


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦០៤ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស                  
ដល់មន្តនតីរាជការននរាជធានីភ្នបំ្រញ ចំនួន ៥០ របូ ៥២២៣ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦០៥ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស                  
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ជូនថ្នន រដឹ់រននំនព្រសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន ចំនួន ២០ របូ  ៥២២៥ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦០៦ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស                  
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ជូននយទាហាន ចំណ ះតំ្បនព់្បតិ្បត្តិការសឹររងប្កាះរ ង ចំនួន ៣០ របូ  ៥២២៦ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦០៧ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស                  
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ព្បប្រន និងជូនសបប រសជន ចំនួន ៣៧ របូ  ៥២២៨ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦០៨ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស                  
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ជូននយទាហាន ចំណ ះប្ោធភូ្មភិារទី៥ ចំនួន ៤១ របូ  ៥២៣០ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦០៩ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥសសរយិយស                  
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ដល់នយទាហាន ននរងប្ោធរលប្េមរភូ្មនិទ ចំនួន ២៤៧ របូ  ៥២៣២ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១០ សតីរី ការតត្ងតាងំម េតំ្តណងឯរឧត្តម                               
ជនួ សកុានណ់ារទិធ ជារដឋប្លខាធិការព្រសួងនព្បសណីយ ៍ និងទូររមនរមន ៍ និងជា            
អរគនយរទូររមនរមនរ៍មព ជា និងតត្ងតាងំម េតំ្តណងជារដឋប្លខាធិការ និងជា                    
អន រដឋប្លខាធិការ ២ របូ និងតត្ងតាងំ និងផ្តល់ឋានៈឯរឧត្តម អ ៊ូ ប៊ូរា៉ា រ ់ជាសមាជិរនិយត័្ររ
ទូររមនរមនរ៍មព ជា មានឋានៈប្សមើ អន រដឋប្លខាធិការ   

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១១ សតីរី ការតត្ងតាងំម េតំ្តណងជារដឋប្លខាធិការ និង             
អន រដឋប្លខាធិការ ននព្រសួងធមមការ និងសាសន ៤ របូ  ៥២៤២ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 

១៩-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ១៤៤ អនព្រ.បរ សតីរី ការរំណត្ព់្ោរឈ់្នួលឬព្ោរប់្បៀវត្សជាបភ់ារទាន ៥២៤៣ 
១៩-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ១៤៥ អនព្រ.បរ សតីរី ព្បតិ្ទិនឈ្បស់ព្មារការងាររបស់មន្តនតីរាជការ 

និប្ោជិត្ រមមររ ព្បចឆំ្ន  ំ២០២២ ៥២៤៨ 

 
 



ខ 
១៩-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ១៤៦ អនព្រ.បរ សតីរី ការកាត្ន់ផ្ទដីទំហំ ៩៤៥ ហិរតា ៤៨ អា ៨៣ សងទី់អា 

ប្ចញរីដីរព្មបនព្រប្ឈ្ើឆ្ន  ំ ២០០២ ប្ដើមបបី្ធវើអន បប្ោរជាដីឯរជនរបស់រដឋ និងព្បទានរមម
ជារមមសិទធិជូនព្បជារលរដឋចំនួន ៦៤ ព្រួសារ និងររាទ រជាដីរបស់រដឋ សថិត្ប្ៅភូ្មសិាន្តសត   
ឃ ំទនលូង ព្សុរប្មមត្ ់ប្េត្តត្បងូឃម ំ ៥២៥០ 

១៩-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ១៤៧ អនព្រ.បរ សតីរី ការកាត្ន់ផ្ទដីទំហំ ៣ ១៦៤ ហិរតា ៨០ អា ១០           
សងទី់អា ប្ចញរីដីរប្បៀងជីវៈចព្មុះព្បរន័ធតំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ និងប្ធវើអន បប្ោររីដី          
សាធារណៈរបស់រដឋមរជាដីឯរជនរបស់រដឋ សព្មាបអ់ន វត្តរមមវធីិសមបទានដីសងគមរិចចជូន
ព្រួសារព្រីព្រទូប្ៅតដលេវះដី សថិត្រន ងភូ្មសិាន្តសតចំណ ចអូរតសវ ឃ ំភ្ល រ ឃ ំតព្សររ និង                 
ឃ ំសាមឃួយ ព្សុរប្សសាន ប្េត្តសទឹងតព្ត្ង ៥២៥៣ 

