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                                                                      ក    N12/21ត្រីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
  ១~ត្រះរាជត្កម 

២៥-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រម នស/ររម/១២២០/០៣៨ សតីព ីការព្បកាសឱយ្េព្បើច្្ាប់សតីព ីហរិញ្ញវត្ថុសព្ាបក់ារ
ព្រប់ព្រងឆ្្ាំ២០២១ ១៣៧៣ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
១៧-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៥២ សតីពី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-

យស តាមលាំដាប់ថ្្្រ់ ច្ាំេ ះ ឯរឧត្តម េោរជាំទាវ អស់េោរ និងេោរព្សី ច្ាំនួន    
២៤ រូប ១៤១១ 

១៧-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៥៣ សតីពី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស តាមលាំដាប់ថ្្្រ់ ច្ាំេ ះ អស់េោរ េោរព្សី ឧោសរ ឧោសិកា និងព្ពះសង្ឃ 
ច្ាំនួន ៤១ រូប/អងគ ១៤១៣ 

១៧-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៥៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្ត្ិែមែរ េដាយសញ្ជ្ត្ូបនយីរមែ 
ដលរ់ញ្ញ្ ស ៊ូអែបរង៉កាន វ៉សុនីី (SUEPTRANGAN VASINEE) ជនជាត្ិៃៃ 
សញ្ជ្ត្ិៃៃ ១៤១៥ 

១៧-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៥៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្ត្ិែមែរ េដាយសញ្ជ្ត្ូបនយីរមែ 
ដលេ់ោរ អែខ សស (AIK SAI) ជនជាត្មិីយ ្ន់ា ្ សញ្ជ្ត្ិមីយ ្ន់ា ្ ១៤១៦ 

១៧-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៥៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្ត្ិែមែរ េដាយសញ្ជ្ត្ូបនយីរមែ 
ដលេ់ោរ ស ៊ូ ចាវឈង័ (SU, XIAOCHUANG) ជនជាត្ិច្ិន សញ្ជ្ត្ិច្ិន ១៤១៧ 

១៨-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៥៩ សតីពី ការនិយ័ត្រមែត្េមលើងព្របមណ័្ឌ ឋាននតរស័រតិ 
និងថ្្្រ ់តាមអត្ីត្ភាពការងារ នងិរព្មតិ្សញ្ញ្បព្ត្ េៅរនងុព្របម័ណ្ឌមន្តនតីរដឋោលជានម់ពស់ 
ព្រសួងមហាៃផទ ដលម់ន្តនតីរាជការ ២ រូប ១៤១៨ 

១៨-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៦០ សតីពី ការនិយ័ត្រមែត្េមលើងព្របមណ័្ឌ ឋាននតរស័រតិ 
និងថ្្្រ ់ តាមអត្តី្ភាពការងារ និងរព្មតិ្សញ្ញ្បព្ត្ដលេ់ោរ អម៉ន គុង ៃនព្របមណ័្ឌ    
មន្តនតីរដឋោលជាន់មពស់ ព្រសួងមហាៃផទ  ១៤១៩ 

១៨-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៦១ សតីពី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស តាមលាំដាប់ថ្្្រ់ ច្ាំេ ះ អស់េោរ និងេោរព្សី ច្ាំនួន ២០ រូប ១៤២០ 

១៨-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៦២ សតីពី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស ព្ពះរាជាណាច្ព្ររមពុជា តាមលាំដាប់ថ្្្រ់ ច្ាំេ ះ អស់េោរ ច្ាំនួន ១០ រូប ១៤២១ 

 



ខ 

១៨-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៦៣ សតីពី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស តាមលាំដាប់ថ្្្រ់ ច្ាំេ ះ ឯរឧត្តម េោរជាំទាវ អស់េោរ និងេោរព្សី ច្ាំនួន    
៣០ រូប ១៤២២ 

១៨-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៦៤ សតីពី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្្្រ់ មហាេសរីវឌ្ឍន៍ ច្ាំេ ះ ឧរញ ្ េោរជាំទាវ អស់េោរ 
ឧោសរ និងព្ពះសងឃ្ ច្ាំនួន ១១ រូប/អងគ ១៤២៤ 

