


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
   ត្រះរាជត្កឹរយ 

១២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៦៨ សតីរី និយត័្រម្មព្របខណ័្ឌ  ឋាននតរស័រតិ និងថ្នា រ ់ តាម្          
អតី្ត្ភារការងារ និងរព្ម្តិ្សញ្ញា បព្ត្ នៅព្រសួងម្យួចំនួន ដល់ម្ន្តនតីរាជការ ៣៧ របូ ៣៩៨៣ 

១២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៦៩ សតីរី ការតត្ងតាងំមុ្ខតំ្តណ្ងឯរឧត្តម្ ហ ឿន សហំនៀង 
ជានាយរវទិ្យាស្ថា ននត្នជាតសន ស្ថធារណ្ការ និងដឹរជញ្ជូ ន ៣៩៨៦ 

១២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៧០ សតីរី ការតត្ងតាងំមុ្ខតំ្តណ្ងនោរជំទាវ ថាក់ ឡានី
ជារដឋនលខាធិការ ននព្រសួងទំ្យនារទំ់្យនងជាម្យួរដឋសភា ព្រឹទ្យធសភា និងអធិការរិចច ៣៩៨៧ 

១២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៧១ សតីរី ការបញ្ចបមុ់្ខតំ្តណ្ងឯរឧត្តម្ ថៃ ប ុនៃន រី
ព្បធានស្ថា ននបសររម្មអចិនន្តនតយ ៍ ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ព្បចអំងគការពាណិ្ជជរម្ម                   
រិភរនោរ និងអងគការអនតរជាតិ្ពាររ់នធនឹងវស័ិយនសដឋរិចចពាណិ្ជជរម្ម នៅទី្យព្រុងហ្សតឺណ្វ 
ព្បនទ្យសសវីស ឋានៈនសមើ អគ្គរាជទូ្យត្ និងតត្ងតាងំមុ្ខតំ្តណ្ងឯរឧត្តម្ ឡងុ កកមវិចត្រ ជា
ព្បធានស្ថា ននបសររម្មអចនន្តនតយ៍ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ព្បចអំងគការពាណិ្ជជរម្ម             
រិភរនោរ និងអងគការអនតរជាតិ្ពាររ់ន័ធនឹងវស័ិយនសដឋរិចច ពាណិ្ជជរម្ម នៅទី្យព្រុងហ្សតឺណ្វ  
ព្បនទ្យសសវីស ឋានៈនសមើ អគ្គរាជទូ្យត្ ៣៩៨៨ 

១២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៧២ សតីរី ការបញ្ចបមុ់្ខតំ្តណ្ងនោរជំទាវ ងិន ផលររ័ន រី
អគ្គនាយរននអគ្គនាយរដ្ឋឋ នរាជរិចច និងត្ម្កល់ឯរស្ថរជាតិ្ ននទី្យសតីការគ្ណ្ៈរដឋម្ន្តនត ី ៣៩៨៩ 

១២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៧៣ សតីរី ការផ្តល់សញ្ញជ តិ្តខមរ នដ្ឋយសញ្ញជ តូ្បនីយរម្ម      
ដល់អារព្សី គីម  យនុអា (KIM  HYUN  AH)  ជនជាតិ្រូនរ ៉េ សញ្ញជ តិ្រូនរ ៉េ  នដ្ឋយបតូរន ម ះ 
ជា គីម សជុាតា (KIM  SOCHEATA) ៣៩៩០ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                          ១~អនុត្កឹរយ 
១៤-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ៨៦ អនព្រ.បរ  សតីរី ការនផ្េរឥណ្ទានថវកិា ៣៩៩១ 
៧-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៧១ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការតត្ងតាងំម្ន្តនតីរាជការ ៣៩៩៣ 
៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៧៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការនផ្េរភាររិចចម្ន្តនតីរាជការ ៣៩៩៤ 
៨-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៧៩ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការនិយត័្រម្មត្នម្លើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នា រជូ់នម្ន្តនតរីាជការ ៣៩៩៦ 

 
 



