


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

២០-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៣៤ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ឯរឧត្តម ២ របូ ជា 
ទីព្បឹរាឯរឧត្តមព្បធានគណៈរម្មា ធិការជាតិ្ររៀបចាំការរ ះរនោ ត្ ម្មនឋានៈរសាើ អគគនាយរ ៥០៩៩ 

២១-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៨៩ សតីរី ការតត្ងតាំងមុខត្ាំតណងឯរឧត្តម ជូ មម៉េងចាន ់                
ជាអនុរដ្ឋរលខាធិការ ព្រសួងសុខាភ ិល  ៥១០០ 

២៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៩០ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧត្តម មៅ ងិន 
ជាទីព្បឹរារាជរដ្ឋឋ ភ ិល ម្មនឋានៈរសាើ រដ្ឋរលខាធិការ  ៥១០១ 

២៤-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៩១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខារ រដ្ឋយសញ្ជា តូ្បនីយរមា      
ដ្ល់រោរ មសៅ ជុនអុី (HSIAO, CHUN-I) ជនជាតិ្ចិនតត្វ៉ា ន ់សញ្ជា តិ្ចិនតត្វ៉ា ន ់ ៥១០២ 

២៦-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៩៣ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាជាំនួយការសរមតច
អគគមហារសនាបតី្រត្រជា ស ុន សសន នាយររដ្ឋមន្តនតីតនព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា ចាំនួន  
១៥ របូ ៥១០៣ 

២៦-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៩៤ សតីរី ការតាំងស៊បម់ន្តនតីរាជការចាំនួន ៥៩ របូ តនទីសតីការ
គណៈរដ្ឋមន្តនតី ព្រសួងការងារ និងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ និងព្រសួងតរ ៉ា និងថាមរល  ៥១០៥ 

២៦-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៩៥ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យលះបងស់ញ្ា តិ្តខារ រដ្ឋយគ្មា ន                 
ការបងខិត្បងខាំដ្ល់រោរ អុងឹ រឹកយ៉េ ង (NG TEK YAW) ជនជាតិ្តខារ សញ្ជា តិ្តខារ តដ្ល
បចចុបបនោរាំរុងរស់រៅសាធារណរដ្ឋសិងហបុរ ី ៥១០៩ 

២៧-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៩៦ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈរោរជាំទាវ                
មត្សង សកុមសរវីឌ្ឍន ីជាទីព្បឹរាព្រសួងការងារ និងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ម្មនឋានៈរសាើ    
អគគនាយរ ៥១១០ 

២៧-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៩៧ សតីរី ការផ្តល់រគ្មរមងារឧរញ៉ា  រវជាបណឌិ ត្ គួច មម៉េងល ី
ជា អោរឧរញ៉ា   ៥១១១ 

២៨-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៩៨ សតីរី ការត្រមលើងឋាននតរស័រត ិ ឧត្តមរសនីយព៍្តី្  ជារិចច-     
បច្ឆា មរណចាំរ ះវររសនីយឯ៍រ រស ់សខុា នាយនគរ លជានខ់ពស់ ព្របខណ័ឌ មន្តនតីនគរ ល
ជាតិ្រមពុជា តនព្រសួងមហាតផ្ៃ តដ្លទទួលមរណភារ ៥១១២ 

 
 



ខ 
២៨-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៩៩ សតីរី ការរផ្ៃរសព្មួលភាររិចចឯរឧត្តម អ ុង វសិដិ្ឋ  រី

អតី្ត្អគគរលខាធិការរង តនអគគរលខាធិការដ្ឋឋ នព្រុមព្បឹរាជាតិ្វទិាសាន្តសត និងបរចចរវទិា រៅ
ជាអគគរលខាធិការរង តនអគគរលខាធិការដ្ឋឋ នព្បជាជន និងការអភវិឌ្ឍរបស់ព្រសួងតផ្នការ ម្មន
ឋានៈរសាើ អគគនាយរ ៥១១៣ 

២៨-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៦០០ សតីរី ការរព្ សព្រះរាជទាន នូវរព្គឿងឥសសរយិយស                  
តមលាំដ្ឋបថ់ាោ រ ់ដ្ល់មន្តនតរីាជការ តនព្រសួងសាធារណការ និងដឹ្រជញ្ាូ ន ចាំនួន ១៥ របូ ៥១១៤ 

២៨-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៦០១ សតីរី ការរព្ សព្រះរាជទាន នូវរព្គឿងឥសសរយិយស                  
តមលាំដ្ឋបថ់ាោ រ ់ចាំនួន ១០២ របូ ៥១១៥ 

២៨-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៦០២ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខារ រដ្ឋយសញ្ជា តូ្បនីយរមា      
ដ្ល់រោរ ល ីយងុបុង (LEE KYOUNGBONG) ជនជាតិ្រូររ ៉ា សញ្ជា តិ្វ៉ា នូទូ រដ្ឋយបតូរ
រ ា្ ះជា ហ្វ្ហាា ង សស ម (FRANK HAM) ៥១១៩ 

០៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦០៣ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧត្តម                
ឃ ីគឹមលាង ជាទីព្បឹរាសរមតចព្រឡារហាម ស មខង ឧបនាយររដ្ឋមន្តនត ី រដ្ឋមន្តនតីព្រសួង
មហាតផ្ៃ ម្មនឋានៈរសាើ អគគនាយរ បតនែមរលើមុខងារបចចុបបនោ រដ្ឋយរុាំទទួលព្ រប់ាំណាច់
មុខងារ ៥១២០ 

II~រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 
៤-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១២៧ អនព្រ.បរ សតីរី ការរធវើអនុបរោគបតូរចាំណាត្ថ់ាោ ររី់ព្ទរយសមបត្តិ           

សាធារណៈ របស់រដ្ឋមរជាព្ទរយសមបត្តិឯរជនរបស់រដ្ឋ ៥១២១ 
១០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៣២ អនព្រ.បរ  សតីរី ការរធវើអនុបបរោគ ៥១២៣ 
១០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៣៣ អនព្រ.បរ  សតីរី ការរធវើអនុបបរោគ ៥១២៦ 
១២-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៣៧ អនព្រ.បរ សតីរី ការរធវើអនុបរោគតផ្ៃដី្អាងសាំរ ចទាំហាំ                  

១៤៤,៥៦ ហិរត (មួយរយតសសិបបួនររបៀសហាសិបព្ ាំមួយហិរត) និងតផ្ៃដី្    
អាងព្កាាំងព្រច្ឆង ទាំហាំ ១១៥,៥០ ហិរត (មយួរយដ្បព់្ ាំររបៀសហាសិបហិរត) សែិត្រៅ
ព្សុរ ទី រខត្តតតរវ ជាដី្ឯរជនរបស់រដ្ឋ ៥១២៩ 

១២-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៣៨ អនព្រ.បរ  សតីរី ការតរសព្មួលតផ្ៃបឹងតរម្មរ (បឹងរបព់្សូវ) សែិត្រោុង      
រាជធានីភោាំររញ ៥១៣៣ 

 
 



គ 
១៣-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៤០ អនព្រ.បរ  សតីរី ការតរសព្មួលតផ្ៃបឹងតរម្មរ (បឹងរបព់្សូវ) សែិត្រោុង                

រាជធានីភោាំររញ ៥១៣៦ 
១៤-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៤១ អនព្រ.បរ  សតីរី ការនិរាររណ៍អនុព្រឹត្យរលខ១៣៩ អនព្រ.បរ  ចុះតងៃទី១២  

តខសីហា នោ ាំ២០២១ និងអនុព្រឹត្យរលខ១២១ អនព្រ.បរ ចុះតងៃទី២៩ តខររកដ្ឋ នោ ាំ២០២១ ៥១៣៩ 
១៨-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៤២ អនព្រ.បរ  សតីរី ការតរសព្មួលតផ្ៃបឹងតរម្មរ (បឹងរបព់្សូវ) សែិត្រោុង                  

រាជធានីភោាំររញ ៥១៤១ 
១៩-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៤៣ អនព្រ.បរ  សតីរី ការតរសព្មួលអនុព្រឹត្យរលខ ០៣ អនព្រ.បរ ចុះតងៃទី៨ 

តខមររា នោ ាំ២០១៨ សតីរី ការបរងកើត្គណៈរម្មា ធិការព្បតិ្បត្ត ិ និងអគគរលខាធិការដ្ឋឋ នតន            
ព្រុមព្បឹរាជាតិ្គ្មាំ រសងគម   ៥១៤៥ 

១០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៧៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការផ្លល ស់នាយទាហានអមសាែ នត្ាំណាងតន                  
ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជារៅបររទស ៥១៥០ 

១០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៧៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងអនុព្បធាន និងសម្មជិរតនគណៈរម្មា ធិការ 
តរទព្មងរ់ដ្ឋ លសាធារណៈ ៥១៥២ 

១១-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៧៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការផ្លល ស់ និងតត្ងតាំងមន្តនតីការទូត្ជានខ់ពស់ ៥១៥៥ 
១១-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៧៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៥១៥៧ 
១៣-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៧៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៥១៥៨ 
១៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៨០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៥១៥៩ 
១៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៨១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការរផ្ៃរភាររិចច និងតត្ងតាំងមុខត្ាំតណងមន្តនតីនគរ ល- 

ជាតិ្រមពុជា ៥១៦០ 
១៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៨២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការរផ្ៃរភាររិចច និងតត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៥១៦២ 
១៨-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៨៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនរមដ្ឋយសហរមព្តី្ ៥១៦៤ 

          ២~មសចកតីសមត្មច 
១៧-៨-២០២១ -រសចរតីសរព្មចរលខ ៨៧ សសរ សតីរី ការបាំររញបតនែមសម្មជិរព្រុមការងាររាជរដ្ឋឋ ភ ិល 

