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                                                                      ក    N05/21ររីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខទុទកាលយ័រពះមហាកសររ 
  ១~រពះរាជរកម 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០៣៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យេរបើច្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់រពម
េលើពិធីសារទីមួយ េធវើវិេសាធនរមមរិចចរពមេរពៀងសតីពី ភាពជាៃដគូេសដឋរិចចទូលំទូលាយ រវាង
រដឋជាសមាជិរសមាគមរបជាជាតិអាសីុអាេគនយ៍ និងជបុ៉ន              (តេៅ រាជរិចចេលខ ៦) ៤៩៩ 

     ២~រពះរាជរកឹរយ 
១៦-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥២ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ថ្ន្រ់ 

ឧតតមេសនីយ៍ និងថ្ន្រ់វរេសនីយ៍  ៃនរងេោធពលេខមរភូមិនទ ចំនួន ១២ រូប ៥៥១ 
២០-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥៣ សតីពី ការែតងតំងមុខតំែែងឯរឧតតម          

ពពជ ពោភន័ ជារដឋមន្តនតីរបតិភូអមនាយររដឋមន្តនតី បែនែមេលើមុខងារបចចុប្បនន ៥៥៣ 
២០-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥៤ សតីពី ការែតងតំងមុខតំែែងឧតតមេសនីយ៍ឯរ 

ជុុំ សុណីា ៃនរងេោធពលេខមរភូមិនទ ជាអនុរដឋេលខាធិការ ៃនររសួងការពារជាតិ ៥៥៤ 
២០-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥៥ សតីពី ការែតងតំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ា    

រាជរដ្ឋ្ភិបាល ២ រូប ៥៥៥ 
២០-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥៦ សតីពី ការផតល់េោរមងារឧរញ ្ ពេង សទិធ ីជា 

អនរឧរញ ្ ៥៥៦ 
២០-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥៧ សតីពី ការផតល់េោរមងារអស់េលារ អនររសី និង

រញ្ញ្ ចំនួន ៤ រូប ជា ឧរញ ្ ៥៥៧ 
២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥៨ សតីពី ការែតងតំង និងផតល់ឋានៈទីរបឹរ្ាររសួង

មហាៃផទ ៣ រូប    ៥៥៨ 
២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៥៩ សតីពី ការេផទរបញ្ចូលេលារ ពសង សុំណាង ៃន

ររបខ័ែឌមន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហាៃផទ ៥៥៩ 
២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦០ សតីពី ការនិយ័តរមមតេមលើងររបខ័ែឌ ឋាននតរស័រតិ 

និងថ្ន្រ់ តមអតីតភាពការងារ ដល់េលាររសី បក៉ ់ សគុនធពទវ ី ៃនររបខ័ែឌ  មន្តនតី
រគប់រគងរដឋបាល េៅររសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៥៦០ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦១ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់តមអតីត-
ភាពការងារ និងតមររមិតសញ្ញ្បរត ៃនររបខ័ែឌមន្តនតីរគប់រគងរដឋបាល េៅររសួង
យុតតិធម៌ ដល់មន្តនតីរាជការ ២ រូប ៥៦១ 

 



ខ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦២ សតីពី ការតេមលើងថ្ន្រ់តមររមិតសញ្ញ្បរត ដល់
េលារ ពករ ណាង ៃនររបខ័ែឌមន្តនតីរគប់រគងរដឋបាល េៅររសួងយុតតិធម៌ ៥៦២ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦៣ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់តមអតីត-
ភាពការងារ េៅររសួងសុខាភិបាល ដល់មន្តនតីរាជការ ២១ រូប ៥៦៣ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦៤ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែែងឯរឧតតម    តរ គុយោ៊ា ង 
ពីរដឋេលខាធិការររសួងសុខាភិបាល ៥៦៥ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦៥ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់ តមអតីត-
ភាពការងារ ៃនររបខ័ែឌមន្តនតីរគប់រគងរដឋបាល េៅររសួងឧស្ាហរមម   វិទ្ាសាន្តសត   
បេចចរវិទ្ា និងនវានុវតតន៍ ដល់មន្តនតីរាជការ ២ រូប ៥៦៦ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦៦ សតីពី ការែតងតំងមុខតំែែងជារដឋមន្តនតីរបតិភូអម 
នាយររដឋមន្តនតី បែនែមេលើមុខងារបចចុប្បនន ៣ រូប ៥៦៧ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦៧ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរ       
េដ្យោម្នការបងខិតបងខំដល់េលារ េ៊ាុន សខុមុ (HUN SOKHOM) ជនជាតិរូេរ៉េ 
សញ្ជ្តិែខមរ ែដលបចចុប្បននរំពុងរស់េៅសាធារែរដឋរូេរ៉េ ៥៦៨ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦៨ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេរគឿងឥស្ឝរិយ-
យស រពះរាជាណាចរររមពុជា ថ្ន្រ់ េសនា ចំេពាះ ឯរឧតតម ពមឿន េុក ៥៦៩ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៦៩ សតីពី ការផតល់េោរមងារឧរញ ្ ពេង ភរា 
ជា អនរឧរញ ្ ៥៧០ 

២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៧០ សតីពី ការផតល់េោរមងារេលារ ទចូ គមី ជា ឧរញ  ្ ៥៧១ 
២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៧១ សតីពី ការផតល់េោរមងារេលារ ពរសង ណារទិធ 

ជា ឧរញ ្ ៥៧២ 

II~រកុមរបឹកាធមមនញុ្ញ  
២១-១២-២០២០ -េសចរតីសេរមចេលខៈ ២០៤/០០៤/២០២០ របធ.ច ចុះៃងៃទី២១ ែខធនូ ឆន្ំ២០២០ េលើ