ខ 
៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៨២ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការតត្ងតាងំ ព្បគ្ល់ភាររិចច និងសព្មួ្លភាររិចច                    

ម្ន្តនតីរាជការ ៣៩៩៨ 
១៤-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យនលខ ២៨៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការតត្ងតាងំម្ន្តនតីរាជការននអាជាា ធរនសវាហិ្រញ្ា វត្ាុ               

ម្និតម្នធនាគារ ៤០០០ 

២~ហសចកតីសហត្មច 
១៩-៦-២០២១ -នសចរតីសនព្ម្ចនលខ ៧០ សសរ សតីរី ការតត្ងតាងំសមាសភារននអនុគ្ណ្ៈរម្មការនានា            

ចំណុ្ះឱ្យគ្ណ្ៈរម្មការអនតរព្រសួងនដើម្បពី្បយុទ្យធនឹងជំងឺរូវដី-១៩ ៤០០២ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ    
               ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួឧសា កមម វិទាសាន្តសត បហចេកវិទា និងនវានុវរតន៍ 

២១-១០-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៥៣២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុម្ហ្ ុន មា៉េ វ ៉េល ហ្កក ម្និ ឯ.រ 
បនងកើត្នរាងចព្រ កាត្ន់ដរសនម្លៀរបំពារ ់ ៤០១៥ 

២៧-១០-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៥៣៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុម្ហ្ ុន កាល់លីសតូ អឹនភើរលឹ 
(នខម្បូឌា) បនងកើត្នរាងចព្រ កាត្ន់ដរសនម្លៀរបំពារ ់ ៤០១៨ 

២៧-១០-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៥៣៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុម្ហ្ ុន អម្នី នអបរ័  សឺលូសិន 
បនងកើត្នរាងចព្រ ផ្លិត្កាត ររុងប្លល នរ និងកាត របនេះ ៤០២១ 

២៧-១០-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៥៣៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុម្ហ្ ុន មូ្ន អឹនភរលឹ               
(នខម្បូឌា)  បនងកើត្នរាងចព្រ កាត្ន់ដរសនម្លៀរបំពារ ់ ៤០២៤ 

២៧-១០-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៥៤០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុម្ហ្ ុន ជាងំសីុ ៣អិល             
នម្ឌីខល ព្បដ្ឋរ ់ព្គុ្ប (នខម្បូឌា)  បនងកើត្នរាងចព្រ ផ្លិត្សមាា រៈនរទ្យយ ៤០២៧ 

២៧-១០-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៥៤១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុម្ហ្ ុន ជី.សីុ.នអច                    
អិុននធើនណ្សិនណ្ល នព្ត្ដ ឯ.រ  បនងកើត្នរាងចព្រ ផ្លិត្កាបូបព្គ្បព់្បនភទ្យ ៤០៣០ 

២៨-១០-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៥៤២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុម្ហ្ ុន អីុយីង (នខម្បូឌា)        
អិុនដ្ឋសនន្តសេៀល ឯ.រ  បនងកើត្នរាងចព្រ ផ្លិត្ឆព័្ត្ អាវនភលៀង វាងំនន និងរព្មាលតុ្ប្លយ ៤០៣៣ 

២៨-១០-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៥៤៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុម្ហ្ ុន ញូ វា៉េយដ ៍(នខម្បូឌា) 
ហ្កគ នម្ន បនងកើត្នរាងចព្រ កាត្ន់ដរសនម្លៀរបំពារ ់ ៤០៣៦ 

២៨-១០-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៥៤៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុម្ហ្ ុន នជនននរ ៉េល នសេៀល           
អិុននធើនណ្សិនណ្ល (នខម្បូឌា) ឯ.រ បនងកើត្នរាងចព្រ តរនចាតដរ ៤០៣៩ 

 
 



គ     
         ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួករ ៉ែ នងិ ថាមរល 

