


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣៥ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ល ីឡ ី(QI, LEI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៥៧២៣ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរព្សី ស ឺមម៉េងមម៉េង (SHI, MENGMENG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៥៧២៤ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣៧ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ឡាន ជាងភីង (LAN, JIANPING) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៥៧២៥ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ គីម ហុកមសង (KIM HOCK SENG) ជនជាតិ្ម៉ា ដេស ី សញ្ជា តិ្ម៉ា ដេស ី ៥៧២៦ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣៩ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ចូវ ជុង (ZHOU, JUN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ដោយបតូរដ ែ្ ះជា                 
សខុ មហង (SOK HENG) ៥៧២៧ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៤០ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ស នុ អុហីវ ី (SUN, YIFEI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ដោយបតូរដ ែ្ ះជា                 
មៅ ហវ ី(POV FEI) ៥៧២៨ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៤១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ហាវ ង ហុងឈនួ (WANG, HONGCHUAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ដោយ
បតូរដ ែ្ ះជា មៅ អុី (POV YI) ៥៧២៩ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៤២ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ លវី យនិអិន (LIU, YEN-EN) ជនជាតិ្ចិនតត្វ៉ា ន ់សញ្ជា តិ្ចិនតត្វ៉ា ន ់ ដោយ           
បតូរដ ែ្ ះជា មៅ អាន (POV AN) ៥៧៣០ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 

២៦-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៦៨ អនព្រ.បរ សតីរី ការបដ្កើត្នាយរោា នបខ្នែម្ចំនួនរីរ ចំណ ះវទិ្យាស្ថែ ន
ជាតិ្សែិតិ្តនព្រសួ្ខ្ផ្នការ ៥៧៣១ 

២៦-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៦៩ អនព្រ.បរ សតីរី ការខ្រសព្មួ្លតផ្ៃបឹ្តាដមរ (បឹ្របព់្សូវ) សែិត្រន ្      
រាជធានីភ្នដំរញ ៥៧៣៤ 

 



ខ 
៣០-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៧១ អនព្រ.បរ សតីរី ការដផ្ៃរឥណទានថវកិា ៥៧៣៧ 
៣០-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៧២ អនព្រ.បរ សតីរី ការបខ្នែម្ឥណទានថវកិា ៥៧៣៩ 
៣០-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៧៣ អនព្រ.បរ សតីរី ការដផ្ៃរឥណទានថវកិា ៥៧៤១ 
៣១-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៧៤ អនព្រ.បរ សតីរី ការខ្រសព្មួ្លមព្តា ១ តនអន ព្រឹត្យដលម ១២៨                      

អនព្រ.បរ ច ះតថៃទី្យ ៥ ខ្ម សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ សតីរីការខ្រសព្មួ្លតផ្ៃបឹ្តាដមរ (បឹ្របព់្សូវ) 
សែិត្រន ្រាជធានីភ្នដំរញ ៥៧៤៤ 

១-៩-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៧៥ អនព្រ.បរ សតីរី ការខ្រសព្មួ្លតផ្ៃបឹ្តាដមរ (បឹ្របព់្សូវ) សែិត្រន ្      
រាជធានីភ្នដំរញ ៥៧៤៨ 

២-៩-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៧៦ អនព្រ.បរ សតីរី ការខ្រសព្មួ្លតផ្ៃបឹ្តាដមរ (បឹ្របព់្សូវ) សែិត្រន ្      
រាជធានីភ្នដំរញ ៥៧៥០ 

២-៩-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៧៧ អនព្រ.បរ សតីរី ការខ្រសព្មួ្លតផ្ៃបឹ្តាដមរ (បឹ្របព់្សូវ) សែិត្រន ្      
រាជធានីភ្នដំរញ ៥៧៥៣ 

៣-៩-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ១៧៨ អនព្រ.បរ សតីរី ការដផ្ៃរឥណទានថវកិា ៥៧៥៦ 
៣១-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ៤១៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនដម្ោយការងារ ៥៧៥៨ 

III~ការងារបណ្តា ត្កសងួ       
 ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួមសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

