


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១២ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីព្រឹរា         
ព្រសួងអររ ាំ យុវជន និងរីឡា ២ ររូ  ៥៣៤៧ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១៣ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីព្រឹរា                
រាជរដ្ឋា ភបិាល ៣ ររូ  ៥៣៤៨ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១៤ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីព្រឹរា              
និងជាំនួយការព្រសួងប្ព្រសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍៣ ររូ  ៥៣៤៩ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១៥ សតីរី ការរញ្ច រ់មុខត្ាំតណងឯរឧត្តម អ នុ សអំន 
រីទីព្រឹរាព្រសួងមុខងារសាធារណៈ  ៥៣៥០ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១៦ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧត្តម         
ខន កកវមនោ ជាទីព្រឹរាគណៈរម្មា ធិការជាតិ្ររៀរចាំការរបាះរនោ ត្ ម្មនឋានៈរសាើ         
អគគនាយរ រតនែមរលើមុខងាររចចុរបនោ  ៥៣៥១ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១៧ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យលះរងស់ញ្ញា តិ្តខារ រដ្ឋយគ្មា ន                 
ការរងខិត្រងខាំដល់រញ្ញា  តរ សុយីងី (TAY SHI YING) ជនជាតិ្តខារ សញ្ញា តិ្តខារ តដល
រចចុរបនោរាំរុងរស់រៅសាធារណរដាសិងហរុរ ី ៥៣៥២ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 

២០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៥៨ អនព្រ.ររ សតីរី ការរធវើអនុរបរោគប្ផ្ៃដីទាំហាំ ២៦២,២៤ (រីររយ
ហុរសិររីរររបៀសប្មៃរនួ) ហិរត រោុងតដនជព្មរសត្វប្ព្រភោាំឱ្រា៉ា ល់ ភូមសិាស្រសតភូមរិោធិ៍ម្មស 
ឃុាំព្ត្ោាំងរជា ព្សុរឱ្រា៉ា ល់ រខត្តរាំរងស់ពឺ ជាព្ទរយសមបត្តិឯរជនររស់រដា រដើមបរីធវើព្រទានរមា
ជារមាសិទធជូនព្រុមព្គួសាររោធិនរញ្ញា ការដ្ឋា នរថរព្កាះរងទរ័រជើងរគ្មរ និងព្រជារលរដា
សររុចាំនួន ៤១ព្គួសារ សព្ម្មរស់ាងសងល់ាំរៅដ្ឋា ន និងរងកររងកើនផ្លព្សរចារ់ ៥៣៥៣ 

២៣-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៥៩ អនព្រ.ររ សតីរី ការរផ្ៃរឥណទានថវកិា ៥៣៥៧ 
២៣-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ១៦០ អនព្រ.ររ សតីរី ការរផ្ៃរឥណទានថវកិា ៥៣៥៩ 

 
 



ខ 
២៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៩៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនរមដ្ឋយការងារ ៥៣៦១ 
២៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៩៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនរមដ្ឋយការងារ ៥៣៧៧ 
២៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៣៩៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងទីព្រឹរាព្រសួងប្ព្រសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ ៥៣៨៣ 
២៧-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមស្រនតីរាជការ ៥៣៨៤ 
២៧-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដ្ឋរម់ស្រនតីរាជការឱ្យចូលនិវត្តន៍ ៥៣៨៦ 
២៧-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមស្រនតីរាជការ ៥៣៨៧ 
២៧-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដ្ឋរម់ស្រនតីរាជការឱ្យចូលនិវត្តន៍ ៥៣៨៨ 
២៧-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការរផ្ៃរ និងតត្ងតាំងមុខត្ាំតណងមស្រនតនីគរបាលជាតិ្រមពុជា ៥៣៨៩ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតាំងស៊ររ់ោុងព្ររខណ័ឌ មស្រនតរីាជការ ៥៣៩០ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនរមដ្ឋយសាែ រនាជាតិ្ ៥៣៩១ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនរមដ្ឋយការងារ ៥៣៩៣ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនរមដ្ឋយការងារ ៥៣៩៦ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤០៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងអគគនាយរប្ព្រសណីយរ៍មពុជា ៥៤០១ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤១០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមស្រនតីរាជការ ៥៤០៣ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យរលខ ៤១១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមស្រនតីរាជការ ៥៤០៥ 

         ២~នសចកតីសនត្មច 
៣០-៨-២០២១ -រសចរតីសរព្មចរលខ ៩១ សសរ សតីរី ការតត្ងតាំងសម្មសភារព្រុមព្រឹរារវជាសាស្រសតប្ន               

ររឡាជាតិ្សនតិសុខសងគម អាណត្តិទី១ ៥៤០៧ 
១៥-៩-២០២១ -រសចរតីសរព្មចរលខ ៩២ សសរ សតីរី ការររងកើត្ព្រុមការងារអនតរព្រសួងចាំរោះរិចចរដើមប ី              

រដ្ឋះព្សាយវវិាទជាមយួព្រុមហុ៊ន EMAXX TELECOM និងព្រុមហុ៊ន Kingtel 
Communication Limited  ៥៤០៩ 

          ៣~សារាចរ 
៦-៨-២០២១ -សារាចររលខ ០៥ សរ សតីរី ការររៀរចាំមណឌ លចតត ឡីស័រ និងមណឌ លរាបាលរៅតម       

