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   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
  ១~ត្ពះរាជត្កម 

២៥-១២-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១២២០/០៣៩ សតីព ីការរបកាសឱយ្បរបើច្្ាប់សតីព ីការទូទាតថ់វិកាទូបៅ
របសរ់ដ្ឋសរាប់ការររប់ររងឆ្្ាំ ២០១៩ ១៤៩៧ 

     ២~ត្ពះរាជត្កឹរយ 
១៨-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៦៦ សតីពី ការតតងតាំង នងិផតល់ឋានៈឯរឧតតម          

ង ៉ោ  សវុណ្ណ  ជា អនរុបធានរណៈរាម្ធកិារជាតិររបរ់រងបររះមហនតរាយ ានឋានៈបសមើ 
រដ្ឋមន្តនតី បតនែមបលើមុខងារបច្ចបុ្ំ នៅ  ១៥៦៤ 

១៨-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៦៧ សតីពី និយ័តរមមតបមលើងឋាននតរសរ័តិ និងថ្្្រ ់ តម
អតតីភាពការងារ ននររបខណ័ឌមន្តនតរីរប់ររងរដ្ឋបាល នងិររបខ័ណឌមន្តនតបីបច្ចរបទសជានខ់ពស់ 
បៅរដ្ឋបលខាធកិារដ្ឋ្នអាកាសច្រសុីវិល ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ៤ រូប  ១៥៦៥ 

១៨-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៦៨ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិតខមរ       
បដ្យរម្នការបងិតបងាំដ្ល់បោរ បប៉ោន ចាន់ថា (PEN CHANTHA) ជនជាតតិខមរ 
សញ្ជ្តិតខមរ តដ្លបច្ចុប្ំនៅរាំពងុរស់បៅរបបទសហូឡង់ ១៥៦៦ 

១៨-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៦៩ សតីពី ការដ្រ់មន្តនតីរាជការ ៨០ រូប របស់ររសួង 
ស្ណ្ប័នច្ាំនួន ២៥ ឱយ្ច្ូលនិវតតន៍ ១៥៦៧ 

១៨-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧០ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតាំតណងឯរឧតតម ឈរិ ល-ី
ហាក់ឈនុ ពីជាំនួយការ និងតតងតាំងមុខតាំតណង ផតល់ឋានៈបោរជាំទាវ ជា សមុា៉ោ ល ី
ជាជាំនួយការ ឯរឧតតមបណឌិត បប៉ោន សុមី៉ោន របធានរណៈរមមការអបងតបបាសសាំអាត 
និងរបឆាំងអាំបពើពុររលួយ រៅុងនីតិកាលទី៦ ននរដ្ឋសភា ានឋានៈបសមើ អរនាយរ ១៥៧៣ 

១៨-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧១ សតីពី ការតតងតាំង នងិផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ាសបមតច្
អរមហាពញាច្ររី ងេង សរំនិ  របធានរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ ច្ាំននួ ៣ រូប ១៥៧៤ 

២០-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧២ សតីពី ការតតងតាំងមុខតាំតណងឯរឧតតម                     
មួន     សារ ៉ោន  ជារដ្ឋបលខាធិការ ននររសួងមហានផៃ ១៥៧៥ 

២០-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧៣ សតីពី ការតតងតាំងមខុតាំតណងបោរជាំទាវ                   
ខា ងេង ជាអនរុដ្ឋបលខាធកិារ ននររសួងពាណិជជរមម ១៥៧៦ 

២០-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដ្យសញ្ជ្តូបនយីរមម 
ដ្លប់ោរ ឈនិ យ៉ោ៉ូវធ៉ូ (CHEN YOUTU) ជនជាតចិ្ិន សញ្ជ្តិច្និ ១៥៧៧ 

 



ខ 

២០-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដ្យសញ្ជ្តូបនយីរមម 
ដ្លប់ោរ ឆុង សា៊ា វេ៊ាួយ (CONG XIAOHUI) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិច្ិន បដ្យបតូរ
ប ម្ះជា ជុង ឡាក់គី (CHUNG LUCKY) ១៥៧៨ 

