បុស ព្តូ្វបានហាម្ឃាត្ម់្និឱ្យដធវើនដោបាយសព្មាប់រយៈដរល        
៥ (ព្បាាំ)ឆ្ន ាំ ៤៩៨៣ 

 
 
 



ខ 
១៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨៨ សតីរី ការផ្តល់នីតិ្សម្បទាដ ើងវញិឱ្យដ ែ្ ះ         

យ ៉ា  សផុល ដេទព្បុស ព្តូ្វបានហាម្ឃាត្ម់្និឱ្យដធវើនដោបាយសព្មាប់រយៈដរល           
៥ (ព្បាាំ)ឆ្ន ាំ ៤៩៨៤ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 
១៤-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១១៣ អនព្រ.បរ  សតីរី ការដរៀបចាំ និងការព្បព្រឹត្តដៅថនអងគភារដព្កាម្ឱ្វទរបស់

អាជាា ធរដសវហិរញ្ញ វត្ែុម្និខ្ម្នធនាគារ ៤៩៨៥ 
១០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១៣៤ អនព្រ.បរ  សតីរី ការខ្រសព្មួ្លរចនាសម្ពន័ធ តួ្នាទី និងភាររិចចរបស់      

អងគភារចាំែុះព្រសួងមុ្មងារសាធារែៈ ៥០៣០ 
១០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១៣៥ អនព្រ.បរ  សតីរី ការដផ្ៃរឥែទានៃវកិា ៥០៤៩ 
៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៦៩ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការដផ្ៃរភាររិចច និងខ្ត្ងតាំងម្ន្តនតរីាជការ ៥០៥១ 
៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៧០ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការដផ្ៃរភាររិចច និងខ្ត្ងតាំងម្ន្តនតរីាជការ ៥០៥៣ 
៩-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៧១ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការោរម់្ន្តនតរីនធនាគារឱ្យចូលនិវត្តន ៍ ៥០៥៥ 
៩-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៧២ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការនិយត័្រម្ែព្របមែ័ឌ  ត្ដម្លើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រជូ់ន

ម្ន្តនតីរាជការ ៥០៥៧ 
១០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៧៣ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងមុ្មត្ាំខ្ែងម្ន្តនតីនគ្របាលជាតិ្រម្ពុជា ៥០៥៩ 

          ២~យសចកាីសយត្មច 
១៧-៨-២០២១ -ដសចរតីសដព្ម្ចដលម ៨៦ សសរ សតីរី ការផ្លល ស់បតូរ និងបាំដរញបខ្នែម្សមាជិរព្រុម្ការងារ                

រាជរោឋ េបិាលចុះមូ្លោឋ នដមត្តសាវ យដរៀង ដមត្តរាំរងឆ់្ន ាំង ដមត្តឧត្តរមានជយ័ ដមត្ត          
បនាៃ យមានជយ័ និងដមត្តដកាះរុង ដដើម្បពី្តួ្ត្រិនិត្យ និងគាាំព្ទការអនុវត្តរម្ែវធីិនដោបាយ 
និងយុទធសាន្តសតចតុ្ដកាែដាំណារក់ាលទី៤ របស់រាជរោឋ េបិាលរម្ពុជា ៥០៦០ 

            III~ការងារ ណ្តា ត្កសងួ    
១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួយសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

៣-៦-២០២១ -ព្បកាសអនតរព្រសួងដលម ៣៣៨ សហវ.ព្បរ សតីរី នីតិ្វធីិរិនយ័អនតរការែ៍ ដលើអាំដរើដលែើស
នឹងចាបស់តីរីរិចចការពារអនរដព្បើព្បាស់ ៥០៦២ 

៣-៦-២០២១ -ព្បកាសអនតរព្រសួងដលម ៣៣៩ សហវ.ព្បរ សតីរី ការខ្បងខ្ចរចាំែូលរីការរិនយ័                 
អនតរការែ៍ និងការរិនយ័ជាព្បារដ់លើអាំដរើដលែើសនឹងចាបស់តីរីរិចចការពារអនរដព្បើព្បាស់ ៥០៦៧ 

 
 



គ             

 ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួបរ ៉ា និង ថាមរល 
៦-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១២៧  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមែឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំដែើ រការ

សាែ នីយដព្បងឥនធនៈដលម ០១២៧ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃៃទី ៦ ខ្ម ដម្សា ឆ្ន ាំ ២០២០ ៥០៧១ 
៦-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១២៨  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមែឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំដែើ រការ

សាែ នីយរមួ្ដព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈដលម ០១២៨ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃៃទី ៦ ខ្ម ដម្សា              
ឆ្ន ាំ ២០២០ ៥០៧៥ 

៨-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១៣០  រៃ.អព្បរ.ព្បរ សតីរី លរខមែឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំដែើ រការសាែ នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០១៣០ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃៃទី ៨ ខ្ម ដម្សា ឆ្ន ាំ ២០២០ ៥០៧៩ 

៨-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១៣១ រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមែឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំដែើ រការសាែ នីយ
រមួ្ដព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈដលម ០១៣១ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃៃទី ៨ ខ្ម ដម្សា ឆ្ន ាំ ២០២០ ៥០៨៣ 

៨-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១៣២ រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមែឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំដែើ រការសាែ នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០១៣២ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះថៃៃទី ៨ ខ្ម ដម្សា ឆ្ន ាំ ២០២០ ៥០៨៧ 

៨-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១៣៣ រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមែឌ ថនលិមិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំដែើ រការសាែ នីយ
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ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49754975



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49764976



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49774977



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49784978



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49794979



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49804980



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49814981



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49824982



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49834983



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49844984



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49854985



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49864986



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49874987



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49884988



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49894989



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49904990



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49914991



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49924992



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49934993



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49944994



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49954995



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49964996



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49974997



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49984998



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49994999



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50005000



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50015001



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50025002



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50035003



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50045004



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50055005



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50065006



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50075007



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50085008



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50095009



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50105010



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50115011



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50125012



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50135013



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50145014



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50155015



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50165016



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50175017



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50185018



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50195019



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50205020



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50215021



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50225022



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50235023



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50245024



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50255025



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50265026



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50275027



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50285028



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50295029



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50305030



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50315031



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50325032



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50335033



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50345034



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50355035



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50365036



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50375037



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50385038



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50395039



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50405040



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50415041



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50425042



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50435043



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50445044



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50455045



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50465046



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50475047



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50485048



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50495049



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50505050



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50515051



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50525052



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50535053



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50545054



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50555055



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50565056



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50575057



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50585058



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50595059



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50605060



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50615061



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50625062



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50635063



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50645064



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50655065



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50665066



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50675067



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50685068



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50695069



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50705070



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50715071



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50725072



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50735073



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50745074



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50755075



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50765076



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50775077



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50785078



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50795079



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50805080



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50815081



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50825082



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50835083



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50845084



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50855085



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50865086



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50875087



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50885088



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50895089



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50905090



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50915091



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50925092



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50935093



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50945094



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50955095



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50965096



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50975097



ឆា  ំទី២១ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50985098
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