រណ្តត រាជធានី-រខត្ត រដើមបទីទួលយររលររតខារតដលវលិព្ត្ឡរម់ររីព្ររទសប្ថតមព្រាំតដន
រគ្មរ ៥៤១២ 

១៦-៩-២០២១ -សារាចររលខ ០៦ សរ សតីរី ការររៀរចាំទិវាមនុសសចាស់រមពុជានិងទិវាមនុសសចាស់អនតរជាតិ្               
ប្ថៃទី១ តខតុ្លា នោ ាំ២០២១ ៥៤១៥ 

 
 
 



គ  
III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ               

 ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួនសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ
១៩-៣-២០២១ -ព្រកាសអនតរព្រសួងរលខ ១៧៨ សហវ.ព្ររ សតីរី ការរិនយ័ជាព្បារច់ាំរោះរុគគល ឬ             

នីតិ្រុគគល តដលព្រព្រឹត្តអាំររើរលាើសនឹងវធិានការសុខាភបិាល រដើមបទីរស់ាក ត្ក់ារឆ្លងរាលដ្ឋល
ប្នជាំងឺរូវតី្-១៩ និងជាំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងព្ររររដ្ឋយរព្គ្មះថ្នោ រធ់ៃនធ់ៃររផ្សងរទៀត្ ៥៤១៨ 

២៩-៣-២០២១ -ព្រកាសរលខ ១៩៥ សហវ.ព្ររ សតីរី ការររងកើត្សារមនៃីរគយ ៥៤២៥ 
១០-៥-២០២១ -ព្រកាសអនតរព្រសួងរលខ ៣០៩ សហវ.ព្ររ សតីរី ការររងកើត្រជារទយយចាំណូលរៅព្រុមព្រឹរា

អភវិឌ្ឍនរ៍មពុជា ៥៤២៨ 
២២-៦-២០២១ -ព្រកាសរលខ ៣៥៦ សហវ.ព្ររ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យយរទាំនិញរីគយមុនររលរញ្ចរក់ារ

រាំររញតរររទររញ្ចញទាំនិញរីគយ ៥៤៣១ 

           ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួករ ៉ែ និង ថាមរល 
១៣-៧-២០២០ -ព្រកាសរលខ ០២១៦ រថ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ប្នលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្រងឥនធនៈរលខ ០២១៦ រថ.អព្ររ.លអ ចុះប្ថៃទី ១៣ តខ ររកដ្ឋ នោ ាំ ២០២០ ៥៤៣៥ 
១៣-៧-២០២០ -ព្រកាសរលខ ០២១៧ រថ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ប្នលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្រងឥនធនៈរលខ ០២១៧ រថ.អព្ររ.លអ ចុះប្ថៃទី ១៣ តខ ររកដ្ឋ នោ ាំ ២០២០ ៥៤៣៩ 
១៣-៧-២០២០ -ព្រកាសរលខ ០២២០ រថ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ប្នលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្រងឥនធនៈរលខ ០២២០ រថ.អព្ររ.លអ ចុះប្ថៃទី ១៣ តខ ររកដ្ឋ នោ ាំ ២០២០ ៥៤៤៣ 
១៥-៧-២០២០ -ព្រកាសរលខ ០២២៣ រថ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ប្នលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្រងឥនធនៈរលខ ០២២៣ រថ.អព្ររ.លអ ចុះប្ថៃទី ១៥ តខ ររកដ្ឋ នោ ាំ ២០២០ ៥៤៤៧ 
១៥-៧-២០២០ -ព្រកាសរលខ ០២២៤ រថ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណឌ ប្នលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដាំរណើ រការសាែ នីយ

រព្រងឥនធនៈរលខ ០២២៤ រថ.អព្ររ.លអ ចុះប្ថៃទី ១៥ តខ ររកដ្ឋ នោ ាំ ២០២០ ៥៤៥១ 

     ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួនទសចរណ៍ 
៣១-៨-២០២១ -ព្រកាសរលខ ០៨៣ ព្ររ សតីរី ការរធវើរចចុរបនោភារវធិានសុវត្ែិភាររទសចរណ៍សព្ម្មរ ់          

អាជីវរមារភាជនីយដ្ឋា ន និងអាហារដ្ឋា នរទសចរណ៍ ៥៤៥៥ 

 





ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5347



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5348



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5349



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5350



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5351



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5352



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5353



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5354



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5355



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5356



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5357



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5358



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5359



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5360



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5361



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5362



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5363



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5364



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5365



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5366



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5367



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5368



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5369



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5370



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5371



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5372



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5373



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5374



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5375



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5376



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5377



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5378



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5379



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5380



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5381



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5382



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5383



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5384



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5385



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5386



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5387



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5388



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5389



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5390



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5391



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5392



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5393



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5394



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5395



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5396



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5397



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5398



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5399



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5400



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5401



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5402



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5403



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5404



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5405



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5406



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5407



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5408



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5409



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5410



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5411



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5412



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5413



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5414



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5415



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5416



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5417



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5418



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5419



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5420



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5421



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5422



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5423



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5424



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5425



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5426



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5427



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5428



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5429



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5430



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5431



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5432



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5433



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5434



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5435



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5436



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5437



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5438



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5439



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5440



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5441



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5442



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5443



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5444



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5445



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5446



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5447



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5448



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5449



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5450



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5451



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5452



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5453



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5454



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5455



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5456



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5457



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5458



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5459



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5460



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5461



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5462



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5463



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5464



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5465



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5466



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5467



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5468



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5469



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៤ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5470
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