២០-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧៦ សតីពី ការផតលស់ញ្ជ្តិតខមរ បដ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍
ដ្លប់ោររស ីេុង វិន (HONG VAN) ជនជាតិបវៀតណាម សញ្ជ្តិបវៀតណាម  ១៥៧៩ 

២០-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដ្យសញ្ជ្តូបនីយរមម 
ដ្លប់ោរ េងុ ងផង (LONG PENG) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិច្ិន បដ្យបតូរប ម្ះជា   
វ៉ោកឃរ័ ឌីបេន (WALKER DYLAN) ១៥៨០ 

២០-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដ្យសញ្ជ្តូបនីយរមម 
ដ្លប់ោរ ចាវ ស៉ូវយនិ (ZHAO SHOUREN) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិច្ិន  ១៥៨១ 

២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៧៩ សតីព ី ការតបមលើងឋានៈឯរឧតតម ល ី បញ្ញរទិធិ៍          
អរបលខាធិការរងននអរបលខាធិការដ្ឋ្នអាជាញ្ធររមពុជាររប់ររងសរមមភាពរាំចាត់មីន និង 
សបន្តងា្្ះជនពិការបដ្យស្រមីន ានឋានៈបសមើ រដ្ឋបលខាធិការ ១៥៨២ 

២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៨០ សតីព ី ការតតងតាំង នងិផតល់ឋានៈឯរឧតតម                    
មុិល សគុុណ្ ជាទីរបឹរា្ររុមរបរឹ្ាស្ឍ្រអភិវឌឍ្ន៍វសិ័យរសិរមម និងជនបទ ានឋានៈបសមើ 
អនរុដ្ឋបលខាធកិារ ១៥៨៣ 

២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៨១ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិតខមរ  បដ្យរម្ន
ការបងិតបងាំដ្ល់បោររសី  ទឹង គីមឡាន (TEUNG KIMLAN) ជនជាតិតខមរ សញ្ជ្តិ
តខមរ តដ្លបច្ចុប្ំនៅរាំពុងរស់បៅរបបទសអាលលឺម៉ង់ ១៥៨៤ 

២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៨២ សតពីី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិតខមរ  បដ្យរម្ន 
ការបងិតបងាំដ្ល់បោរ  ទិន គីបណ្ល  (TINN KINEL) ជនជាតិតខមរ សញ្ជ្តិតខមរ តដ្ល
បច្ចុប្ំ នៅរាំពុងរស់បៅរបបទសហូឡង់ ១៥៨៥ 

២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៨៣ សតីពី ការផតល់បររមងារឧរញា ្ គិរ ងម៉ោង ជា      
អៅរឧរញា ្  ១៥៨៦ 

២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៨៧ សតីពី ការផតល់បររមងារបោរ សនុ ដារា៉ោ វុធ ជា      
ឧរញា ្  ១៥៨៧ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                           អនុត្កឹរយ 
៩-២-២០២១ -អនុររឹតយ្បលខ ១៨  អនររ.បរ  សតីព ីការតរសរមួលអរតអាររពិបសស បលើមុខទាំនិញរថយនត

មួយច្ាំនួន ១៥៨៨ 
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១៥-២-២០២១ -អនុររឹតយ្បលខ ២០  អនររ.បរ  សតីព ី ការតរសរមួលនផៃបងឹតបារ (បឹងរប់រសូវ) សែិតរៅុង              
រាជធានីភៅាំបពញ ១៥៩៤ 

១៥-២-២០២១ -អនុររឹតយ្បលខ ២១  អនររ.បរ  សតីព ី ការតរសរមួលនផៃបងឹតបារ (បឹងរប់រសូវ) សែិតរៅុង              
រាជធានីភៅាំបពញ ១៥៩៦ 

១៥-២-២០២១ -អនុររឹតយ្បលខ ២២  អនររ.បរ  សតីព ីការតរសរមួលនផៃបងឹតបារ (បឹងរប់រសូវ) សែិតរៅុង              
រាជធានីភៅាំបពញ ១៥៩៨ 

៧-១០-២០២០ -អនុររតឹ្យបលខ ៨៥០  អនររ.តត សតីព ី ការបផៃរបញ្ចូលបៅរៅុងឋាននតរស័រតិវរអរ្្នរុរឝ្ នន
ររបខ័ណឌមន្តនតពីនោនាររ ររសួងមហានផៃ ១៦០០ 