២៦-៥-២០២១ -ព្បកាសអនតរព្រសួ្ដលម ៣២៦ សហវ.ព្បរ សតីរី ការបដ្កើត្រជាដទ្យយយចំណូលសព្មប ់           
ឆ្ន ២ំ០២១ ដៅព្រសួ្ឧសាហរម្ែ វទិ្យាស្ថស្តសត បដចេរវទិ្យា និ្នវន វត្តន ៍ ៥៧៧៣ 

២១-៦-២០២១ -ព្បកាសអនតរព្រសួ្ដលម ៣៥៥ សហវ.ព្បរ សតីរី ការបដ្កើត្រជាដទ្យយយចំណូលសព្មប ់           
ឆ្ន ២ំ០២១ ដៅព្រសួ្ពាណិជារម្ែ ៥៧៧៦ 

៤-៥-២០២១ -ស្ថរាចរខ្ណនាដំលម ០០៤ សហវ.អថ សតីរី ការដ្វើវចិារណរម្ែ និ្ការរព្្ឹ្ព្បសិទ្យធភារ
ចំណាយថវកិាថ្នន រជ់ាតិ្ សព្មបអ់ន វត្តនច៍ាបស់តីរីហិរញ្ញ វត្ែ សព្មបក់ារព្របព់្រ្ឆ្ន ២ំ០២១ ៥៧៧៩ 

               ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសា បមចចកវិទា និងនវានុវរាន៍ 

៣-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៦០០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ហាវ យ ដសៃត្              
ថឹខ្ប រមូ ឯ.រ បដ្កើត្ដរា្ចព្រ ផ្លិត្បារ ី ៥៧៨៤ 

៣-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៦០១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ម្ ឹ្  យ៉ា ្ ហ  ្            
ដអនដ ើ្ព្បាយ (ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដ្កើត្ដរា្ចព្រ ផ្លិត្អំរូលដភ្លើ្  ដព្រឿ្ប្្ ំអំរូលដភ្លើ្  ខ្មែ
ដភ្លើ្  និ្ផ្លិត្ផ្លរីបាល សៃិរព្របព់្បដភ្ទ្យ ៥៧៨៧ 

៣-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៦០២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ដៅអ ីស ដអស្ថ           
ដផ្ន ឆីម្មីល អ ិនោសស្តសៃី ឯ.រ បដ្កើត្ដរា្ចព្រ ផ្លិត្ថ្នន ោំប កាវទឹ្យរ ស្ថរធាត្ រោំយ 
និ្ស្ថរធាត្ បខ្នែម្ ៥៧៩០ 



គ 
៣-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៦០៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ព្ទី្យខ្ម្រ អឹខ្ភ្រលឹ 

(ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដ្កើត្ដរា្ចព្រ កាត្ដ់ដរសដម្លៀរបំពារ ់ ៥៧៩៣ 
៣-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៦០៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ម៉ា រហវស ្ូល 

(ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដ្កើត្ដរា្ចព្រ ផ្លិត្ឧបររណ៍ជួសជ លដព្បើមយល់ ខ្មែមយល់ និ្សមា រៈ
បនាៃ បប់នែដំផ្ែ្ដទ្យៀត្ ៥៧៩៦ 

៣-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៦០៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ហាម្ នីឹ អឹខ្ភ្រលឹ   
ឯ.រ បដ្កើត្ដរា្ចព្រ កាត្ដ់ដរសដម្លៀរបំពារ ់ ៥៧៩៩ 

៣-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៦០៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន អិរស៍អូ ថិច                
អ ិនោសដស្តសៃៀល ឯ.រ បដ្កើត្ដរា្ចព្រ កាត្ដ់ដរសដម្លៀរបំពារ ់ ៥៨០២ 

៣-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៦០៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ដហ្ោ ដផ្រឃី្ 
(ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដ្កើត្ដរា្ចព្រ ផ្លិត្ដរសកាត្ ្ និ្ផ្លិត្ផ្លបាល សៃិរ ៥៨០៥ 

៣-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៦០៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ស្ថ ន ហែរូណីា   
ដហវសិន (ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដ្កើត្ដរា្ចព្រ កាត្ដ់ដរសដម្លៀរបំពារ ់ ៥៨០៨ 

   ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួមរ ៉េ និង ថាមរល 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៣៥ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ តនលិមិត្អន ញ្ជញ ត្ដំដណើ រការស្ថែ នីយ