សំែ ំេរឿងេលខៈ ៣៦៣/០០៥/២០២០, ៣៦៤/០០៦/២០២០, ៣៦៥/០០៧/២០២០, 
៣៦៦/០០៨/២០២០, ៣៦៧/០០៩/២០២០, ៣៦៨/០១០/២០២០, ៣៦៩/០១១/
២០២០, ៣៧០/០១២/២០២០ ចុះៃងៃទី១២ ែខធនូ ឆន្ំ២០២០ ៥៧៣ 

III~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                     ១~អនុរកឹរយ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២២៧ អនររ.បរ សតីពី ការេធវើអនុបេោគបតូរចំណាត់ថ្ន្រ់ពីរទព្យសម្បតត ិ       សា

ធារែៈ របស់រដឋ មរជារទព្យសម្បតតិឯរជនរបស់រដឋ ៥៨២ 
 



   គ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២២៨ អនររ.បរ សតពីី ការេផទរឥែទានងវិកា ៥៨៤ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២២៩ អនររ.បរ សតពីី ការេផទរឥែទានងវិកា ៥៨៦ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២៣០ អនររ.បរ សតីពី ការេធវើអនុបេោគជាដីឯរជនរបស់រដឋនូវៃផទដីទំហំ ២០០ 

ហិរត សែិតេៅភូមិែរបងម ីនិងភូមិទទឹងៃងៃ ឃំុបឹងទូរ រសុរទឹរឈូ េខតតរំពត ៥៨៨ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២៣១ អនររ.បរ សតីពី ការេធវើអនុបេោគ បតូរចំណាត់ថ្ន្រ់ពីរទព្យសម្បតត ិ          

សាធារែៈរបស់រដឋ មរជារទព្យសម្បតតិឯរជនរបស់រដឋ  ៥៩១ 
១២-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១៥  អនររ.តត សតីពី ការេផទរសរមួលភាររិចចមន្តនតរីាជការ ៥៩៤ 
១២-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១៦  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហាៃផទ ៥៩៥ 
១៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១៧  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំងមុខតំែែងមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពជុា ៥៩៧ 
១៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១៨  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យការងារ ៥៩៨ 
១៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ១៩  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យការងារ ៦០១ 
១៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២០  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៦០៣ 
១៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២១  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៦០៥ 
១៤-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២២  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំងមន្តនតីការទូតជាន់ខពស់ ៦០៨ 
១៥-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២៣  អនររ.តត សតពីី ការែតងតំងទីរបឹរ្ាររសួងមហាៃផទ ៦១១ 
១៥-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២៤  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំងមុខតំែែងមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពជុា ៦១៣ 
១៥-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២៥  អនររ.តត សតីពី ការេផទរ និងែតងតំងមុខតំែែងមន្តនតីនគរបាលជាតិ 

រមពុជា ៦១៤ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២៦  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នរ់្មន្តនតរីាជការ ៦១៥ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២៧  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងថ្នរ់្រិតតិយសមន្តនតរីាជការ ៦១៧ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២៨  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នរ់្មន្តនតរីាជការ ៦១៨ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២៩  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងថ្នរ់្មន្តនតីរាជការ ៦១៩ 

២~ពសចកតីសពរមច 
២៦-១-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ០៧ សសរ សតីពី ការផ្ល្ស់បតូរ និងបំេពញបែនែមសមាជិរររុមការងារ 

រាជរដ្ឋ្ភិបាលចុះមូលដ្ឋ្នេខតតររេចះ និងេខតតមែឌលគិរ ី េដើម្បីរតួតពិនិត្យ និងោំរទការ          
អនុវតតរមមវិធីនេោបាយ និងយុទធសាន្តសតចតុេកាែដំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល
រមពុជា ៦២០ 

IV~ការងារបណាត រកសងួ     
     ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមហាផ្ផទ 

៣-៦-២០២០ -របកាសេលខ ២៦៣៩ របរ សតីពី ការចុះេ មះ្រនុងបញ្ជីសមាគម ៦២២ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 499499



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 500500



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 501501



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 502502



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 503503



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 504504



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 505505



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 506506



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 507507



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 508508



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 509509



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 510510



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 511511



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 512512



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 513513



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 514514



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 515515



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 516516



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 517517



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 518518



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 519519



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 520520



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 521521



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 522522



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 523523



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 524524



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 525525



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 526526



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 527527



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 528528



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 529529



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 530530



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 531531



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 532532



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 533533



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 534534



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 535535



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 536536



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 537537



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 538538



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 539539



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 540540



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 541541



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 542542



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 543543



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 544544



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 545545



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 546546



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 547547



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 548548



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 549549



ត  រា ជកិច្ច លខ ០៦

ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 550550



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 551551



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 552552



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 553553



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 554554



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 555555



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 556556



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 557557



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 558558



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 559559



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 560560



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 561561



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 562562



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 563563



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 564564



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 565565



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 566566



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 567567



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 568568



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 569569



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 570570



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 571571



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 572572



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 573573



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 574574



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 575575



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 576576



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 577577



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 578578



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 579579



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 580580



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 581581



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 582582



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 583583



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 584584



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 585585



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 586586



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 587587



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 588588



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 589589



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 590590



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 591591



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 592592



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 593593



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 594594



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 595595



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 596596



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 597597



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 598598



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 599599



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 600600



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 601601



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 602602



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 603603



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 604604



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 605605



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 606606



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 607607



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 608608



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 609609



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 610610



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 611611



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 612612



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 613613



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 614614



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 615615



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 616616



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 617617



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 618618



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 619619



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 620620



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 621621



ឆា  ំទី២១ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 622622
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