១៨-២-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ្ នស/ររត្/០២២១/១៦៥ សតីពី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសឝ្រិយ-
យស តាមលាំដាប់ថ្្្រ់ ច្ាំេ ះ ឯរឧត្តម អស់េោរ និងអនរព្សី ច្ាំនួន ៥៥ រូប ១៤២៥ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~ែនុត្កឹរយ 
២២-១-២០២១ -អនុព្រឹត្យ្េលម ១២  អនព្រ.បរ  សតីព ីការបេងើត្ត្ាំបន់េបត្ិរភណ្ឌធមែជាត្ិ ភនាំព្ពះរុហារហលួង ១៤២៧ 
២២-១-២០២១ -អនុព្រឹត្យ្េលម ១៣  អនព្រ.បរ  សតីព ីការបេងើត្ត្ាំបន់េបត្ិរភណ្ឌធមែជាត្ិ ភនាំទទុង-ភនាំត្ូច្ ១៤៣១ 
២-២-២០២១ -អនុព្រឹត្យ្េលម ១៤  អនព្រ.បរ  សតីព ី ការែរសព្មួលាព្តា២ ាព្តា៣ ាព្តា៦ ាព្តា៧              

ាព្តា១០ ាព្តា១១ ាព្តា១៣ ាព្តា១៦ ាព្តា១៩ ាព្តា២៤ និងាព្តា២៦ ៃនអនុព្រឹត្្យ
េលម ១៦០ អនព្រ.បរ   ច្ុះៃៃងទី២៩ ែមររដា ឆ្្ាំ២០១៦ សតីពីការេរៀបច្ាំ និងការព្បព្ពឹត្តេៅ ៃន
រណ្ៈរាម្ធិការព្ត្ួត្ពនិិត្្យផលតិ្ផលហាឡាលរមពុជា ១៤៣៥ 

៤-២-២០២១ -អនុព្រឹត្យ្េលម ១៥  អនព្រ.បរ  សតីពី ការេធវើអនុបេយរ បតូរច្ាំណាត់្ថ្្្រ់ពីព្ទពយ្សមប្ត្តិ            
សាធារណ្ៈរបស់រដឋ មរជាព្ទព្យសម្បត្តិឯរជនរបស់រដឋ ១៤៤០ 

៥-២-២០២១ -អនុព្រឹត្យ្េលម ១៦  អនព្រ.បរ  សតីពី ការបេងើត្ត្ាំបនេ់ព្បើព្ោស់េព្ច្ើនយ ្ងទួលព័នធតាឡី               
បឹងេសនហ ៍ ១៤៤៣ 

៥-២-២០២១ -អនុព្រឹត្យ្េលម ១៧  អនព្រ.បរ  សតីព ី ការរាំណ្ត្់ និងការែបងែច្រត្ាំបន់ព្របព់្រងរនុងត្ាំបន់       
េព្បើព្ោស់េព្ច្ើនយ ្ង ទួលព័នធតាឡី បឹងេសនហ៍ ១៤៤៩ 

៩-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៧៨  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការែត្ងតាាំងមន្តនតីរាជការ ១៤៥៥ 
៩-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៧៩  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយការងារ ១៤៥៦ 
៩-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៨០  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយការងារ ១៤៥៨ 
៩-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៨១  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយសាថ្បនាជាត្ិ ១៤៦១ 
៩-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៨២  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១៤៦៣ 
៩-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៨៣  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយការងារ ១៤៦៥ 
១០-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៨៤  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការផ្ល្ស់ និងែត្ងតាាំងមន្តនតីការទូត្ជាន់មពស់ ១៤៦៦ 

 



គ 

១២-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៨៦  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយការងារ ១៤៦៨ 
១២-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៨៧  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១៤៧១ 
១៥-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៨៨  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការព្បរល់ភាររិច្ចជូនមន្តនតីរាជការ ១៤៧៣ 
១៥-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៨៩  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការែត្ងតាាំងមន្តនតីរាជការ ១៤៧៤ 
១៥-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៩១  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ១៤៧៥ 
១៥-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៩២  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយសាថ្បនាជាត្ិ ១៤៧៦ 
១៥-២-២០២១ -អនុព្រតឹ្្យេលម ៩៣  អនព្រ.ត្ត្ សតីព ីការជូនេមដាយការងារ ១៤៧៨ 

