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   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
  ១~ររះរាជរកម 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០៣៤ សតីព ីការរបកាសឱយ្េរបើច្្ាប់សតីព ីការអនុមត័យល់រពម
េលើពិធីសារទីមយួ េធវើវិេសាធនរមមរចិ្ចរពមេរពៀងសតីពី ភាពជាៃៃគេូសៃឋរចិ្ចទលូំទូលាយ រវាង
រៃឋជាសមាជរិសមាគមរបជាជាតិអាសុីអាេគេយ៍ និងជប៉នុ            (តមរពី  រាជរចិ្ចេលខ ៧) ៨៧១ 

     ២~ររះរាជរកឹរយ 
២-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១០៣ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែែងេលារជំទាវ                

ឌី បញ្ចងគនារ ីពីទីរបឹរ្ារាជរដ្ឋ្ភិបាល មានឋានៈេសមើ អនុរៃឋេលខាធិការ ៩២៦ 
២-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១០៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនយីរមម 

ៃលេ់លារ គួ សុនិជាន (GUO SHENJIAN) ជនជាតិច្និ សញ្ជ្តិច្ិន ៩២៧ 
២-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១០៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនយីរមម 

ៃលេ់លារ វ៉ា ង យយុពាវ (WANG RUIBIAO) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិច្ិន ៩២៨ 
២-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១០៦ សតីពី ការែតងតងំ នងិផតល់ឋានៈ ឯរឧតតម និង

េលារជំទាវ ២ រូប ជាទីរបឹរ្ា និងជាជំនួយការសេមតច្វិបលុេសនាភរត ីសាយ ឈុុំ របធាន
រពឹទធសភា នីតកិាលទី ៤ េដ្យពុំទទួលរបារ់បំណាច្ម់ុខងារ  ៩២៩ 

៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១០៧ សតីពី ការែតងតងំមខុតែំែងឯរឧតតម                 
ចាន់ សខុុម ជារៃឋេលខាធកិារ ៃនទីសតីការគែៈរៃឋមន្តនត ីបែនែមេលើមុខងារបច្ចុបប្នេ ៩៣០ 

៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១០៨ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរ       
េដ្យគ្ម្នការបងខិតបងខំៃល់េលាររសី ឃ ី ហួរ (KHY HUO) ជនជាតិែខមរ សញ្ជ្តិែខមរ 
ែៃលបច្ចបុ្បនេរពំុងរស់េៅៃតវា ្ន់ ៩៣១ 

៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១០៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនយីរមម 
ៃលេ់លារ វង់ គុនឡុំ (WONG KWUN LAM) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិច្ិន េដ្យបតូរ
េ ម្ះជា គីម ណារ ៉ាងុ (KIM NARONG) ៩៣២ 

៤-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១១០ សតីពី ការែតងតំង និងផតល់ឋានៈ ជាទីរបរឹ្ា            
រាជរដ្ឋ្ភិបាល ២ រូប ៩៣៣ 

៤-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១១១ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែែងពីទរីបឹរ្ារាជរដ្ឋ្ភិបាល 
២ រូប ៩៣៤ 

 
 



ខ 

៤-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១១២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យគ្ម្ន 
ការបងខិតបងខំៃល់េលាររសី ហរ៊ សសងហុង (HORT SENGHONG) ជនជាតែិខមរ 
សញ្ជ្តិែខមរ ែៃលបច្ចុប្បនេរំពងុរស់េៅៃតវា ្ន់ ៩៣៥ 

៤-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១១៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនយីរមម 
ៃលេ់លារ លនី ឆាងអិន (LIN CHANGEN) ជនជាតិច្និ សញ្ជ្តិច្ិន ៩៣៦ 

៤-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១១៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនយីរមម 
ៃលេ់លារ មា៉ា  ឆឹងកងុ (MA CHENGGONG) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តអិាេមរិរ េដ្យបតូរ
េ ម្ះជា មា៉ា  ចាសនុ (MA JASON) ៩៣៧ 

៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១១៥ សតីពី ការែតងតងំឯរឧតតម ឃងួ សរសង ជា
អភិបាល ៃនគែៈអភិបាលរាជធានីភេេំពញ សរមាប់អាែតតិទ២ី រេុងែៃនសមតែរចិ្ចៃែៃល ៩៣៨ 

៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១១៦ សតីពី ការែតងតំងេលារជំទាវ មថិុនា ភូថង ជា
អភិបាល ៃនគែៈអភិបាលេខតតេកាះរងុ សរមាប់អាែតតិទ២ី រេងុែៃនសមតែរិច្ចៃែៃល ៩៣៩ 

II~រកុមរបឹកាធមមនុញ្ញ  
២៣-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ២០៧/០០៧/២០២០ របធ.ច្ ច្ះុៃងៃទី២៣ ែខធេូ ឆ្្ំ២០២០    

