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                                                                      ក    N21/21ត្រីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
   ត្ពះរាជត្កឹរយ 

២៤-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨១ សតីព ី ការតតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម              
ជុុំ ថានី ជាទីរបឹរ្ាររសួងមហាផ្ផៃ មានឋានៈសសមើ អគ្នាយរ ២៤៩៥ 

២៤-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨២ សតីពី ការផតល់សោរមងារសោរ ប៉ុន ផលលី ជា 
ឧរញ ្ ២៤៩៦ 

២៤-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨៣ សតីព ី ការតតងតាំងមុខតាំតែងដល់មន្តនតីរាជការ 
ចាំនួន ៣ រូប ផ្នរដឋសលខាធិការដ្ឋ្នអាកាសចរសុីវិល ២៤៩៧ 

២៤-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨៤ សតពីី ការសរោសរពះរាជទាន នូវសរគ្ឿងឥសឝ្រិយ-
យស មុនីសារាភ័ែឌ ថ្ន្រ់ មហាសសរីវឌឍ្ន៍ ចាំស ះ អស់សោរ  អៅររសី  ឧោសិកា និង
រពះសង្ ចាំនួន ១១ រូប/អង ២៤៩៨ 

២៤-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨៥ សតពីី ការសរោសរពះរាជទាន នូវសរគ្ឿងឥសឝ្រិយយស 
តមលាំដ្ប់ថ្ន្រ់ ចាំស ះ អស់សោរ អៅររសី និងរពះសង្ ចាំនួន ៣៤ រូប/អង ២៤៩៩ 

២៤-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨៦ សតពីី ការសរោសរពះរាជទាន នូវសរគ្ឿងឥសឝ្រិយយស 
តមលាំដ្ប់ថ្ន្រ់ ចាំស ះ អស់សោរ និងរពះសង្ ចាំនួន ២៥ រូប/អង ២៥០១ 

២៥-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨៧ សតីព ី ការតសមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមសសនីយ៍សទា           
ជារិចបច្ឆ្មរែៈចាំស ះឧតតមសសនីយ៍រតី ខារ់ សារ៉ារ់ នាយនគ្រោលថ្ន្រ់              
ឧតតមសសនីយ៍ ររបខ័ែឌមន្តនតីនគ្រោលជាតិរមពុជា ផ្នររសួងមហាផ្ផៃ តដលោនទទួល              
មរែភាព ២៥០២ 

២៥-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨៨ សតីព ី ការតតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម           
សនួ វិរៈ ជាអគ្សលខាធិការរង ផ្នគ្ែៈរមាម្ធិការជាតិវាយតផ្មលទីររុងសាអ្ត របស់
ររសួងសទសចរែ៍ មានឋានៈសសមើអគ្នាយរ បតនែមសលើមុខងារបចុប្ំ នៅ ២៥០៣ 

២៥-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៨៩ សតីព ី ការតតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម                  
អុីវ ភីរណុ ជាទីរបឹរ្ាររសួងរសិរមម រុកាខ្របមាញ់ និងសនសាទ មានឋានៈសសមើ                       
អនុរដឋសលខាធិការ ២៥០៤ 

 
 
 



ខ 
២៥-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៩០ សតពីី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ សដ្យសញ្ជ្តូបនីយរមម

ដល់សោរ វ៉ង វួយសុីន (WANG WEIXIN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ២៥០៥ 
២៥-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៩១ សតីព ី ការតតងតាំង និងផតល់ឋានៈសោរជាំទាវ            

លឹម ត្សីណិរ ជាទីរបឹរ្ាសោរជាំទាវរិតតិសងហបែឌិត ឃនួ សដុារ ី  អនុរបធាន
ទី២រដឋសភា នីតិកាលទី៦ មានឋានៈសសមើ អនុរដឋសលខាធិការ បតនែមសលើមុខងារបចុប្ំ នៅ ២៥០៦ 

