


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទី2  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
១~ត្រះរាជត្កម 

៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រម នស/ររម/១០២១/០១១ សតីរី ការព្រកាសឱ្យបព្រើច្បារស់តីរី វបិោធនរមមមាព្ា១២៣ 
មាព្ា១៣៨ មាព្ា១៦២ មាព្ា៣០០ មាព្ា៣៤៣ មាព្ា៣៥០ មាព្ា៣៦៣ និងមាព្ា៣៦៧ 
នន   ច្បារស់តីរីការងារ ដែលព្រូវព្រកាសឱ្យបព្រើបោយព្រះរាជព្រមបលខ   ជស/ររម/០៣៩៧/០១  
ច្ប ះនងៃទី១៣ ដខមនីា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ៦៧១៧ 

 ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
១-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹរយ នស/រររ/១០២១/៧១៥ សតីរី ការដរងាាំងម ខរាំដែង និងផ្តល់ឋានៈ        

ឯរឧរតមឧរតមបសនីយប៍ោ មមៀវ សខុត្ទ ី ជាអន ព្រធានព្រុមព្រឹរានីរិរមម ននព្រសួង
មហានផ្ៃ មានឋានៈបសមើ អគ្គនាយរ ៦៧២២ 

១-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹរយ នស/រររ/១០២១/៧១៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា រិដខមរ បោយសញ្ជា រូរនីយរមម      
ែល់បោរ លវី វ័យ (LIU WEI) ជនជារិចិ្បន សញ្ជា រិចិ្បន ៦៧២៣ 

១-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹរយ នស/រររ/១០២១/៧១៧ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា រិដខមរ បោយសញ្ជា រូរនីយរមម      
ែល់បោរ ឆាង ជាលនី (CHANG CHIA-LIN) ជនជារិចិ្បន សញ្ជា រិចិ្បន (នរវ៉ាន)់ ៦៧២៤ 

១-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹរយ នស/រររ/១០២១/៧១៨ សតីរី ការដរងាាំង និងផ្តល់ឋានៈ ជាទីព្រឹរា និង         
ជាជាំនួយការសបមតច្បវរិ លបសនាភរត ីសាយ ឈុុំ ព្រធានព្រឹទធសភា នីរិកាលទី៤ ១០ ររូ ៦៧២៥ 

១-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹរយ នស/រររ/១០២១/៧១៩ សតីរី ការបព្ោសព្រះរាជោន នូវបព្គ្ឿងឥសសរយិយស                  
ាមលាំោរថ់្នន រ ់ច្បាំប ះ ឯរឧរតម ឧរញ៉ា  បោរជាំោវ និងអស់បោរ ច្បាំនួន ៧៩ ររូ ៦៧២៧ 

១-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹរយ នស/រររ/១០២១/៧២០ សតីរី ការបព្ោសព្រះរាជោន នូវបព្គ្ឿងឥសសរយិយស                  
ាមលាំោរថ់្នន រ ់ច្បាំប ះ ឯរឧរតម ឧរញ៉ា  អស់បោរ បោរព្សី ឧោសរ ឧោសិកា និង
រញ្ជា  ច្បាំនួន ៨០ ររូ ៦៧២៩ 

១-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹរយ នស/រររ/១០២១/៧២១ សតីរី ការបព្ោសព្រះរាជោន នូវបព្គ្ឿងឥសសរយិយស                  
ាមលាំោរថ់្នន រ ់ជូនច្បាំប ះ ឯរឧរតម បោរ បោរព្សី ៧៣ ររូ ៦៧៣១ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                          អនុត្កឹរយ 

២០-៨-២០២១ -អន ព្រឹរយបលខ ១៥០ អនព្រ.ររ សតីរី ការរបងកើរឃ ាំយាយប ៉ា បរព្ជនិល ននព្សុរភនាំព្សួច្ប    
បខរតរាំរងស់ពឺ ៦៧៣៣ 

 



ខ 
២០-៨-២០២១ -អន ព្រឹរយបលខ ១៥១ អនព្រ.ររ សតីរី ការរបងកើរឃ ាំភនាំព្កាាំងែីមាស ននព្សុររោបរអៀរ បខរតរាំរងឆ់្ន ាំង ៦៧៣៦ 
១១-១០-២០២១ -អន ព្រឹរយបលខ ៤៧២  អនព្រ.ររ សតីរី  ការដរងាាំងមន្តនតីរាជការ ៦៧៣៩ 
១១-១០-២០២១ -អន ព្រឹរយបលខ ៤៧៣  អនព្រ.ររ សតីរី  ការរបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៦៧៤០ 
១១-១០-២០២១ -អន ព្រឹរយបលខ ៤៧៤  អនព្រ.ររ សតីរី  ការោរម់ន្តនតរីាជការឱ្យចូ្បលនិវរតន ៍ ៦៧៤១ 
១១-១០-២០២១ -អន ព្រឹរយបលខ ៤៧៥  អនព្រ.ររ សតីរី  ការនិយរ័រមម ឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៦៧៤២ 
១១-១០-២០២១ -អន ព្រឹរយបលខ ៤៧៦  អនព្រ.ររ សតីរី  ការដរងាាំងមន្តនតីរាជការ ៦៧៤៤ 
១១-១០-២០២១ -អន ព្រឹរយបលខ ៤៧៧ អនព្រ.ររ សតីរី  ការដរងាាំងមន្តនតីរាជការ ៦៧៤៥ 

III~ការងារបណ្តា ត្កសងួ      
១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួមសដ្ាកិច្ច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