២៣-៤-២០២០ -ព្បកាសនលខ ០១៤៧  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំនណ្ើ រការស្ថា នីយ
រមួ្នព្បង និងឧសម័នឥនធនៈនលខ ០១៤៧ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ២៣ តខ នម្ស្ថ                      
ឆ្ា  ំ២០២០ ៤០៤២ 

២៣-៤-២០២០ -ព្បកាសនលខ ០១៤៨  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំនណ្ើ រការស្ថា នីយ
នព្បងឥនធនៈនលខ ០១៤៨ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ២៣ តខនម្ស្ថ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤០៤៦ 

២៣-៤-២០២០ -ព្បកាសនលខ ០១៤៩  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំនណ្ើ រការស្ថា នីយ
នព្បងឥនធនៈនលខ ០១៤៩ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ២៣ តខនម្ស្ថ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤០៥០ 

២៨-៤-២០២០ -ព្បកាសនលខ ០១៥១  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំនណ្ើ រការស្ថា នីយ
នព្បងឥនធនៈនលខ ០១៥១ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ២៨ តខនម្ស្ថ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤០៥៤ 

២៨-៤-២០២០ -ព្បកាសនលខ ០១៥២  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំនណ្ើ រការស្ថា នីយ
រមួ្នព្បង និងឧសម័នឥនធនៈនលខ ០១៥២ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ២៨ តខ នម្ស្ថ                      
ឆ្ា  ំ២០២០ ៤០៥៨ 

២៨-៤-២០២០ -ព្បកាសនលខ ០១៥៣  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំនណ្ើ រការស្ថា នីយ
នព្បងឥនធនៈនលខ ០១៥៣ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ២៨ តខនម្ស្ថ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤០៦២ 

៣០-៤-២០២០ -ព្បកាសនលខ ០១៥៤  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំនណ្ើ រការស្ថា នីយ
នព្បងឥនធនៈនលខ ០១៥៤ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ៣០ តខនម្ស្ថ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤០៦៦ 

២៤-៦-២០២០ -ព្បកាសនលខ ០១៨០  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ដំនណ្ើ រការស្ថា នីយ
នព្បងឥនធនៈនលខ ០១៨០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ២៤ តខម្ថុិនា ឆ្ា  ំ២០២០ ៤០៧០ 

៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាថផទ 
១៦-៦-២០២០ -ព្បកាសនលខ ២៧៥០ ព្បរ សតីរី ការចុះន ម ះរាុងបញ្ជ ីសមាគ្ម្ ៤០៧៤ 
២-៧-២០២០ -ព្បកាសនលខ ២៩០២ ព្បរ សតីរី ការចុះន ម ះរាុងបញ្ជ ីសមាគ្ម្ ៤០៧៥ 
២-៧-២០២០ -ព្បកាសនលខ ២៩០៣ ព្បរ សតីរី ការចុះន ម ះរាុងបញ្ជ ីសមាគ្ម្ ៤០៧៦ 
៩-៧-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៣០០២ ព្បរ សតីរី ការចុះន ម ះរាុងបញ្ជ ីសមាគ្ម្ ៤០៧៧ 
១៧-៧-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៣០៨៨ ព្បរ សតីរី ការចុះន ម ះរាុងបញ្ជ ីសមាគ្ម្ ៤០៧៨ 
១៧-៧-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៣០៨៩ ព្បរ សតីរី ការចុះន ម ះរាុងបញ្ជ ីសមាគ្ម្ ៤០៧៩ 
២០-៧-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៣១២១ ព្បរ សតីរី ការចុះន ម ះរាុងបញ្ជ ីសមាគ្ម្ ៤០៨០ 

៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួយរុតធិម ៌
១៨-១-២០២១ -ព្បកាសនលខ ០៣៥ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការលុបន ម ះម្ន្តនតរីាជការ ៤០៨១ 

 



ឃ 
១៨-១-២០២១ -ព្បកាសនលខ ០៣៦ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការលុបន ម ះម្ន្តនតរីាជការ ៤០៨៣ 
២១-១-២០២១ -ព្បកាសនលខ ០៣៧ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការនរៀបចំ និងការព្បព្រឹត្តនៅរបស់នលខាធិការដ្ឋឋ ន