២៧-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៩៣ សតីព ី ការតាំងស៊ប់រៅុងររបខ័ែឌដល់សោរ               
សន ហុងសសង និងតាំងស៊ប់រៅុងររបខ័ែឌ ដល់មន្តនតីរាជការ ៦៨ រូប ររសួងមហាផ្ផៃ  ២៥០៧ 

២៧-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៩៤ សតីព ី ការតាំងស៊ប់រៅុងឋាននតរស័រតិអនុមន្តនតី                    
ផ្នររបខ័ែឌមន្តនតីរគ្ប់រគ្ងរដឋោល សៅររសួងទាំនារ់ទាំនងជាមួយរដឋសភា-រពឹទោសភា 
និង         អធិការរិច ដល់មន្តនតីរាជការ ៦ រូប ២៥១១ 

២៧-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៩៥ សតីពី ការតាំងស៊ប់រៅុងររបខ័ែឌ សៅររសួងវប្ំ ធម៌ 
និងវិចិរតសិល្ំ ៈ ដល់មន្តនតីរាជការ ២ រូប ២៥១២ 

២៧-៣-២០២១ -រពះរាជររឹតយ្ នស/ររត/០៣២១/២៩៧ សតពីី ការតតងតាំង និងផតល់ឋានៈដល់ឯរឧតតម            
ត្ពុំ សមុានី ជាទីរបឹរ្ាររសួងរសិរមម រុកាខ្របមាញ់ និងសនសាទ មានឋានៈសសមើ          
អគ្នាយរ បតនែមសលើមុខងារបចុប្ំ នៅ ២៥១៣ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                           ១~អនុត្កឹរយ 
២-៣-២០២១ -អនុររឹតយ្សលខ ៣០  អនររ.បរ  សតីព ីការសធវើអនុប្ំសោគ្ផ្ផៃដីទាំហាំ ១២៦.៩២៨,៣៩ (មួយរយ

ផ្មៃរោាំមួយ ន់រោាំបួនរយផ្មៃរោាំបីសរ្ំៀសសាមសិបរោាំបួន)ហិរត រៅុងតាំបន់ការ រធមមជាតិ
ចាំនួន ៨ តាំបន់ រៅុងភូមិសាន្តសតសខតតសកាះរុង ជារទព្យសម្ំតតិឯរជនរបស់រដឋ សដើម្ំីសធវើរបទានរមម
ជារមមសិទោិជូនរបជាពលរដឋ និងមួយចាំតែរររ្ាទុរជារទព្យសម្ំតតិឯរជនរបស់រដឋកាន់កាប់
សដ្យរដឋោលសខតតសកាះរុង                                                            (តសៅរាជរិចសលខ ២២) ២៥១៤ 

១៧-៣-២០២១ -អនុររតឹ្យសលខ ១៦៥  អនររ.តត  សតីព ីការជូនសមដ្យការងារ ២៥៦២ 
១៩-៣-២០២១ -អនុររតឹ្យសលខ ១៧៥  អនររ.តត  សតីព ីការជូនសមដ្យសាថ្បនាជាតិ ២៥៨៤ 
១៩-៣-២០២១ -អនុររតឹ្យសលខ ១៧៦  អនររ.តត  សតីព ីការជូនសមដ្យមុនីសារាភ័ែឌ ២៥៨៦ 
១៩-៣-២០២១ -អនុររតឹ្យសលខ ១៧៧  អនររ.តត  សតីព ីការជូនសមដ្យមុនីសារាភ័ែឌ ២៥៨៨ 
១៩-៣-២០២១ -អនុររតឹ្យសលខ ១៧៨  អនររ.តត  សតីព ីការជូនសមដ្យសាថ្បនាជាតិ ២៥៩០ 

 
 
 



