


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទី2  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
១~ត្រះរាជត្កម 

៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រម នស/ររម/១០២១/០១៣ សតីរី ការព្រកាសឱ្យបព្រើច្បារស់តីរី ការព្ររួតព្រជជង ៦៨៤១ 

 ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
២-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/១០២១/៧២២ សតីរី ការរញ្ចរមុ់ខតំជែងឯរឧតតម ហេង ចានថ់ា 

រីសមាសភារឧតតមព្រុមព្រឹរារិបព្រះបោរល់ និងផ្តល់បោរល់ មានឋានៈបសមើ បេសរដ្ឋមន្តនត ី
និងជតងតងំ និងផ្តល់ឋានៈឯរឧតតម ឆងឹ ចំហ ើន ជាសមាសភារឧតតមព្រុមព្រឹរារិបព្រះ
បោរល់ និងផ្តល់បោរល់ មានឋានៈបសមើ បេសរដ្ឋមន្តនតី ៦៨៥៧ 

៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/១០២១/៧២៣ សតីរី ការដ្រហូតឋាននតរស័រត ិ រីឧតតមបសនីយព៍្តី      
អុឹម ឈនូ នាយនគរបាលថ្នា រឧ់តតមបសនីយ ៍ ព្ររខែ័ឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា នន  
ព្រសួងមហានផ្ៃ ៦៨៥៨ 

៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/១០២១/៧២៤ សតីរី ការជតងតងំមុខតំជែង ឯរឧតតម ហេង រិទ ូ
ជាអនុរដ្ឋបលខាធិការ ននព្រសួងមហានផ្ៃ ៦៨៥៩ 

៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/១០២១/៧២៥ សតីរី ការបព្បាសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសសរយិយស                  
តមលំដារថ់្នា រ ់ដ្ល់មន្តនតរីាជការននបខតតតបងូឃមុ ំ៥ ររូ ៦៨៦០ 

៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/១០២១/៧២៦ សតីរី ការជតងតងំ និងផ្តល់ឋានៈ ឯរឧតតម យនិ វី ៈ 
ជាេីព្រឹរារាជរដាឋ ភបិាល មានឋានៈបសមើ អនុរដ្ឋបលខាធិការ ៦៨៦១ 

៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/១០២១/៧២៧ សតីរី ការជតងតងំ និងផ្តល់ឋានៈ បោរជំទាវ               
ហោ សខុល ីជាេីព្រឹរាព្រសួងជផ្នការ មានឋានៈបសមើ អគគនាយរ រជនែមបលើមុខងាររច្បចុរបនា 
បដាយរំុេេួលព្បាររំ់ណាច្បមុ់ខងារ ៦៨៦២ 

៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹតយ នស/ររត/១០២១/៧២៨ សតីរី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិ ឧតតមបសនីយឯ៍រ ដ្ល់
នាយទាហាន ថ្នា រឧ់តតមបសនីយ ៍ននរងបោធរលបខមរភូមនិៃ ២ ររូ និងជតងតងំមុខតំជែង 
ជាអនុរដ្ឋបលខាធិការ ព្រសួងការពារជាតិ នាយទាហាន ននរងបោធរលបខមរភូមនិៃ ២ ររូ ៦៨៦៣ 

II~រាជ ដ្ឋា ភបិាល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 

២០-៨-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ១៥២ អនព្រ.ររ សតីរី ការរបងកើតឃំុអូររបែត ៀរជសនជយ័ ននព្សុរសំរូរ                
បខតតព្របច្បះ ៦៨៦៤ 

 



 
ខ 

២០-៨-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ១៥៣ អនព្រ.ររ សតីរី ការរបងកើតឃំុរវួលិ ននព្សុររបវល បខតតបាតដំ់្រង ៦៨៦៧ 
១១-១០-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៤៧៩  អនព្រ.តត សតីរី  ការជូនបមដាយសុវតែ រា ៦៨៧០ 
១២-១០-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៤៨១  អនព្រ.តត សតីរី  ការជតងតងំមន្តនតីរាជការ ៦៨៧៣ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៤៨២  អនព្រ.តត សតីរី  ការជូនបមដាយស្ថែ រនាជាតិ ៦៨៧៤ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៤៨៣  អនព្រ.តត សតីរី  ការរញ្ចរមុ់ខតំជែង និងជតងតងំមន្តនតរីាជការ ៦៨៧៥ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹតយបលខ ៤៨៤  អនព្រ.តត សតីរី  ការដារន់ាយទាហានឱ្យចូ្បលនិវតតន ៍ ៦៨៧៦ 

   ២~ហសចកតីសហត្មច 
៣០-៩-២០២១ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ៩៦ សសរ សតីរី ការជរសព្មួលសមាសភារគែៈរមាម ធិការជាតិ

ព្គរព់្គង និងអភវិឌ្ឍតំរនប់នារសមុព្េរមពុជា ៦៨៨០ 

  ៣~សារាច  
១២-១០-២០២១ -ស្ថរាច្បរបលខ ០៨ សរ សតីរី ការេរស់្ថក តក់ារវាយរបមៃច្បនិងរំផ្លិច្បរំផ្លល ញសំែងអ់ររ

បរតិរភែឌ  ៦៨៨៣ 

III~កា ងា បណ្តត ត្កសងួ      
១~ទីសតកីា  ដ្ាមន្តនតីត្កសងួហសដ្ាកិចច និង េ ិញ្ញវរថ ុ