២~អសចកតសីអត្មច 
១-២-២០២១ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ១៥ សសរ សតីពី ការែត្ងតាាំងអនុព្បធានព្រុមការងាររាជរដាឋ្ភិោល   

ច្ុះមូលដាឋ្នេមត្តព្ពះសីហន ុ េដើមប្ីព្ត្ួត្ពនិិត្យ្ នងិគាំព្ទការអនុវត្តរមែវិធនីេយោយ និង           
យុទធសាន្តសតច្ត្េុកាណ្ដាំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរដាឋ្ភិោលរមពុជា ១៤៨១ 

១-២-២០២១ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ១៦ សសរ សតីពី ការបាំេពញបែនថមសាជិរព្រុមការងាររាជរដាឋ្ភិោល   
ច្ុះមូលដាឋ្នេមត្តរាំពង់ចាម េដើមប្ីព្ត្តួ្ពិនិត្យ្ និងគាំព្ទការអនុវត្តរមែវិធនីេយោយ នងិ           
យុទធសាន្តសតច្ត្េុកាណ្ដាំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរដាឋ្ភិោលរមពុជា ១៤៨៣ 

២-២-២០២១ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ១៧ សសរ សតីពី ការបេងើត្រណ្ៈរមែការអនតរព្រសងួ េដើម្បជីាំរុញដាំេណ្ើរ
ការអនុវត្តរេព្ាងអភិវឌ្ឍនម៍ជ្ឈមណ្ឌលភ័សតុភាររមែភនាំេពញ ១៤៨៥ 

៣-២-២០២១ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ១៨ សសរ សតីពី ការបេងើត្ព្រមុការងារអនតរព្រសួងព្របព់្រងការអនុវត្ត
យុទធសាន្តសត និងរិច្ចព្បត្បិត្តកិារចារ់វ ្រ់សាាំងរូវីដ-១៩ ១៤៨៨ 

៥-២-២០២១ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ១៩ សសរ សតីពី ការបេងើត្រណ្ៈរាម្ធិការច្ាំេ ះរិច្ចអនតរព្រសួង
ទទួលបនទុរេរៀបច្ាំបេងើត្ថ្្្លទូរទស្ឝន៍ឌីជៃីលជាត្ិ ១៤៩១ 

      III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
     ទសីតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួអសដ្ាកិចច នងិ ហរិញ្ញវរថ ុ

១៤-៨-២០២០ -ព្បកាសេលម ៧០៥ សហវ.ព្បរ សតីព ី ការែត្ងតាាំងរជជេទយ្យររបេុរព្បទាន នងិរជជេទយ្យររ-         
បុេរព្បទានរង របស់អរគេលខាធិការដាឋ្នរណ្ៈរាម្ធិការជាត្ិផលិត្ភាពេសដឋរិច្ចរមពុជា ១៤៩៥ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13731373



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13741374



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13751375



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13761376



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13771377



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13781378



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13791379



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13801380



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13811381



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13821382



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13831383



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13841384



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13851385



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13861386



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13871387



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13881388



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13891389



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13901390



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13911391



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13921392



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13931393



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13941394



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13951395



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13961396



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13971397



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13981398



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13991399



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14001400



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14011401



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14021402



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14031403



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14041404



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14051405



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14061406



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14071407



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14081408



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14091409



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14101410



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14111411



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14121412



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14131413



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14141414



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14151415



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14161416



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14171417



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14181418



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14191419



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14201420



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14211421



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14221422



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14231423



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14241424



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14251425



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14261426



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14271427



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14281428



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14291429



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14301430



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14311431



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14321432



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14331433



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14341434



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14351435



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14361436



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14371437



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14381438



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14391439



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14401440



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14411441



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14421442



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14431443



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14441444



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14451445



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14461446



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14471447



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14481448



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14491449



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14501450



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14511451



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14521452



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14531453



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14541454



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14551455



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14561456



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14571457



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14581458



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14591459



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14601460



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14611461



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14621462



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14631463



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14641464



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14651465



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14661466



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14671467



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14681468



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14691469



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14701470



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14711471



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14721472



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14731473



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14741474



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14751475



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14761476



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14771477



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14781478



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14791479



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14801480



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14811481



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14821482



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14831483



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14841484



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14851485



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14861486



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14871487



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14881488



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14891489



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14901490



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14911491



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14921492



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14931493



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14941494



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14951495



ឆា  ំទី២១ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14961496
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