ចុះមូលដ្ឋឋ នរខត្តតព្រតវង រដ្ើមបពី្តួ្ត្រិនិត្យ និងគ្មាំព្ទការអនុវត្តរមាវធីិនរោ យ និង                
យុទធសាន្តសតចតុ្រកាណដ្ាំណារក់ាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋឋ ភ ិលរមពុជា ៥១៦៥ 

១៨-៨-២០២១ -រសចរតីសរព្មចរលខ ៨៨ សសរ សតីរី ការបរងកើត្គណៈរមាការអនតរព្រសួងរដ្ើមបរីរៀបចាំរវទិការ 
រទសចរណ៍អាស៊ានរលើរទី ៤០ (40th ASEAN TOURISM FORUM, ATF) រៅ            
រខត្តព្រះសីហនុ ច្ឆបរី់តងៃទី១៦ តខ ដ្ល់តងៃទី២២ តខមររា នោ ាំ២០២២ ៥១៦៧ 

  
 
 



ឃ 
 III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ               

 ១~ទីសតកីាររដ្ឋមហ្វ្នតីត្កសងួមសដ្ឋកិចច និង សរិញ្ញវរថ ុ
១២-៥-២០២១ -ព្បកាសអនតរព្រសួងរលខ ៣១៥ សហវ.ព្បរ សតីរី ការផ្តល់រសវសាធារណៈរបស់            

ព្រសួង ណិជារមា ៥១៧០ 

             ២~ទីសតកីាររដ្ឋមហ្វ្នតីត្កសងួសរ ៉េ និង ថាមរល 
២៧-៣-២០១៩ -ព្បកាសរលខ ០០៤៤  រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណឌ តនលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដ្ាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្បងឥនធនៈរលខ ០០៤៤ រង.អព្បរ.លអ ចុះតងៃទី ២៧ តខ មនីា នោ ាំ ២០១៩ ៥១៩៩ 
១៩-៥-២០២០ -ព្បកាសរលខ ០០០៣  រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណឌ តនអាជាា បណណ មណឌ លសនោិធិរមួរព្បង 

និងឧសា័នឥនធនៈរលខ ០០០៣ រង.អព្បរ.លអ ចុះតងៃទី ១៩ តខ ឧសភា នោ ាំ ២០២០ ៥២០៣ 
១៣-៧-២០២០ -ព្បកាសរលខ ០២០១ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណឌ តនលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដ្ាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្បងឥនធនៈរលខ ០២០១ រង.អព្បរ.លអ ចុះតងៃទី ១៣ តខ ររកដ្ឋ នោ ាំ ២០២០ ៥២០៧ 
១៣-៧-២០២០ -ព្បកាសរលខ ០២០៣ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណឌ តនលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដ្ាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្បងឥនធនៈរលខ ០២០៣ រង.អព្បរ.លអ ចុះតងៃទី ១៣ តខ ររកដ្ឋ នោ ាំ ២០២០ ៥២១១ 
១៣-៧-២០២០ -ព្បកាសរលខ ០២០៤ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណឌ តនលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដ្ាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្បងឥនធនៈរលខ ០២០៤ រង.អព្បរ.លអ ចុះតងៃទី ១៣ តខ ររកដ្ឋ នោ ាំ ២០២០ ៥២១៥ 
១៣-៧-២០២០ -ព្បកាសរលខ ០២០៥ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណឌ តនលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដ្ាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្បងឥនធនៈរលខ ០២០៥ រង.អព្បរ.លអ ចុះតងៃទី ១៣ តខ ររកដ្ឋ នោ ាំ ២០២០ ៥២១៩ 

 
 
 



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5099



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5100



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5101



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5102



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5103



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5104



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5105



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5106



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5107



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5108



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5109



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5110



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5111



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5112



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5113



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5114



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5115



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5116



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5117



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5118



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5119



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5120



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5121



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5122



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5123



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5124



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5125



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5126



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5127



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5128



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5129



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5130



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5131



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5132



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5133



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5134



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5135



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5136



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5137



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5138



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5139



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5140



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5141



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5142



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5143



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5144



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5145



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5146



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5147



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5148



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5149



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5150



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5151



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5152



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5153



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5154



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5155



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5156



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5157



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5158



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5159



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5160



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5161



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5162



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5163



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5164



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5165



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5166



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5167



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5168



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5169



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5170



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5171



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5172



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5173



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5174



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5175



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5176



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5177



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5178



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5179



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5180



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5181



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5182



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5183



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5184



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5185



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5186



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5187



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5188



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5189



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5190



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5191



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5192



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5193



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5194



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5195



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5196



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5197



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5198



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5199



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5200



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5201



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5202



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5203



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5204



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5205



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5206



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5207



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5208



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5209



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5210



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤២ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5211
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