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                                                                      ក    N04/21ត្រីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
  ១~ត្រះរាជត្កម 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០៣៣ សតីពី ការរបកាសឱ្យេរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់រពម
េលើសនធិសញ្ញ្សតីពី ការហាមឃាត់អាវុធនុយេរលែអ៊ែរ ៣៧៥ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០២៩ សតីពី ការបញ្ចប់ និងែតងតាំងមុខតាំែែង      

ឯរឧតតម មម៉េង គមឹល ី ពីនាយរខុទ្ទកាល័យ មរជា នាយររងខុទ្ទកាល័យ និងតេមលើង 
និងែតងតាំងមុខតាំែែងឯរឧតតម ចាន ់ សវុច្ចនា ពីេបសរជនទី្របឹរ្ាបេច្ចរេទ្ស 
មរជានាយរខុទ្ទកាល័យ របធានររុមរបឹរ្ាធមមនុញ្ញ  ៤០២ 

១២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៣០ សតីពី ការបនធូរបនថយេោស និងការេលើរ         
ែលងេោស ៤០៣ 

១២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៣១ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទី្របឹរ្ា   ស
េមតច្មហាេសនាបតីេតេជា ហ ុន សសន នាយររដ្ឋមន្តនតីៃនរពះរាជាណាច្រររមពុជា ច្ាំនួន 
៣ រូប ៤០៩ 

១២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៣២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរ       
េោយគ្ម្នការបងខិតបងខាំដ្ល់េោរ លមី ជឺខខ (LIM TZE KAI) ជនជាតិែខមរ សញ្ជ្តិ
ែខមរ ែដ្លបច្ចុប្បននរាំពុងរស់េៅសាធារែរដ្ឋសិងឞបុរ ី ៤១០ 

១២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៣៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជតូ្បនីយ- 
រមម ដ្ល់េោរ ឈនិ គង័ខវ (CHEN GUANGWEI) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៤១១ 

១២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៣៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម 
ដ្ល់េោរ ផាន ជនីមនី (PAN JUNMIN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៤១២ 

១២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៣៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម 
ដ្ល់េោរ ស  ូមជើយ៉េងុ (SU ZHIYONG) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៤១៣ 

១២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៣៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម 
ដ្ល់េោរ ច្ងឹលនី ម៉េជូីន (ZENGLIN MOJUN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៤១៤ 

១២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៣៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម 
ដ្ល់េោរ ល ីហ្  ៊ូមជៀរ (LI FUJIE) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៤១៥ 

 
 



ខ 

១២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៣៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម 
ដ្ល់អនររសី មចាវ ជនិហ្ាង (ZHAO JINFANG) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៤១៦ 

១៤-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៤១ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារឧរញ ្ ជងឹ សគុនាា វ ី
ជា អនរឧរញ  ្ ៤១៧ 

១៤-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៤២ សតីពី ការែរសរមួលមារត៩ មារត១៣ មារត១៨ 
មារត២២ មារត២៤ មារត៣២ និងមារត៥១  ៃនរពះរាជររឹត្យេលខ នស/ររត/០៦១៥/
៦៤៨ ចុ្ះៃងៃទី្១៧ ែខមិងុនា ឆ្្ាំ២០១៥ សតីពី លរខនតិរៈេោយែឡរៃនររបខ័ែឌមន្តនតី 
រាជការ ៃនគែៈរមាម្ធិការជាតិេរៀបច្ាំការេ ះេឆ្្ត ៤១៨ 

១៦-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៤៥ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម        
ម៉េមុ ច្នទល ីជាទី្របឹរ្ាររសួងមហាៃផទ មានឋានៈេសមើ អនុរដ្ឋេលខាធិការ ៤២៣ 

១៦-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៤៦ សតីពី ការេរ សរពះរាជោន នូវេរគឿងឥស្ឝរិយ-
យស មុនីសារាភ័ែឌ ថ្្្រ់ មហាេសរីវឌ្ឍន៍ ច្ាំេ ះ អស់េោរ ច្ាំនួន ៣ រូប ៤២៤ 

១៦-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៤៧ សតីពី ការេរ សរពះរាជោន នូវេរគឿងឥស្ឝរិយ-
យស រពះរាជាណាច្រររមពុជា តមលាំោប់ថ្្្រ់ ច្ាំេ ះ ឯរឧតតម និងអស់េោរ ច្ាំនួន 
៩ រូប ៤២៥ 

១៦-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៤៨ សតីពី ការេរ សរពះរាជោន នូវេរគឿងឥស្ឝរិយ-
យស រពះរាជាណាច្រររមពុជា តមលាំោប់ថ្្្រ់ ច្ាំេ ះ ឯរឧតតម េោរជាំោវ
អស់េោរ ច្ាំនួន ៣៦ រូប ៤២៦ 

