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                                                                      ក    N11/21ត្រីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
  ១~ត្រះរាជត្កម 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០៣៧ សតីព ីការរបកាសឱយ្េរបើច្្ាប់សតីព ីការអនុមត័យល់រពម
េលើរិច្ចរពមេរពៀងសតីពី ការវិនេិោគេរកាមរចិ្ចរពមេរពៀងររបខ័ណ្ឌសតីព ី សហរបតបិតតកិារ
េសដ្ឋរិច្ចទូលំទលូាយរវាងសមាគមរបជាជាតិអាសុីអាេគៅយ៍ នងិសាធារណ្រដ្ឋឥណ្ឌ ្ ១២៤៧ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
១០-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៣០ សតីពី ការែតងតំង និងផតល់ឋានៈេលារជំទាវ 

ភួង សធុានី  ជាជំនួយការសេមតច្អគគមហាេសនាបតីេតេជា  ហ ុន  សសន  នាយររដ្ឋ- 
មន្តនតីៃនរពះរាជាណ្ច្រររមពុជា មានឋានៈេសមើ អនុរដ្ឋេលខាធិការ  ១៣៣៦ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៣៧ សតីពី ការែតងតំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ា
ររសួងមហាៃផៃ ៥ រូប  ១៣៣៧ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៤១ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេរគឿងឥសស្រិយ-
យស រពះរាជាណ្ច្រររមពុជា ថ្ន្រ់មហាេសនា ចំ្េ ះ រងរមា្្ំងរបដាប់អាវុធ ច្ំនួន  ៦ 
រូប ១៣៣៨ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៤២ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេរគឿងឥសស្រិយ-
យស រពះរាជាណ្ច្រររមពុជា ថ្ន្រ់ អសស្ឫទោិ ច្ំេ ះ អស់េលារ និងេលាររសី ចំ្នួន  
៣ រូប ១៣៣៩ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៤៣ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេរគឿងឥសស្រិយ-
យស សហេមរតី ថ្ន្រ់ មហាេសរីវឌឍ្ន៍ ចំ្េ ះ Mr. Qui Huibin ១៣៤០ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៤៥ សតីពី ការែតងតំង និងផតល់ឋានៈជូនឯរឧតតម 
ឈ ៀង វិបុល ជាជំនួយការឯរឧតតម សារាក់ ខាន់ រដ្ឋមន្តនតីរបតិភូអមនាយររដ្ឋមន្តនតី 
មានឋានៈេសមើ អគគនាយរ បែនែមេលើមុខងារបច្ចុប្ំ នៅ  ១៣៤១ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៤៦ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែណ្ងឯរឧតតម ទីង សងឹ-
អិន (DING Sheng En) ពីទីរបឹរ្ាររុមរបឹរ្ាសាឍ្រអភិវឌឍ្ន៍វិស័យរសិរមម និងជនបទ 
មានឋានៈេសមើ រដ្ឋេលខាធិការ  ១៣៤២ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៤៧ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន ចំ្េ ះ ឯរឧតតម
រិតតិនីតិេកាសលបណ្ឌិត អុមឹ  នុលមឹ នូវេរគឿងឥស្សរិយយស រពះរាជាណ្ច្ររ-          
រមពុជា ថ្ន្រ់មហាេសនា  ១៣៤៣ 

 



ខ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៤៨ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេរគឿងឥសស្រិយ-
យស តមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េ ះ សេមតច្ ឯរឧតតម េលារជំទាវ និងរពះសងឃ្ ច្ំនួន ១០ 
រូប/អងគ ១៣៤៤ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៤៩ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេរគឿងឥសស្រិយ-
យស តមលំដាប់ថ្ន្រ់ ច្ំេ ះ ឯរឧតតម េលារជំទាវ អស់េលារ េលាររសី និងរញ្ញ្ 
ច្ំនួន ២០ រូប ១៣៤៥ 

១៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០២២១/១៥០ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេរគឿងឥសស្រិយ-
យស តមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េ ះ ឯរឧតតម េលារជំទាវ អស់េលារ និងរញ្ញ្ ចំ្នួន    
២៤ រូប ១៣៤៦ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                            អនុត្កឹរយ 
៣១-១២-២០២០ -អនុររឹតយ្េលខ ២៤២  អនររ.បរ  សតីព ីការេផៃរឥណ្ទានថវិកា ១៣៤៧ 
២២-១-២០២១ -អនុររឹតយ្េលខ ១១  អនររ.បរ  សតីព ី ការេរៀបច្ំ និងការរបរពឹតតេៅៃនអគគេលខាធិការដាឋ្ន             

ៃនគណ្ៈរមាម្ធិការជាតិេរៀបច្ំការេោះេ្ន្ត ១៣៤៩ 
៥-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៧៣  អនររ.តត សតីព ីការែតងតំងមន្តនតីរាជការ ១៣៦១ 
៥-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៧៤  អនររ.តត សតីព ីការតេមលើងថ្ន្រ់មន្តនតីរាជការ ១៣៦៣ 
៥-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៧៥  អនររ.តត សតីព ីការែតងតំងមន្តនតីរាជការ ១៣៦៥ 
៨-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៧៦  អនររ.តត សតីព ីការែតងតំងមុខតែំណ្ងមន្តនតនីគរោលជាតិរមពុជា ១៣៦៧ 
៨-២-២០២១ -អនុររតឹ្យេលខ ៧៧  អនររ.តត សតីព ីការេផៃរភាររិច្ច និងែតងតំងមន្តនតីរាជការ ១៣៦៨ 

      III~ការងារបណ្តា ត្កសងួ     
     ទសីាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួឈសដ្ាកិច្ច នងិ ហរិញ្ញវរថ ុ

២១-៤-២០២០ -របកាសេលខ ៣៧២ សហវ.របរ សតីពី ការែតងតំងគណ្េនយ្យរររបចំេៅវិទ្ាសាណ្នជាតិ
ៃរបសណ្ីយ៍ ទរូគមនាគមន៍ បេច្ចរវិទ្ាគមនាគមន ៍និងព័តម៌ាន ៃនររសួងៃរបសណ្ីយ៍ នងិ
ទូរគមនាគមន ៍ ១៣៧០ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12471247



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12481248



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12491249



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12501250



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12511251



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12521252



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12531253



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12541254



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12551255



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12561256



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12571257



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12581258



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12591259



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12601260



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12611261



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12621262



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12631263



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12641264



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12651265



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12661266



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12671267



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12681268



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12691269



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12701270



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12711271



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12721272



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12731273



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12741274



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12751275



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12761276



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12771277



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12781278



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12791279



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12801280



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12811281



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12821282



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12831283



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12841284



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12851285



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12861286



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12871287



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12881288



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12891289



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12901290



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12911291



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12921292



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12931293



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12941294



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12951295



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12961296



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12971297



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12981298



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12991299



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13001300



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13011301



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13021302



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13031303



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13041304



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13051305



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13061306



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13071307



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13081308



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13091309



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13101310



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13111311



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13121312



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13131313



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13141314



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13151315



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13161316



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13171317



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13181318



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13191319



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13201320



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13211321



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13221322



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13231323



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13241324



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13251325



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13261326



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13271327



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13281328



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13291329



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13301330



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13311331



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13321332



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13331333



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13341334



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13351335



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13361336



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13371337



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13381338



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13391339



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13401340



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13411341



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13421342



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13431343



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13441344



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13451345



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13461346



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13471347



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13481348



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13491349



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13501350



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13511351



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13521352



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13531353



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13541354



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13551355



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13561356



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13571357



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13581358



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13591359



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13601360



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13611361



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13621362



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13631363



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13641364



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13651365



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13661366



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13671367



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13681368



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13691369



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13701370



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13711371



ឆា  ំទី២១ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13721372
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