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                                                                      ក    N09/21ររីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
  ១~រពះរាជរកម 

២៥-១១-២០២០ -ររះរាជររម នស/ររម/១១២០/០៣៥ សតីរ ីការរបកាសឱយ្េរបើច្្ាប់សតីរ ីការអនុមត័យល់ររម
េលើរិធីសារអនវុតតរញ្ចប់សន្ាទី១០ េរកាមរចិ្ចររមេររៀងររបខ័ណ្ឌអាសា ្ន សតីរី េសវារមម ៩៩៥ 

     ២~រពះរាជរកឹរយ 
៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១១៧ សតីរី ការនិយ័តរមមតេមលើងថ្ន្រ់ េៅររសួង          

មុខងារសាធារណ្ៈ ដល់មន្តនតីរាជការ ២ រូប ១០៧៨ 
៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១១៨ សតីរី ការតេមលើងឋននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់ តាមររមិត

សញ្ញ្បរត ៃនររបខណ្ឌមន្តនតីររប់ររងរដឋបាល េៅទីសតីការរណ្ៈរដឋមន្តនតី ដល់            
មន្តនតីរាជការ ២ រូប ១០៧៩ 

៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២០ សតីរី ការតេមលើងឋននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់របចាំឆន្ាំ ៃន
ររបខ័ណ្ឌមន្តនតីជន់ខពស់សវនរមម របស់អាជញ្ធរសវនរមមជតិ ដល់មន្តនតីរាជការ ៦៦ រូប ១០៨០ 

៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២១ សតីរី ការេរបាសររះរាជទាន នូវេររឿងឥសស្រិយ-
យស តាមលាំដប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេ ះ ឯរឧតតម និងអស់េោរ ច្ាំនួន ៥ រូប ១០៨៣ 

៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២២ សតីរី ការេរបាសររះរាជទាន នូវេររឿងឥសស្រិយ-
យស តាមលាំដប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេ ះ ឧរញ ្ អស់េោរ និងអនររសី ច្ាំនួន ៤៥ រូប ១០៨៤ 

៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២៣ សតីរី ការេរបាសររះរាជទាន នូវេររឿងឥសស្រិយ-
យស តាមលាំដប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ និងេោររសី ច្ាំនួន ២៥ រូប ១០៨៦ 

៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២៤ សតីរី ការេរបាសររះរាជទាន នូវេររឿងឥសស្រិយ-
យស តាមលាំដប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ េោររសី និងររះសងឃ្ ច្ាំនួន ៥៦ 
រូប/អងគ ១០៨៨ 

៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២៥ សតីរី ការេរបាសររះរាជទាន នូវេររឿងឥសស្រិយ-
យស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្ន្រ់ មហាេសនា ច្ាំេ ះ អស់េោរ ច្ាំនួន ១២ រូប ១០៩០ 

៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២៦ សតីរី ការេរបាសររះរាជទាន នូវេររឿងឥសស្រិយ-
យស តាមលាំដប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេ ះ រងរម្្ាំងរបដប់អាវុធ ច្ាំនួន ១២ រូប ១០៩១ 

៦-២-២០២១ -ររះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១២៧ សតីរី ការេរបាសររះរាជទាន នូវេររឿងឥសស្រិយ-
យស ររះរាជណាច្រររមពុជ តាមលាំដប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេ ះ រងរម្្ាំងរបដប់អាវុធ ច្ាំនួន 
១០ រូប ១០៩២ 

 



ខ 

II~រកុមរបឹកាធមមនុញ្ញ  
២៣-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ២០៨/០០៨/២០២០ របធ.ច្ ច្ះុៃងងទី២៣ ែខធនូ ឆន្ាំ២០២០    េលើ

សាំណ្ ាំេរឿងេលខៈ ៤០០/០៤២/២០២០, ៤០១/០៤៣/២០២០, ៤០២/០៤៤/២០២០, 
៤០៣/០៤៥/២០២០, ៤០៤/០៤៦/២០២០, ៤០៥/០៤៧/២០២០, ៤០៦/០៤៨/
២០២០, ៤០៧/០៤៩/២០២០ ច្ះុៃងងទី១៤ ែខធនូ ឆន្ាំ២០២០     ១០៩៣ 

