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                                                                      ក    N24/21ររមីាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
   ររះរាជរកឹរយ 

៨-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២៨ សតីពី ឿរេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥសើឝរិយ-
យស តាមលំ៉ប់ថ្នើរ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម ឧរៈ ើ អស់េោរ េោររសី រញ្ញើ និង                 
ឧោសិឿ ចំនួន ៦៩ រូប ២៨៦៧ 

៨-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣២៩ សតីពី ឿរេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥសើឝរិយ-
យស តាមលំ៉ប់ថ្នើរ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម ឧរៈ ើ េោរជំទាវ អស់េោរ និងេោររសី 
ចំនួន ៦៩ រូប ២៨៦៩ 

៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣០ សតីពី ឿរផតល់េេរមៃរេោរ កកវ ចំររ ើន ំ 
ឧរៈ ើ ២៨៧១ 

៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣១ សតីពី ឿរផតល់េេរមៃរេោរ រាក់ សុីណា ំ 
ឧរៈ ើ ២៨៧២ 

៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣២ សតីពី ឿរផតល់េេរមៃរេោរ លី តាក់ ំ ឧរៈ ើ ២៨៧៣ 
៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣៣ សតីពី ឿរលុបេះ្ើះ ឧតតមេសនីយ៍រតី ជា សតុាា  

នាយទាហាន ថ្នើរ់ឧតតមេសនីយ៍ ៃនរងេោធពលេេមរភូមិនទ េចញពីររបេ័ណ្ឌ ៃន        
រងេោធពលេេមរភូមិនទ ២៨៧៤ 

៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣៤ សតីពី ឿរ៉រ់ឱើយចូលនិវតតន៍ នាយទាហាន ៃន        
រងេោធពលេេមរភូមិនទ ឧតតមេសនីយ៍េទា មា៉ា រ ផាល័យ ២៨៧៥ 

៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣៥ សតីពី ឿរនិយ័តតេមលើងររបេ័ណ្ឌ ៊ននតរស័រតិ និងថ្នើរ ់
តាមអតីតភាពឿរៃរ នងិររមិតសញ្ញើបរត េៅរនុងររបេណ័្ឌមន្តនតីររប់ររងរដ្ឋោល េៅ
ររសួងេសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ៣ រូប ២៨៧៦ 

៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣៦ សតីពី ឿរនិយ័តតេមលើងររបេ័ណ្ឌ ៊ននតរស័រតិ និងថ្នើរ ់
តាមអតីតភាពឿរៃរ ររមិតសញ្ញើបរត េៅរនុងររបេ័ណ្ឌមន្តនតីររប់ររងរដ្ឋោល េៅររសងួ-
ព័ត៌មាន ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ៦ រូប ២៨៧៧ 

៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣៧ សតីពី ឿរនិយត័តេមលើង៊ននតរស័រតិ ររបេណ័្ឌ និងថ្នើរ ់
តាមអតីតភាពឿរៃរ េៅររសួងេរៀបចំែដ្នដ្ី នររូបនីយរមម និងសំណ្ង់ ដ្ល់មន្តនតរីាជឿរ 
១៧ រូប ២៨៧៨ 

 
 



ខ 
៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣៨ សតីពី ឿរតំាងស៊បរ់នុង៊ននតរស័រតិមន្តនតីបេចចរេេស

ំន់េពស់ ៃនររបេណ័្ឌមន្តនតបីេចចរេេសំន់េពស់ េៅររសួងវបើបធម ៌ និងវិចិរតសិលើបៈ ដ្ល់          
មន្តនតីរាជឿរ ៦៦ រូប ២៨៨០ 

៩-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៣៩ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែេមរ េ៉យសញ្ជើតូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ ជាងំ ជានា៉ា វ (JIANG JIANBAO) ជនំតិចិន សញ្ជើតិចិន ២៨៨៣ 

១០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤០ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែេមរ េ៉យសញ្ជើតូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ លមីា៉ា រិបូល វ៉ា ររិ (LIMATIBUL VARIT) ជនំតិៃៃ សញ្ជើតៃិៃ 
េ៉យបតូរេះ្ើះំ វសនា រខមរនិ (VEASNA KHEMARIN) ២៨៨៤ 

១០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤១ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែេមរ េ៉យសញ្ជើតូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ ស  ូវួយសងុ (SU WEISONG) ជនំតិចិន សញ្ជើតចិិន  ២៨៨៥ 

១០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤២ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែេមរ េ៉យសញ្ជើតបូនីយរមម
ដ្ល់េោរ វ៉ា ង ថាវយ៉ាងុ (WANG TAOYONG) ជនំតិចិន សញ្ជើតចិនិ  ២៨៨៦ 

១០-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤៣ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតែិេមរ តាមសញ្ជើតូបនីយរមមដ្ល់
ររួសារអនររសី តាក់វិរយិ៉ា នុន និធិណា (TAKVIRIYANUN NITHINA)         
ជនំតិៃៃ សញ្ជើតៃិៃ ២៨៨៧ 