២០-១០-២០២០ -អនុររតឹ្យបលខ ៩១៩  អនររ.តត សតីព ី ការបផៃរបញ្ចូលបៅរៅុងឋាននតរស័រតិវរអរ្្នរុរឝ្ នន
ររបខ័ណឌមន្តនតពីនោនាររ ររសួងមហានផៃ ១៦០២ 

២-១១-២០២០ -អនុររតឹ្យបលខ ៩៣៨  អនររ.តត សតីព ីការបផៃរបញ្ចូលបៅរៅងុឋាននតរស័រតវិរមន្តនត ីននររបខ័ណឌ
មន្តនតីរាជការសុីវលិ ររសួងមហានផៃ ១៦០៤ 

៩-២-២០២១ -អនុររតឹ្យបលខ ៩៤  អនររ.តត សតីព ីការជូនបមដ្យការងារ ១៦០៦ 
១៥-២-២០២១ -អនុររតឹ្យបលខ ៩៥  អនររ.តត សតីព ីការជូនបមដ្យមុនីស្រាភ័ណឌ ១៦១១ 
១៥-២-២០២១ -អនុររតឹ្យបលខ ៩៧  អនររ.តត សតីព ីការបធវើនិយ័តរមមតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្្្រ់មន្តនតីរាជការ ១៦១២ 
១៥-២-២០២១ -អនុររតឹ្យបលខ ៩៨  អនររ.តត សតីព ីការដ្រ់មន្តនតីរាជការឱយ្ច្ូលនិវតតន ៍ ១៦១៣ 
១៥-២-២០២១ -អនុររតឹ្យបលខ ៩៩  អនររ.តត សតីព ីការអនវុតតវិន័យមន្តនតនីររបាលជាតិរមពុជា ១៦១៧ 
១៦-២-២០២១ -អនុររតឹ្យបលខ ១០០  អនររ.តត សតីព ីការតតងតាំងមន្តនតីរាជការននឧតតមររុមរបឹរ្ាបសដ្ឋរិច្ច

ជាត ិ ១៦១៨ 

      III~ការ របណ្តា ត្កសងួ     
     ទសីាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួយរុាធិម៌ 

១១-៦-២០២០ -របកាសបលខ ១១៩ រយ.របរ/២០ សតីពី ការដ្រ់មន្តនតីរាជការឱ្យសែិតបៅបរៅររបខណឌបដ្ើម ១៦២០ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14971497



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14981498



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14991499



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15001500



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15011501



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15021502



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15031503



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15041504



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15051505



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15061506



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15071507



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15081508



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15091509



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15101510



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15111511



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15121512



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15131513



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15141514



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15151515



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15161516



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15171517



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15181518



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15191519



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15201520



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15211521



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15221522



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15231523



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15241524



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15251525



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15261526



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15271527



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15281528



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15291529



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15301530



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15311531



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15321532



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15331533



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15341534



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15351535



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15361536



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15371537



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15381538



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15391539



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15401540



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15411541



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15421542



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15431543



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15441544



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15451545



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15461546



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15471547



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15481548



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15491549



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15501550



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15511551



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15521552



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15531553



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15541554



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15551555



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15561556



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15571557



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15581558



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15591559



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15601560



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15611561



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15621562



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15631563



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15641564



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15651565



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15661566



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15671567



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15681568



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15691569



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15701570



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15711571



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15721572



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15731573



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15741574



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15751575



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15761576



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15771577



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15781578



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15791579



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15801580



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15811581



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15821582



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15831583



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15841584



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15851585



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15861586



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15871587



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15881588



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15891589



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15901590



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15911591



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15921592



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15931593



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15941594



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15951595



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15961596



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15971597



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15981598



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15991599



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16001600



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16011601



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16021602



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16031603



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16041604



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16051605



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16061606



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16071607



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16081608



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16091609



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16101610



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16111611



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16121612



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16131613



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16141614



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16151615



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16161616



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16171617



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16181618



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16191619



ឆា  ំទី២១ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16201620
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