៥-៥-២០២០ -ព្រកាសអនតរព្រសួងបលខ ៤៧២ សហវ.ព្ររ សតីរី ការរបងកើររជាបទយយច្បាំែូល បៅព្រសួងដរ ៉ា 
និងថ្នមរល ៦៧៤៧ 

    ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសា បមច្ចកវិទា និងនវានុវរាន៍ 

១៥-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០០៦ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអន ញ្ជា រឱ្យព្រុមហ  ន ជាយាន បហងរ ន           
អ ិនបធើល បងរោត យ ឯ.រ របងកើរបរាងច្បព្រ ចារ ់និងការប់ែរសបមលៀររាំ រ ់ ៦៧៥០ 

១៥-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០០៧ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអន ញ្ជា រឱ្យព្រុមហ  ន បផ្រ ជឺរ អ ិនបធើបែ-
សិនែល (បខមរូឌា) របងកើរបរាងច្បព្រ ផ្លិរព្រអរព់្រោស ការូរនែ ឧរររែ៍ និង          
សមាា រៈស វរថិភារ ៦៧៥៣ 

១៥-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០០៨ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអន ញ្ជា រឱ្យព្រុមហ  ន ជ នបរង អ ិនោស-
បន្តសៃៀល (បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើរបរាងច្បព្រផ្លិរសមាា រៈ (រីរាំណារ)់ សព្មារស់រវចិ្បញ្ច ឹម (ដកក               
និងឆ្ម ) ៦៧៥៦ 

១៥-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០០៩ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអន ញ្ជា រឱ្យព្រុមហ  ន វឌ្ឍនៈ ព្រូបវ ើរ ី ឯ.រ 
របងកើរបរាងច្បព្រផ្លិរព្ោបរៀរ ៦៧៥៩ 

១៩-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០១០ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអន ញ្ជា រឱ្យព្រុមហ  ន បខមរូឌាន                  
បងរោថ យ បវ ើលវ៉ាយែ ៏ភនាំបរញបវ ើរ ខូ អិលធីឌី្ របងកើរបរាងច្បព្រ ការប់ែរសបមលៀររាំ រ ់ ៦៧៦២ 

១៩-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០១១ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអន ញ្ជា រឱ្យព្រុមហ  ន ហស ងហគូបច្បង             
ស ីនស ីង ជាននរ ឯ.រ របងកើរបរាងច្បព្រ ោយបររ ង ៦៧៦៥ 

១៩-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០១២ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអន ញ្ជា រឱ្យព្រុមហ  ន ជាន ហគ ង ជី ទួន            
បមបធៀបរៀល ឯ.រ របងកើរបរាងច្បព្រ ោយបររ ង ៦៧៦៨ 

 
 



   គ 
២០-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០១៣ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអន ញ្ជា រឱ្យព្រុមហ  ន បខមរូឌាន ធានយន័ 

ឌី្ងវ៉ាង បផ្រ ព្រោរ ់ឯ.រ របងកើរបរាងច្បព្រ ផ្លិរសមាា រៈសរវចិ្បញ្ច ឹមព្គ្រព់្របភទ (រីព្រណារ)់ ៦៧៧១ 

    ៣~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួររ ៉ែ និង ថាមរល 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៤២ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៤២ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៧៧៤ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៤៣ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៤៣ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៧៧៨ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៤៤ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៤៤ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៧៨២ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៤៥ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៤៥ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៧៨៦ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៤៦ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៤៦ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៧៩០ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៤៧ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៤៧ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៧៩៤ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៤៨ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៤៨ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៧៩៨ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៤៩ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៤៩ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៨០២ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៥១ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៥១ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៨០៦ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៥៣ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៥៣ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៨១០ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៥៤ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៥៤ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៨១៤ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៥៥ រង.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិរអន ញ្ជា រែាំបែើ រការោថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៥៥ រង.អព្ររ.លអ ច្ប ះនងៃទី ១៤ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ាំ ២០២០ ៦៨១៨ 

    ៤~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួយរុាិធម ៌
១៨-២-២០២១ -ព្រកាសអនតរព្រសួងបលខ ០៥៤ រយ.ែនស.ព្ររ/២១ សតីរី ការផ្តល់នីរិសមបោជា          

នគ្រោលយ រតិធម ៌ ៦៨២២ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67176717



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67186718



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67196719



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67206720



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67216721



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67226722



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67236723



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67246724



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67256725



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67266726



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67276727



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67286728



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67296729



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67306730



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67316731



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67326732



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67336733



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67346734



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67356735



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67366736



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67376737



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67386738



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67396739



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67406740



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67416741



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67426742



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67436743



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67446744



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67456745



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67466746



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67476747



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67486748



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67496749



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67506750



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67516751



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67526752



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67536753



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67546754



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67556755



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67566756



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67576757



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67586758



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67596759



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67606760



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67616761



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67626762



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67636763



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67646764



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67656765



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67666766



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67676767



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67686768



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67696769



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67706770



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67716771



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67726772



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67736773



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67746774



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67756775



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67766776



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67776777



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67786778



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67796779



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67806780



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67816781



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67826782



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67836783



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67846784



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67856785



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67866786



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67876787



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67886788



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67896789



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67906790



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67916791



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67926792



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67936793



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67946794



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67956795



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67966796



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67976797



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67986798



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67996799



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68006800



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68016801



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68026802



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68036803



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68046804



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68056805



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68066806



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68076807



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68086808



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68096809



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68106810



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68116811



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68126812



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68136813



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68146814



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68156815



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68166816



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68176817



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68186818



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68196819



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68206820



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68216821



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68226822



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68236823



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68246824



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68256825



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68266826



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68276827



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68286828



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68296829



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68306830



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68316831



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68326832



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68336833



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68346834



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68356835



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68366836



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68376837



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68386838



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68396839



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68406840
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