ព្រុម្ព្បឹរានីតិ្រម្ម និងយុត្តធិម្ ៌ននព្រសួងយុត្តិធម្ ៌ ៤០៨៥ 
២៦-១-២០២១ -ព្បកាសនលខ ០៣៩ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការលុបន ម ះម្ន្តនតរីាជការ ៤០៩១ 
១-២-២០២១ -ព្បកាសនលខ ០៤១ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការតត្ងតាងំម្ន្តនតីរាជការ ៤០៩២ 
១-២-២០២១ -ព្បកាសនលខ ០៤២ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការផ្លល ស់ម្ន្តនតីរាជការ ៤០៩៤ 
៩-២-២០២១ -ព្បកាសនលខ ០៤៧ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការនផ្េរភាររិចច តត្ងតាងំ និងព្បគ្ល់ភាររិចច                  

ម្ន្តនតីរាជការ ៤០៩៥ 
៩-២-២០២១ -ព្បកាសនលខ ០៤៨ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការដ្ឋរម់្ន្តនតីរាជការឱ្យសាិត្នៅរាុងភារទំ្យននរ           

គាម ននបៀវត្ស ៤០៩៧ 
៩-២-២០២១ -ព្បកាសនលខ ០៤៩ រយ.ព្បរ/២១ សតីរី ការដ្ឋរម់្ន្តនតីរាជការឱ្យសាិត្នៅរាុងភារទំ្យននរ           

គាម ននបៀវត្សនដ្ឋយបញ្ាត្ត ិ ៤០៩៩ 

៥~ទីសតកីារត្កសងួធមមការ និង សាសនា 
៣-៩-២០២០ -នសចរតីសនព្ម្ចនលខ ៤៨/២០ រ.ធ.ស.សសរ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យរស្ថងព្រះវហិ្ករ ៤១០១ 
៣-៩-២០២០ -ព្បកាសនលខ ៨៩/២០ រ.ធ.ស.ព្បរ សតីរី ការតព្បកាយអាព្សម្នៅជាវត្តននគ្ណ្ៈម្ហ្កនិកាយ ៤១០៣ 
៥-២-២០២១ -ព្បកាសនលខ ២១/២១ រ.ធ.ស.ព្បរ  សតីរី ការបនងកើត្វត្ត ននគ្ណ្ៈធម្មយុត្តិរនិកាយ ៤១០៥ 

 
 
 



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39833983



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39843984



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39853985



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39863986



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39873987



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39883988



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39893989



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39903990



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39913991



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39923992



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39933993



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39943994



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39953995



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39963996



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39973997



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39983998



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39993999



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40004000



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40014001



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40024002



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40034003



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40044004



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40054005



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40064006



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40074007



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40084008



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40094009



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40104010



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40114011



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40124012



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40134013



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40144014



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40154015



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40164016



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40174017



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40184018



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40194019



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40204020



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40214021



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40224022



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40234023



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40244024



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40254025



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40264026



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40274027



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40284028



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40294029



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40304030



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40314031



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40324032



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40334033



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40344034



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40354035



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40364036



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40374037



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40384038



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40394039



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40404040



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40414041



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40424042



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40434043



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40444044



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40454045



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40464046



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40474047



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40484048



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40494049



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40504050



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40514051



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40524052



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40534053



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40544054



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40554055



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40564056



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40574057



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40584058



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40594059



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40604060



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40614061



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40624062



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40634063



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40644064



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40654065



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40664066



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40674067



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40684068



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40694069



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40704070



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40714071



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40724072



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40734073



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40744074



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40754075



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40764076



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40774077



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40784078



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40794079



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40804080



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40814081



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40824082



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40834083



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40844084



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40854085



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40864086



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40874087



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40884088



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40894089



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40904090



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40914091



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40924092



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40934093



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40944094



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40954095



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40964096



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40974097



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40984098



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40994099



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41004100



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41014101



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41024102



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41034103



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41044104



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41054105



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41064106
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