១៩-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ១៤៨ អនព្រ.បរ សតីរី ការកាត្ប់្្វៀលដីទំហំ ៥១ (ហាសិបមយួ) ហិរតា            
សថិត្ប្ៅព្សុរនព្រនប ់ ប្េត្តព្រះសីហន  ប្ចញរីតដនរព្មបនព្រប្ឈ្ើឆ្ន  ំ ២០០២ ប្ធវើអន បប្ោរ
ជាដីឯរជនរបស់រដឋ ៥២៥៧ 

២០-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ១៤៩ អនព្រ.បរ សតីរី ការប្ផ្ទរឥណទានថវកិា ៥២៧៣ 
១៩-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៨៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការប្ផ្ទរភាររិចច និងតត្ងតាងំម េតំ្តណងមន្តនតីនររោល- 

ជាតិ្រមព ជា ៥២៧៥ 
២០-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៨៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាងំមន្តនតីរាជការ ៥២៧៧ 
២៣-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៨៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតរសព្មួលភាររិចចមន្តនតរីាជការ ៥២៧៨ 
២៣-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៨៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាងំមន្តនតីរាជការ ៥២៧៩ 
២៣-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៨៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតាងំស៊បរ់ន ងព្របេណឌ មន្តនតរីាជការ ៥២៨១ 
២៤-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៩០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាងំទីព្បឹរាព្រសួងមហានផ្ទ ៥២៨៣ 
២៤-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៩១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយសហប្មព្តី្ ៥២៨៥ 
២៤-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៩២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៥២៨៦ 
២៤-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៩៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាងំមន្តនតីរាជការ ៥២៩៦ 
២៤-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៩៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការបញ្ចបម់ េតំ្តណង និងតត្ងតាងំមន្តនតរីាជការ ៥២៩៧ 
២៤-៨-២០២១ -អន ព្រឹត្យប្លេ ៣៩៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនប្មដាយស វតាថ រា ៥២៩៩ 

 
 
 
 



គ  
         ២~សសចកតីសសត្មច 

២៥-៨-២០២១ -ប្សចរតីសប្ព្មចប្លេ ៨៩ សសរ សតីរី ការបប្ងកើត្រណៈរមមការអនតរព្រសួងប្ដើមបពី្របព់្រង
ចំណូលតដលោនមររីការប្ផ្ទរដីទំហំ ១០០ ហិរតា សថិត្ប្ៅសងាក ត់្រញារន់               
េណឌ តព្ររប្នន  រាជធានីភ្នបំ្រញ សព្មាបចំ់ណាយប្លើការងារសាងសងអ់គារទីសតីការថមរីបស់
ព្រសួងមហានផ្ទ ៥៣០៣ 

២៧-៨-២០២១ -ប្សចរតីសប្ព្មចប្លេ ៩០ សសរ សតីរី ការចត្ត់ាងំរដឋប្លខាធិការព្បចកំារ ៥៣០៥ 

          ៣~សសចកតីណែនាំ 
២៨-៨-២០២១ -ប្សចរតីតណនបំ្លេ ០៦ សណន សតីរី ការរព្ងឹងការអន វត្តយ ទធនការជាតិ្ចរវ់៉ា រសំ់ាង         

រូវដី-១៩ ជ ំទី១ ៥៣០៦ 

III~ការងារបណាត ត្កសងួ               
 ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួសសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

២៥-៥-២០២១ -ប្សចរតីសប្ព្មចប្លេ ០២៥ សហវ សតីរី ការបប្ងកើត្រណៈរមមការប្លើរទឹរចិត្ត និងជំរ ញ
ផ្លិត្រមមអំបិល ៥៣០៩ 