២៣-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ២០៩/០០៩/២០២០ របធ.ច្ ច្ះុៃងងទី២៣ ែខធនូ ឆន្ាំ២០២០    េលើ
សាំណ្ ាំេរឿងេលខៈ ៤០៨/០៥០/២០២០, ៤០៩/០៥១/២០២០, ៤១០/០៥២/២០២០, 
៤១១/០៥៣/២០២០, ៤១២/០៥៤/២០២០, ៤១៣/០៥៥/២០២០ ច្ះុៃងងទី១៥ ែខធនូ 
ឆន្ាំ២០២០     ១០៩៧ 

២៥-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្េលខ ២១០/០១០/២០២០ របធ.ច្ ច្ះុៃងងទី២៥ ែខធនូ ឆន្ាំ២០២០    េលើ
សាំណ្ ាំេរឿងេលខៈ ៤១៤/០៥៦/២០២០, ៤១៥/០៥៧/២០២០, ៤១៦/០៥៨/២០២០, 
៤១៧/០៥៩/២០២០, ៤១៨/០៦០/២០២០, ៤១៩/០៦១/២០២០, ៤២០/០៦២/
២០២០, ៤២១/០៦៣/២០២០, ៤២២/០៦៤/២០២០, ៤២៣/០៦៥/២០២០, ៤២៤/
០៦៦/២០២០, ៤២៥/០៦៧/២០២០ ច្ះុៃងងទី១៦ ែខធនូ ឆន្ាំ២០២០     ១១០១ 

III~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           អនុរកឹរយ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៦៦  អនររ.តត សតីរ ីការជូនេមដយការងារ ១១០៦ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៦៧  អនររ.តត សតីរ ីការជូនេមដយសាថ្បនាជតិ ១១១០ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៦៩  អនររ.តត សតីរ ីការជូនេមដយការងារ ១១១១ 
៤-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៧០ អនររ.តត សតីរ ីការជូនេមដយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១១១៣ 

      IV~ការងារបណ្តា រកសងួ     
     ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួសសដ្ាកិច្ច នងិ ហរិញ្ញវរថុ 

៣០-៦-២០២០ -របកាសេលខ ៥៤២ សហវ.របរ សតីរី ការដរ់ឱ្យេរបើរបាស់េោលការណ្៍ែណ្នាាំ និង        
សតង់ដសវនរមមសមិទធរមម  ១១១៧ 

     ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួមហាផ្ផទ 
២៩-៥-២០២០ -របកាសេលខ ២៦១១ របរ សតរីី ការច្ុះេឈ្្ះរនុងបញ្ជសីមរម ១១២០ 

 
 



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 995995



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 996996



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 997997



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 998998



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 999999



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10001000



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10011001



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10021002



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10031003



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10041004



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10051005



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10061006



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10071007



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10081008



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10091009



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10101010



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10111011



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10121012



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10131013



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10141014



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10151015



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10161016



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10171017



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10181018



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10191019



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10201020



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10211021



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10221022



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10231023



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10241024



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10251025



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10261026



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10271027



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10281028



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10291029



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10301030



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10311031



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10321032



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10331033



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10341034



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10351035



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10361036



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10371037



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10381038



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10391039



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10401040



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10411041



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10421042



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10431043



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10441044



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10451045



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10461046



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10471047



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10481048



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10491049



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10501050



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10511051



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10521052



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10531053



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10541054



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10551055



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10561056



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10571057



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10581058



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10591059



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10601060



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10611061



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10621062



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10631063



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10641064



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10651065



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10661066



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10671067



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10681068



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10691069



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10701070



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10711071



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10721072



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10731073



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10741074



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10751075



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10761076



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10771077



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10781078



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10791079



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10801080



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10811081



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10821082



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10831083



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10841084



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10851085



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10861086



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10871087



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10881088



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10891089



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10901090



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10911091



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10921092



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10931093



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10941094



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10951095



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10961096



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10971097



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10981098



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10991099



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11001100



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11011101



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11021102



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11031103



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11041104



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11051105



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11061106



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11071107



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11081108



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11091109



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11101110



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11111111



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11121112



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11131113



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11141114



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11151115



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11161116



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11171117



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11181118



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11191119



ឆា  ំទី២១ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11201120
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