១៦-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥០ សតីពី ការែតងតាំងមុខតាំែែងឯរឧតតម              
ប៉េ  វងសសតុ្ករិ ជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ៤២៨ 

១៦-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥១ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍រតី 
នាយោហាន ថ្្្រ់វរេសនីយ៍ ៃនរងេោធពលេខមរភូមិនទ ច្ាំនួន ២ រូប ៤២៩ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 
៣០-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២២៥ អនររ.បរ សតពីី លរខខែឌនិងនីតិវិធីៃនការរតួតពិនិត្យនិងបញ្ជ្រ់សាំែង់ ៤៣០ 
៣០-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២២៦ អនររ.បរ សតីពី លរខខែឌនិងនីតិវិធីៃនការផតល់ ការព្យួរ និងការដ្រហូត

វិញ្ញ្បនបរតេរបើរ ស់សាំែង់  ៤៥២ 
៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ០៧  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្្្រ់មន្តនតរីាជការ ៤៧២ 
៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ០៨  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្្្រ់មន្តនតីរាជការ ៤៧៥ 

 



គ 
៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ០៩  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្្្រ់មន្តនតីរាជការ ៤៧៧ 
៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១០  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្្្រ់មន្តនតីរាជការ ៤៨០ 
៥-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១១  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយសហេមរតី ៤៨៦ 
៥-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១២  អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតីរាជការ ៤៨៧ 
១១-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១៣  អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងររុមរបឹរ្ាភិ លៃនអងគភាពេសុើបការែ៍

ហិរញ្ញវតថុរមពុជា អាែតតិទី្១ ៤៨៩ 
១២-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១៤  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយសហេមរតី ៤៩១ 

២~មសច្កតីសមត្មច្ 
១៨-១-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ០៤ សសរ សតីពី ការែតងតាំងបែនថមសមាសភាពគែៈរមមការអនតរ

ររសួង េដ្ើម្បីសិរ្ា និងអនុវតតគេរមាងសាថ្បនាេហោឋ្រច្នាសមព័នធផលូវច្ាំនួន ៣៨ែខ្ឝ េៅររុង
េសៀមរាប េខតតេសៀមរាប ៤៩២ 

១៩-១-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ០៥ សសរ សតពីី ការែតងតាំងសមាសភាពគែៈរមាមធិ្ការរគប់រគង
មូលនិធិៃនការរសាងសមតថភាព និងការរសាវរជាវ និងការអភិវឌ្ឍេលើវិស័យទូ្រគមនាគមន៍ 
និងបេច្ចរវិទ្្ាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ៤៩៤ 

១៩-១-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ០៦ សសរ សតពីី ការែតងតាំងសមាសភាពគែៈរមាមធិ្ការរគប់រគង
មូលនិធិកាតពវរិច្ចេសវាសរល ៤៩៦ 

      III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
     ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួយរុតិធម ៌

២៩-៩-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ១៨.រយ.សសរ/២០ ពី ការោរ់មន្តនតីរាជការឱ្យសថិតរនុងសាថ្នភាពទ្ាំេនរ
ពីមុខងារ ៤៩៨ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 375375



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 376376



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 377377



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 378378



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 379379



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 380380



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 381381



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 382382



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 383383



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 384384



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 385385



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 386386



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 387387



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 388388



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 389389



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 390390



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 391391



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 392392



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 393393



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 394394



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 395395



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 396396



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 397397



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 398398



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 399399



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 400400



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 401401



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 402402



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 403403



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 404404



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 405405



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 406406



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 407407



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 408408



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 409409



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 410410



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 411411



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 412412



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 413413



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 414414



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 415415



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 416416



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 417417



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 418418



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 419419



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 420420



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 421421



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 422422



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 423423



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 424424



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 425425



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 426426



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 427427



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 428428



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 429429



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 430430



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 431431



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 432432



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 433433



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 434434



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 435435



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 436436



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 437437



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 438438



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 439439



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 440440



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 441441



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 442442



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 443443



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 444444



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 445445



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 446446



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 447447



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 448448



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 449449



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 450450



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 451451



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 452452



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 453453



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 454454



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 455455



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 456456



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 457457



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 458458



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 459459



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 460460



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 461461



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 462462



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 463463



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 464464



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 465465



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 466466



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 467467



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 468468



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 469469



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 470470



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 471471



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 472472



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 473473



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 474474



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 475475



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 476476



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 477477



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 478478



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 479479



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 480480



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 481481



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 482482



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 483483



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 484484



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 485485



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 486486



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 487487



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 488488



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 489489



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 490490



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 491491



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 492492



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 493493



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 494494



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 495495



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 496496



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 497497



ឆា  ំទី២១ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 498498
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