គ 
២~សារាចរណណនុំ 

៣១-៣-២០២១ -សារាចរតែនាាំសលខ ០២ សរែន សតីពី វិធានការបងាករ្ និងទប់សាក្តក់ាររាតត្ាតផ្នជាំង ឺ       
រូវដី-១៩ សៅរៅងុឱកាសឈបស់រមាររៅងុពធិបីុែ្យចូលឆន្ាំតខមររបផ្ពែីជាតិ ពីផ្ងពធុ ៣ សរើត 
តខ ពិសាខ ឆន្ាំ ឆលូវ សទាស័រ ព.ស ២៥៦៤ ដល់ផ្ង សុររ ៥ សរើត តខ ពិសាខ ឆន្ាំ ឆលូវ          រតី
ស័រ ព.ស ២៥៦៤ រតវូនងឹផ្ងទី១៤ ដល់ផ្ងទ ី១៦ តខ សមសា ឆន្ាំ ២០២១ ២៥៩២ 

      III~ការងារបណ្តា ត្កសងួ     
           ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួសសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

២៨-៩-២០២០ -របកាសអនតរររសួងសលខ ៧៦០ សហវ.របរ សតីពី អរតសួយសារសលើតផ្មលផលិតផលតរ៉ែ និង               
នីតិវិធីផ្នការបងផ់្ងលសួយសារ ២៥៩៤ 

២-១០-២០២០ -របកាសសលខ ៧៧១ សហវ.របរ សតីពី ការបសងើតគ្ែៈរមមការរបឹរ្ាសោបល់ និងអនុម័ត និង គ្
ែៈរមមការវាយតផ្មល សរមាប់គ្សរមាងពិពិធរមមរសិរមមរមពុជា ២៦០៥ 

  ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួណរ ៉និង ថាមពល 
៣-៣-២០២០ -របកាសសលខ ០០៥៩  រង.អរបរ.របរ  សតីព ីលរខែឌផ្នលិខិតអនុញ្ញ្តដាំសែើរការសាថន្ីយ

សរបងឥនោនៈសលខ ០០៥៩ រង.អរបរ.លអ ចុះផ្ងទ ី៣ តខ មនីា ឆន្ាំ ២០២០ ២៦១៤ 

  ៣~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួយរុាិធម ៌
២៧-៧-២០២០ -របកាសសលខ ១៣៦  រយ.របរ/២០  សតីពី ការផ្ល្ស់មន្តនតីរាជការ ២៦១៨ 

 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24952495



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24962496



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24972497



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24982498



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24992499



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25002500



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25012501



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25022502



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25032503



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25042504



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25052505



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25062506



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25072507



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25082508



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25092509



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25102510



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25112511



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25122512



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25132513



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២០

ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25142514



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25152515



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25162516



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25172517



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25182518



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25192519



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25202520



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25212521



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25222522



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25232523



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25242524



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25252525



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25262526



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25272527



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25282528



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25292529



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25302530



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25312531



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25322532



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25332533



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25342534



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25352535



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25362536



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25372537



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25382538



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25392539



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25402540



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25412541



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25422542



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25432543



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25442544



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25452545



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25462546



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25472547



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25482548



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25492549



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25502550



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25512551



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25522552



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25532553



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25542554



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25552555



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25562556



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25572557



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25582558



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25592559



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25602560



ត  រា ជកិច្ច លខ ២២

ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25612561



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25622562



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25632563



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25642564



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25652565



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25662566



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25672567



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25682568



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25692569



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25702570



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25712571



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25722572



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25732573



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25742574



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25752575



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25762576



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25772577



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25782578



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25792579



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25802580



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25812581



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25822582



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25832583



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25842584



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25852585



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25862586



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25872587



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25882588



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25892589



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25902590



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25912591



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25922592



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25932593



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25942594



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25952595



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25962596



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25972597



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25982598



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25992599



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26002600



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26012601



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26022602



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26032603



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26042604



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26052605



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26062606



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26072607



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26082608



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26092609



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26102610



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26112611



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26122612



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26132613



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26142614



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26152615



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26162616



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26172617



ឆា  ំទី២១ លខ ២១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26182618
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