២៨-៥-២០២១ -ប្សចរតីសប្ព្មចប្លេ ០២៦ សហវ សតីរី ការបប្ងកើត្រណៈរមមការអនតរព្រសួងប្ដាះព្សាយ 
ផ្លប៉ាះពាល់ជូនព្បជារលរដឋ ប្ដើមបអីន វត្តរប្ព្មាងនន របស់អាជាា ធរជាតិ្អបសរា ៥៣១៣ 

២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
១៨-១១-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ៥៧៨ ឧស.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ៊ ន ប្ហាគ ហ ង (ប្េមបូឌា)    

អ ិនដាសន្តសទី បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ រិនព្សូវ ៥៣១៦ 
១-១២-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ៥៨៧ ឧស.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ៊ ន ប្មត្ប្ថរ (ប្េមបូឌា)    

េប លីមធីីត្ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ កាត្ប់្ដរសប្មលៀរបំពារ ់និងត្មាញភ្យួ ៥៣១៩ 
១-១២-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ៥៨៨ ឧស.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ៊ ន ជីឌីអឹម អ ិនប្ធើព្ោយ 

បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ កាត្ប់្ដរសប្មលៀរបំពារ ់ ៥៣២២ 
១-១២-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ៥៨៩ ឧស.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ៊ ន ឃីងដឹម ព្ប៊ូប្វ ើរ ី               

(ប្េមបូឌា) លីមធីីត្ បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផ្លិត្ព្សាប្បៀរ ៥៣២៥ 

 
 
 
 



ឃ 
១-១២-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ៥៩៤ ឧស.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហ៊ ន ហវូតភ្រ (ប្េមបូឌា)       

ប្អនប្ធើព្ោយ េបប្ភ្ើប្រសិន បប្ងកើត្ប្រាងចព្រ ផ្លិត្ថងោ់ល សទិរ ៥៣២៨ 

     ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួណរ ៉ា និង ថាមរល 
១៣-៧-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០២០៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេណឌ ននលិេិត្អន ញ្ញា ត្ដំប្ណើ រការសាថ នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០២០៧ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី ១៣ តេ ររកដា ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៣៣១ 
១៣-៧-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០២០៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេណឌ ននលិេិត្អន ញ្ញា ត្ដំប្ណើ រការសាថ នីយ

រមួប្ព្បង និងឧសម័នឥនធនៈប្លេ ០២០៩ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី ១៣ តេ ររកដា ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៣៣៥ 
១៣-៧-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០២១១ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេណឌ ននលិេិត្អន ញ្ញា ត្ដំប្ណើ រការសាថ នីយ

រមួប្ព្បង និងឧសម័នឥនធនៈប្លេ ០២១១ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី ១៣ តេ ររកដា ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៣៣៩ 
១៣-៧-២០២០ -ព្បកាសប្លេ ០២១៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេណឌ ននលិេិត្អន ញ្ញា ត្ដំប្ណើ រការសាថ នីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លេ ០២១៣ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី ១៣ តេ ររកដា ឆ្ន  ំ២០២០ ៥៣៤៣ 

 
 



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5223



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5224



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5225



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5226



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5227



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5228



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5229



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5230



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5231



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5232



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5233



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5234



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5235



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5236



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5237



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5238



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5239



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5240



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5241



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5242



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5243



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5244



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5245



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5246



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5247



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5248



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5249



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5250



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5251



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5252



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5253



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5254



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5255



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5256



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5257



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5258



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5259



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5260



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5261



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5262



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5263



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5264



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5265



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5266



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5267



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5268



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5269



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5270



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5271



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5272



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5273



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5274



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5275



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5276



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5277



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5278



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5279



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5280



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5281



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5282



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5283



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5284



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5285



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5286



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5287



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5288



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5289



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5290



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5291



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5292



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5293



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5294



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5295



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5296



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5297



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5298



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5299



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5300



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5301



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5302



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5303



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5304



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5305



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5306



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5307



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5308



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5309



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5310



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5311



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5312



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5313



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5314



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5315



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5316



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5317



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5318



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5319



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5320



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5321



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5322



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5323



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5324



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5325



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5326



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5327



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5328



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5329



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5330



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5331



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5332



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5333



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5334



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5335



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5336



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5337



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5338



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5339



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5340



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5341



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5342



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5343



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5344



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5345



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៣ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5346
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