១២-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤៤ សតីពី ឿរផតល់នីតិសមើបទាេឡើងវញិឱើយេះ្ើះ                 
ថាច់ រសដ្ឋា  េភេ របុស េរើតៃៃៃេ១ី៤ ែេឧសភា ៅនើ១ំ៩៥៣ ែដ្លរតូវោនហាមែតម់ិន

ឱើយេធវើសរមមភាពនេោោយសរមាប់រយៈេពល ៥ (រោំ) ៅនើំ តាមអំណាចសាលដី្ឿេលេ: 
៣៤០(ឆ) ចុះៃៃៃេី១៦ ែេវិចឆឿិ ៅនើ២ំ០១៧ របស់តោុឿររំពូល ២៨៨៨ 

១៣-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤៥ សតីពី ឿរ៉រ់ឱើយដ្ំេណ្ើរឿរសាោដ្បំូងេេតតែរប      
ោប់ពីៃៃៃេ២ី៤ ែេរញ្ញើ ៅនើំ ២០២១ ២៨៨៩ 

១៣-៤-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៤២១/៣៤៦ សតីពី ឿរផតល់េេរមៃរេោរ លី ស យុងួន ំ 
ឧរៈ ើ ២៨៩១ 

II~រាជរដ្ឋា ភិាល 
                                                          ១~អនុរកឹរយ 
៥-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ៣៣  អនររ.បរ  សតីពី ឿរេផទរឥណ្ទានៃវិឿ                                                          ២៨៩២ 
១២-៣-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ៣៧  អនររ.បរ  សតីពី វិធានឿរសុៀភិោលេដ្ើមើបីេប់សាកើត់ឿរឆលងរាល៉ល

ៃនជំងឺរូវីដ្-១៩ និងជំងឺឆលងឿចសាហាវ និងរបរបេ៉យេរេះថ្នើរ់ធៃន់ធៃរេផើឝងេេៀត                                                          ២៨៩៤ 

 
 



គ 
១-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២០៨  អនររ.តត  សតីពី ឿរែតងតាំងផ្លើស់បតូរមុេតំែណ្ង នាយទាហាន ២៩០៤ 
៧-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២០៩  អនររ.តត  សតីពី ឿរេផទរេោធិនពិឿរ ២៩០៥ 
១២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២១១  អនររ.តត  សតីពី ឿរតេមលើង៊ននតរសរ័តិ និងថ្នើរ់មន្តនតរីាជឿរ ២៩០៨ 
១២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២១២  អនររ.តត  សតីពី ឿរតាំងស៊ប់រនងុររបេ័ណ្ឌមន្តនតរីាជឿរ ២៩១០ 
១២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២១៣  អនររ.តត  សតីពី ឿរែតងតាំង និងរបរល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជឿរ ២៩១២ 
១២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២១៤  អនររ.តត  សតីពី ឿររបរល់ភាររិចចជនូមន្តនតីរាជឿរ ២៩១៣ 
១២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២១៥  អនររ.តត  សតីពី ឿរ៉រ់មន្តនតពីនធនាេរឱើយចូលនិវតតន ៍ ២៩១៤ 
១២-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២១៦  អនររ.តត  សតីពី ឿរតេមលើង៊ននតរសរ័តិ ំរិចចបោឆើមរណ្ៈ ២៩១៦ 
១៣-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២១៧  អនររ.តត  សតីពី ឿរជូនេម៉យសុវតាថើរា ២៩១៨ 
១៣-៤-២០២១ -អនុររឹតើយេលេ ២១៨  អនររ.តត  សតីពី ឿរជូនេម៉យឿរៃរ ២៩២៧ 

២~រសចកតីសររមច 
៦-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលេ ៤៣ សសរ សតីពី ឿរបំេពញបែនថមសមាជិរររុមឿរៃររាជរ៉ឋើភិោល      

ចុះមូល៉ឋើនេេតតៃរពែវង េដ្ើមើបរីតួតពិនិតើយ និងេំរេឿរអនវុតតរមមវិធីនេោោយ និងយុេធ-    
សាន្តសតចតុេឿណ្ដ្ំណារ់ឿលេី៤ របស់រាជរ៉ឋើភិោលរមពុំ  ២៩៤២ 

៦-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលេ ៤៤ សសរ សតីពី ឿរហាមែត់ឿរេធវើដ្ំេណ្ើរ និងឿរបិេរមណី្យ ឋ៉ើន
េេសចរណ៍្េៅេូទំាងរបេេសំបេណ្ាើះអាសននេដ្ើមើបីេបស់ាកើតឿ់រឆលងរាល៉លៃនជំងឺរវូីដ្-១៩ ២៩៤៤ 

៨-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលេ ៤៥ សសរ សតីពី ឿរបេងើតអងគភាពសរមបសរមួលថ្នើរ់ំតិរបស់រមមវធិី
េដ្ើមើបីភាពំៃដ្រូរបេេស ២៩៤៧ 