រមួ្ដព្ប្ និ្ឧសែ័នឥនធនៈដលម ០២៣៥ រថ.អព្បរ.លអ ច ះតថៃទី្យ ៣១ ខ្ម ររកោ ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៨១១ 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៣៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ តនលិមិត្អន ញ្ជញ ត្ដំដណើ រការស្ថែ នីយ

ដព្ប្ឥនធនៈដលម ០២៣៧ រថ.អព្បរ.លអ ច ះតថៃទី្យ ៣១ ខ្ម ររកោ ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៨១៥ 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៣៨ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ តនលិមិត្អន ញ្ជញ ត្ដំដណើ រការស្ថែ នីយ

ដព្ប្ឥនធនៈដលម ០២៣៨ រថ.អព្បរ.លអ ច ះតថៃទី្យ ៣១ ខ្ម ររកោ ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៨១៩ 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៣៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ តនលិមិត្អន ញ្ជញ ត្ដំដណើ រការស្ថែ នីយ

ដព្ប្ឥនធនៈដលម ០២៣៩ រថ.អព្បរ.លអ ច ះតថៃទី្យ ៣១ ខ្ម ររកោ ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៨២៣ 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៤០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ តនលិមិត្អន ញ្ជញ ត្ដំដណើ រការស្ថែ នីយ

ដព្ប្ឥនធនៈដលម ០២៤០ រថ.អព្បរ.លអ ច ះតថៃទី្យ ៣១ ខ្ម ររកោ ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៨២៧ 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៤១ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ តនលិមិត្អន ញ្ជញ ត្ដំដណើ រការស្ថែ នីយ

រមួ្ដព្ប្ និ្ឧសែ័នឥនធនៈដលម ០២៤១ រថ.អព្បរ.លអ ច ះតថៃទី្យ ៣១ ខ្ម ររកោ ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៨៣១ 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៤២ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ តនលិមិត្អន ញ្ជញ ត្ដំដណើ រការស្ថែ នីយ

ដព្ប្ឥនធនៈដលម ០២៤២ រថ.អព្បរ.លអ ច ះតថៃទី្យ ៣១ ខ្ម ររកោ ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៨៣៥ 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៤៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ តនលិមិត្អន ញ្ជញ ត្ដំដណើ រការស្ថែ នីយ

ដព្ប្ឥនធនៈដលម ០២៤៣ រថ.អព្បរ.លអ ច ះតថៃទី្យ ៣១ ខ្ម ររកោ ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៨៣៩ 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៤៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌ តនលិមិត្អន ញ្ជញ ត្ដំដណើ រការស្ថែ នីយ

រមួ្ដព្ប្ និ្ឧសែ័នឥនធនៈដលម ០២៤៤ រថ.អព្បរ.លអ ច ះតថៃទី្យ ៣១ ខ្ម ររកោ ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៨៤៣ 





ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5723



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5724



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5725



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5726



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5727



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5728



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5729



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5730



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5731



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5732



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5733



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5734



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5735



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5736



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5737



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5738



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5739



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5740



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5741



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5742



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5743



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5744



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5745



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5746



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5747



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5748



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5749



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5750



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5751



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5752



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5753



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5754



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5755



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5756



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5757



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5758



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5759



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5760



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5761



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5762



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5763



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5764



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5765



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5766



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5767



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5768



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5769



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5770



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5771



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5772



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5773



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5774



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5775



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5776



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5777



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5778



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5779



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5780



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5781



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5782



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5783



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5784



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5785



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5786



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5787



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5788



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5789



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5790



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5791



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5792



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5793



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5794



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5795



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5796



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5797



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5798



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5799



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5800



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5801



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5802



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5803



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5804



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5805



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5806



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5807



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5808



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5809



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5810



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5811



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5812



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5813



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5814



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5815



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5816



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5817



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5818



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5819



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5820



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5821



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5822



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5823



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5824



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5825



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5826



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5827



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5828



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5829



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5830



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5831



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5832



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5833



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5834



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5835



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5836



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5837



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5838



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5839



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5840



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5841



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5842



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5843



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5844



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5845



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៧ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5846
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