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                                                                      ក    N06/21ររីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខទុទកាលយ័រពះមហាកសររ 
  ១~រពះរាជរកម 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០៣៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យេរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់រពម
េលើពិធីសារទីមួយ េធវើវិេសាធនរមមរិច្ចរពមេរពៀងសតីពី ភាពជាៃៃគូេសៃឋរិច្ចទូលំទូលាយ រវាង
រៃឋជាសមាជិរសមាគមរបជាជាតិអាសីុអាេគនយ៍ និងជបុ៉ន              (តេៅ រាជរិច្ចេលខ ៧) ៦២៣ 

     ២~រពះរាជរកឹរយ 
២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៧២ សតីពី ការផតល់េោរមងារេលារ ហេង រុលា ជា 

ឧរញ ្ ៦៧៧ 
២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៧៣ សតីពី ការផតល់េោរមងារេលារ អុងឹ លាងគា 

ជា ឧរញ ្ ៦៧៨ 
២២-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៧៤ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែែងឯរឧតតម ហសង ពសិដិ្ឋ 

ពីជំនួយការ និងែតងតំងមុខតំែែង ផតល់ឋានៈឯរឧតតម សខុនុ តារាព ី ជាជំនួយ
ការេលារជំទាវ ហោក ហខង របធានគែៈរមមការសុខាភិបាល សងគមរិច្ច អតីតយុទធ-
ជន យុវនីតិសម្បទា ការងារបែ្តះបណ្ត្លវិជាជ្ជីវៈ និងរិច្ចការនារី រនុងនីតិ-កាលទី៦ 
ៃនរៃឋសភា មានឋានៈេសមើ អគគនាយរ ៦៧៩ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៧៦ សតីពី និយ័តរមមតេមលើងររបខ័ែឌ ឋាននតរស័រតិ 
និងថ្ន្រ់េលារ សរូរ សង ់ៃនររបខ័ែឌមន្តនតីរៃឋបាលជាន់ខពស់ ររសួងមហាៃផទ ៦៨០ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៧៧ សតីពី និយ័តរមមតេមលើងររបខ័ែឌ ឋាននតរស័រតិ 
និងថ្ន្រ់ តមអតីតភាពការងារ ៃល់េលារ អុី ធារនិ ររសួងមហាៃផទ ៦៨១ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៧៨ សតីពី ការែតងតំងមុខតំែែងឯរឧតតម           
ហអង ជាសាន ជាអនុរៃឋេលខាធិការ និងែតងតំងមុខតំែែងឯរឧតតម ពុុំ សថុា ជា
របតិភូរាជរដ្ឋ្ភិបាល ទទួលបនទុរជារបធានរៃឋបាលជលផល មានឋានៈេសមើ អនុរៃឋ-
េលខាធិការ  ៦៨២ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៧៩ សតីពី ការតំងស៊ប់រនុងររបខ័ែឌៃល់េលារ ហៅ 
គមីសាន េៅររសួងេសៃឋរិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ ៦៨៣ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨០ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេរគឿងឥស្ឝរិយ-
យស មុនីសារាភ័ែឌ តមលំដ្ប់ថ្ន្រ់ ចំ្េ ះ េលាររសី ចំ្នួន ៤ រូប ៦៨៤ 

 
 



ខ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនី
យរមម ៃល់េលារ សុ ឺេវូឈ ី(SHI, FUQI) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៦៨៥ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ- 
រមម ៃល់េលាររសី ផងឹ េួយហ ៀន (PENG, HUI-CHUAN) ជនជាតិចិ្នៃតវា ្ន់ 
សញ្ជ្តិចិ្នៃតវា ្ន់ ៦៨៦ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ- 
រមម ៃល់េលារ លាន េគរ័ ងុ (LIAN, GUOZHONG) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៦៨៧ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ- 
រមម ៃល់េលារ  ងឹ យ៉ា ងពវី (ZENG, YANGBIAO) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៦៨៨ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ- 
រមម ៃល់េលារ ឈនិ ឆាវ (CHEN, CHAO) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជតិ្ចិ្ន ៦៨៩ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ- 
រមម ៃល់េលារ ល ីវណ្ណយន (LI, WANYUAN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៦៩០ 

២៣-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៨៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ- 
រមម ៃល់េលារ មា៉ា   អឺុនី (MA, ZIYUN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៦៩១ 

២៩-១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០១២១/០៩១ សតីពី ការផតល់ឋានៈៃល់ឯរឧតតម សសម សវុណ្ណ ន ី 
និងែតងតំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ារាជរដ្ឋភិ្បាល ៃល់ ឯរឧតតម និងេលារជំទាវ ៨ រូប 
និងែតងតំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ាអមគែៈរមាមធិ្ការជាតិ សរមបសរមួលរិច្ចការបញ្ជូន
រងរមំ្្ាងចូ្លរួមេបសររមមែែររ្ាសនតិភាពរបស់អងគការសហរបជាជាតិ ចំ្នួន ១០ រូប ៦៩២ 