១២-៤-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលេ ៤៧ សសរ សតីពី ឿររបឿសឿលបរេិចឆេ ៃនឿរេោះេៅនើតេលើរេី១ 
េដ្ើមើបីេរជើសេរីសររុមរបរឹើាររុងបូរេេ ៃនេេតតរំពត ២៩៥១ 

  ៣~សារាចរកែនា ំ
៩-៤-២០២១ -សារាចរែណ្នាំេលេ ០៣ សរណ្ន សតីពី ឿរេរៀបចំែផនឿរយុេធសាន្តសតៃវិឿៅនើំ ២០២២-

២០២៤ ២៩៥៣ 

   ៤~រសចកតីកែនា ំ
២៥-៤-២០២១ -េសចរតីែណ្នាំេលេ ០២ សណ្ន សតីពី ឿរពរងឹងឿរអនុវតតវិធានឿរេដ្ើមើបីេប់សាកើត់ឿរឆលង

រាល៉លៃនជំងឺរូវដី្-១៩ និងឿរពរងឹងឿរអនុវតតវិធានឿរេៅរនុងភូមិសាន្តសតែដ្លរតូវោន
បិេេទប់េៅតាមបណ្ាើរាជធាន-ីេេតត ២៩៧៤ 

 
 
 



ឃ   

    III~ការងារបណាត រកសងួ     
           ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួរសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរាុ 

១៤-៧-២០២០ -របឿសអនតរររសងួេលេ ៦៣៦ សហវ.របរ សតពីី ឿរបេងើតរជជេេយើយចំណូ្ល េៅររសងួ
ឧសើាហរមម វិេើាសាន្តសត បេចចរវិេើា នងិនវានវុតតន៍ ២៩៧៧ 

១-៩-២០២០ -របឿសេលេ ៧១៩ សហវ.របរ សតីពី ឿរែតងតាំងរជជេេយើយររបុេររបទាន នងិរជជេេយើយររបេុរ
របទានរងរបសអ់រគេលៀធិឿរ៉ ឋើន ៃនររសួងេសដ្ឋរិចច និងហរិញ្ញវតថ ុ ២៩៨០ 

៧-៩-២០២០ -របឿសេលេ ៧២៧ សហវ.របរ សតីពី ឿរែតងតាងំភានើរ់ៃរេបើរផតល់ និងភានើរ់ៃរេបើរផតល់
ជំនួស េៅអរគេលៀធឿិរ៉ ឋើន ៃនររសួងេសដ្ឋរិចច និងហរិញ្ញវតថ ុ ២៩៨៣ 

៤-១០-២០២០ -របឿសេលេ ៩២៧ សហវ.របរ សតីពី ឿរបេងើត នងិ៉រ់ឱើយដ្ំេណ្ើរឿរឿរោិលយ័រយ នងិ     

រ៉ឋើរររបោំសននិធិរយបេណ្ាើះអាសននររុមហ៊ុន រពីេមៀម ឡូជីសទរី & េរតនសព័ត ឯ.រ ២៩៨៦ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
១៩-៣-២០២០ -របឿសេលេ ១៣៥ ឧស.រឧ.របរ ០៣ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមហ៊ុន ៃរជ ីផ្លើសទិរ អ៊៊ិន៉ស

េន្តសទៀល ឯ.រ បេងើតេរាងចររ ផលិតែេើឝេភលើង ែេើឝឿប និងផលិតផលេធវើពីោលើសទិរ ២៩៨៨ 

 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28672867



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28682868



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28692869



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28702870



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28712871



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28722872



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28732873



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28742874



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28752875



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28762876



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28772877



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28782878



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28792879



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28802880



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28812881



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28822882



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28832883



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28842884



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28852885



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28862886



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28872887



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28882888



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28892889



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28902890



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28912891



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28922892



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28932893



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28942894



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28952895



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28962896



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28972897



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28982898



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28992899



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29002900



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29012901



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29022902



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29032903



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29042904



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29052905



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29062906



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29072907



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29082908



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29092909



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29102910



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29112911



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29122912



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29132913



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29142914



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29152915



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29162916



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29172917



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29182918



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29192919



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29202920



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29212921



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29222922



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29232923



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29242924



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29252925



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29262926
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ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29292929



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29302930



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29312931



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29322932



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29332933



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29342934



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29352935



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29362936



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29372937



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29382938



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29392939



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29402940



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29412941



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29422942



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29432943



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29442944



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29452945



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29462946



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29472947



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29482948



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29492949



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29502950



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29512951



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29522952



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29532953



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29542954



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29552955



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29562956



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29572957



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29582958



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29592959



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29602960



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29612961



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29622962



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29632963



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29642964



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29652965



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29662966



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29672967



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29682968



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29692969



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29702970



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29712971



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29722972



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29732973



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29742974



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29752975



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29762976



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29772977



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29782978



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29792979



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29802980



ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29812981
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ឆា  ំទី២១ លខ ២៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29842984
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