េលើសំែ ំេរឿងេលខៈ ៣៩១/០៣៣/២០២០, ៣៩២/០៣៤/២០២០, ៣៩៣/០៣៥/
២០២០, ៣៩៤/០៣៦/២០២០, ៣៩៥/០៣៧/២០២០, ៣៩៦/០៣៨/២០២០, 
៣៩៧/០៣៩/២០២០, ៣៩៨/០៤០/២០២០, ៣៩៩/០៤១/២០២០ ច្ុះៃងៃទី១៤ ែខធេូ 
ឆ្្ំ២០២០  ៩៤០ 

III~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           ១~អនុរកឹរយ 
៦-១-២០២១ -អនុររឹតយ្េលខ  ០៥  អនររ.បរ  សតីព ីឯរសណាឋ្ន សញ្ញ្សមាគ្ល់ និងសញ្ញ្សរតិ របស់មន្តនតី

អធិការរិច្ចសតង់ដ្ររមពុជា ៩៤៥ 
២-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៥៨  អនររ.តត សតីព ីការជូនេមដ្យការងារ ៩៦៣ 
២-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៥៩  អនររ.តត សតីព ីការែតងតំងមន្តនតីរាជការ ៩៧៦ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៦០  អនររ.តត សតីព ីការែតងតំងមុខតែំែង នាយទាហាន ៩៧៧ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៦១  អនររ.តត សតីព ីការែតងតំងមន្តនតីរាជការ ៩៧៨ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៦២  អនររ.តត សតីព ី ការេផេរ នងិែតងតំងមុខតំែែងមន្តនតីនគរបាលជាតិ 

រមពុជា ៩៨០ 

 
 



គ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៦៣  អនររ.តត សតីព ីការជូនេមដ្យមុនីសារាភ័ែឌ ៩៨១ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៦៤  អនររ.តត សតីព ីការជូនេមដ្យសាថ្បនាជាតិ ៩៨៣ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៦៥  អនររ.តត សតីព ីការជូនេមដ្យមុនីសារាភ័ែឌ ៩៨៦ 

២~សសចកតសីសរមច 
១-២-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ១២ សសរ សតីពី ការផ្ល្ស់បតូរសមាជិរររមុការងាររាជរដ្ឋ្ភិបាល      

ច្ុះមូលដ្ឋ្នេខតតបាត់ៃបំង និងេខតតរពំងច់ាម េៃើម្បរីតតួពិនតិយ្ នងិគ្ំរទការអនុវតតរមមវិធី
នេោបាយ នងិយុទធសាន្តសតច្តុេកាែៃំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលរមពុជា ៩៨៩ 

១-២-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ១៣ សសរ សតីពី ការបំេពញបែនែមសមាជិរររុមការងាររាជរដ្ឋ្ភិបាល      
ច្ុះមូលដ្ឋ្នេខតតរំពង់សពឺ េៃើម្បីរតួតពិនិតយ្ និងគ្ំរទការអនុវតតរមមវិធនីេោបាយ នងិយុទធ-       
សាន្តសតច្តុេកាែៃំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលរមពុជា ៩៩១ 

១-២-២០២១ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ១៤ សសរ សតីពី ការបំេពញបែនែមសមាជិរររុមការងាររាជរដ្ឋ្ភិបាល      
ច្ុះមូលដ្ឋ្នេខតតេសៀមរាប និងេខតតេកាះរងុ េៃើមប្ីរតួតពិនិតយ្ និងគ្រំទការអនុវតតរមមវិធី
នេោបាយ នងិយុទធសាន្តសតច្តុេកាែៃំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលរមពុជា ៩៩៣ 

 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ០៧

ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 871871



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 872872



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 873873



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 874874



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 875875



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 876876



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 877877



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 878878



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 879879



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 880880



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 881881



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 882882



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 883883



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 884884



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 885885



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 886886



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 887887



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 888888



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 889889



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 890890



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 891891



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 892892



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 893893



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 894894



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 895895



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 896896



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 897897



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 898898



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 899899



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 900900



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 901901



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 902902



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 903903



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 904904



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 905905



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 906906



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 907907



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 908908



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 909909



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 910910



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 911911



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 912912



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 913913



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 914914



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 915915



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 916916



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 917917



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 918918



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 919919



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 920920



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 921921



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 922922



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 923923



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 924924



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 925925



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 926926



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 927927



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 928928



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 929929



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 930930



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 931931



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 932932



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 933933



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 934934



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 935935



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 936936



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 937937



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 938938



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 939939



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 940940



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 941941



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 942942



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 943943



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 944944



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 945945



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 946946



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 947947



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 948948



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 949949



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 950950



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 951951



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 952952



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 953953



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 954954



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 955955



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 956956



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 957957



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 958958



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 959959



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 960960



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 961961



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 962962



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 963963



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 964964



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 965965



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 966966



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 967967



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 968968



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 969969



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 970970



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 971971



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 972972



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 973973



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 974974



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 975975



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 976976



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 977977



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 978978



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 979979



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 980980



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 981981



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 982982



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 983983



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 984984



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 985985



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 986986



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 987987



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 988988



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 989989



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 990990



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 991991



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 992992



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 993993



ឆា  ំទី២១ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 994994
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