II~រកុមរបឹកាធមមនញុ្ញ  
២១-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្េលខៈ ២០៥/០០៥/២០២០ របធ.ច្ ចុ្ះៃែៃទី២១ ែខធនូ ឆន្ំ២០២០    

េលើសំែ ំេរឿងេលខៈ ៣៧១/០១៣/២០២០, ៣៧២/០១៤/២០២០, ៣៧៣/០១៥/
២០២០, ៣៧៤/០១៦/២០២០, ៣៧៥/០១៧/២០២០, ៣៧៦/០១៨/២០២០, 
៣៧៧/០១៩/២០២០, ៣៧៨/០២០/២០២០, ៣៧៩/០២១/២០២០, ៣៨០/០២២/
២០២០, ៣៨១/០២៣/២០២០ ចុ្ះៃែៃទី១៣ ែខធនូ ឆន្ំ២០២០ ៦៩៤ 

III~រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
                                                           អនុរករឹយ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២៣២ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានែវិកា ៧០៥ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២៣៣ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានែវិកា ៧០៧ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២៣៧ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានែវិកា ៧០៩ 

    



គ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២៣៨ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានែវិកា ៧១១ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២៣៩ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានែវិកា ៧១៣ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២៤០ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានែវិកា ៧១៥ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ២៤១ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានែវិកា ៧១៧ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣០  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យសាថ្បនាជាតិ ៧១៩ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣១  អនររ.តត សតីពី ការរបគល់ភាររិច្ចជូនមន្តនតរីាជការ ៧២០ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣២  អនររ.តត សតពីី ការរបគល់ភាររិច្ចជូនមន្តនតរីាជការ ៧២១ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣៣  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៧២២ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣៤ អនររ.តត សតពីី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ជារិច្ច-     

បច្ឆ្មរែៈ ៧២៤ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣៥  អនររ.តត សតីពី ការបញ្ចប់ភាររិច្ច និងែតងតំងសមាជិរររុមរបឹរ្ាជាតិ

ភាសាែខមរ ៃនរាជបែឌិត្យសភារមពជុា ៧២៥ 
១៩-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣៦  អនររ.តត សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែែងមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ៧២៧ 
២០-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣៧  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យមុនីសារាភ័ែឌ ៧២៨ 
២០-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣៨  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យការងារ ៧២៩ 
២១-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៣៩  អនររ.តត សតីពី ការនិយ័តរមមឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ៧៣៣ 
២១-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤០  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យមុនីសារាភ័ែឌ ៧៣៥ 
២១-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤១  អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតីរាជការ ៧៣៧ 
២១-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤២  អនររ.តត សតីពី ការែតងតំង និងសរមួលភាររិច្ចមន្តនតីរាជការ ៧៣៩ 
២១-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤៣  អនររ.តត សតីពី ការដ្រ់មន្តនតីរាជការសីុវិលឱ្យសថិតរនងុភាពទំេនរោមន្

េបៀវត្ឝ ៧៤១ 
២១-១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ៤៤  អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យការងារ ៧៤២ 

 
 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ០៥

ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 623623



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 624624



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 625625



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 626626



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 627627



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 628628



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 629629



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 630630



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 631631



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 632632



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 633633



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 634634



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 635635



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 636636



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 637637



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 638638



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 639639



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 640640



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 641641



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 642642



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 643643



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 644644



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 645645



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 646646



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 647647



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 648648



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 649649



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 650650



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 651651



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 652652



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 653653



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 654654



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 655655



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 656656



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 657657



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 658658



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 659659



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 660660



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 661661



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 662662



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 663663



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 664664



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 665665



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 666666



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 667667



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 668668



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 669669



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 670670



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 671671



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 672672



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 673673



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 674674



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 675675



ត  រា ជកិច្ច លខ ០៧

ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 676676



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 677677



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 678678



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 679679



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 680680



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 681681



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 682682



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 683683



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 684684



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 685685



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 686686



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 687687



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 688688



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 689689



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 690690



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 691691



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 692692



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 693693



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 694694



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 695695



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 696696



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 697697



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 698698



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 699699



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 700700



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 701701



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 702702



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 703703



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 704704



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 705705



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 706706



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 707707



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 708708



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 709709



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 710710



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 711711



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 712712



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 713713



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 714714



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 715715



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 716716



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 717717



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 718718



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 719719



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 720720



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 721721



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 722722



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 723723



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 724724



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 725725



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 726726



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 727727



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 728728



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 729729



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 730730



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 731731



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 732732



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 733733



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 734734



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 735735



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 736736



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 737737



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 738738



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 739739



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 740740



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 741741



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 742742



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 743743



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 744744



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 745745



ឆា  ំទី២១ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 746746
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