៣-៧-២០២០ -ព្រកាសអនតរព្រសួងបលខ ៥៥០ សហវ.ព្ររ សតីរី ការជតងតងំភាា រង់ារបរើរផ្តល់ និងភាា រង់ារ
បរើរផ្តល់ជំនួសព្រចបំៅមូលនិធិជនរិការ ននព្រសួងសងគមរិច្បច អតីតយុេធជន និង                  
យុវនីតិសមបទា ៦៨៨៤ 

      ២~ទីសតកីា  ដ្ាមន្តនតីត្កសងួឧសាេកមម វិទាសាន្តសត បហចចកវិទា និងនវានុវរតន៍ 

២០-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០១៤ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន យ ុង បដ្ វុ ីហាគ បមន   
ភធីីវា យ អិលធីឌី្ របងកើតបរាងច្បព្រ កាតប់ដ្រសបមលៀររំពារ ់ ៦៨៨៧ 

២២-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០១៦ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន វា នបសង (បខមរូឌា) 
បេរស្ថែ យ & ឡនព្េី របងកើតបរាងច្បព្រ កាតប់ដ្រសបមលៀររំពារ ់និងបបារគរ ់ ៦៨៩០ 

២២-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០១៧ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន វ.ីធី ហាគ មុនិ បអរបស-
សីរ ី ខូ អិលធីឌី្ របងកើតបរាងច្បព្រ ផ្លិតបឡវព្គរព់្របភេ បបាះរុមពបលើស្ថល រសញ្ញា                     
សបមលៀររំពារ ់និងមា ស់ ៦៨៩៣ 

២៥-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០១៨ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន បខមរូឌាន បៅអីុសត 
បអស្ថ  េឹជរ ខូ ឯ.រ របងកើតបរាងច្បព្រ ផ្លិតបារ ី ៦៨៩៦ 

  
 



   

គ 
២៥-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០១៩ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន សបរកនឌី្ដ្ បនន អិុន

បធើរបែសយែូល អិលធីឌី្ របងកើតបរាងច្បព្រ កាតប់ដ្រសបមលៀររំពារ ់ ៦៨៩៩ 
២៥-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០២០ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន បខមដា រា រប់រ ើរ 

របងកើតបរាងច្បព្រ ជរនច្បាជរ័បៅស ូ ៦៩០២ 
២៥-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០២១ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន តងំ បផ្ងបបា  ហាគល ស 

បធមបភើរងី បហេរបធើរ ីរបងកើតបរាងច្បព្រ ជរនច្បារញ្ចរព់្គរព់្របភេ ៦៩០៥ 
២៦-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០២២ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន សីុង ហធ ៊ូ ស ុន              

(បខមរូឌា) ផ្លល សៃីរ ឯ.រ របងកើតបរាងច្បព្រ ផ្លិតផ្លិតផ្លរីបាល សៃិរ ៦៩០៨ 
២៧-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០២៣ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន ស្ថក យ ហាយ               

(បខមរូឌា) ខូអិលធីឌី្ របងកើតបរាងច្បព្រ ចរ ់និងកាតប់ដ្រសបមលៀររំពារ ់ ៦៩១១ 
២៧-១-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០២៤ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញា តឱ្យព្រុមហ ុន ហ័គនោ ង បលរឹល 

(បខមរូឌា) អិលធីឌី្ របងកើតបរាងច្បព្រ ផ្លិតស្ថល រសញ្ញា សបមលៀររំពារ ់ ៦៩១៤ 

       ៣~ទីសតកីា  ដ្ាមន្តនតតី្កសងួរ ៉ែ និង ថាមរល 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៥៧ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

រមួបព្រង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០៣៥៧ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ១៤ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩១៧ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៥៨ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៥៨ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ១៤ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩២១ 
១៤-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៦០ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៦០ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ១៤ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩២៥ 
២១-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៦២ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៦២ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ២១ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩២៩ 
២៣-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៦៣ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៦៣ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ២៣ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩៣៣ 
២៣-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៦៤ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

រមួបព្រង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០៣៦៤ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ២៣ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩៣៧ 
២៣-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៦៥ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៦៥ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ២៣ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩៤១ 

 
 



ឃ 
២៣-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៦៦ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៦៦ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ២៣ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩៤៥ 
២៣-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៦៨ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៦៨ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ២៣ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩៤៩ 
២៣-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៦៩ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

រមួបព្រង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០៣៦៩ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ២៣ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩៥៣ 
២៩-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៧១ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៧១ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ២៩ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩៥៧ 
២៩-៩-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៧៣ រេ.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខែឌ ននលិខិតអនុញ្ញា តដំ្បែើ រការស្ថែ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៧៣ រេ.អព្ររ.លអ ចុ្បះនេៃេី ២៩ ជខ រញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០២០ ៦៩៦១ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68416841



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68426842



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68436843



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68446844



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68456845



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68466846



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68476847



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68486848



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68496849



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68506850



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68516851



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68526852



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68536853



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68546854



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68556855



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68566856



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68576857



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68586858



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68596859



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68606860



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68616861



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68626862



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68636863



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68646864



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68656865



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68666866



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68676867



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68686868



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68696869



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68706870



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68716871



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68726872



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68736873



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68746874



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68756875



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68766876



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68776877



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68786878



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68796879



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68806880



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68816881



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68826882



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68836883



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68846884



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68856885



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68866886



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68876887



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68886888



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68896889



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68906890



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68916891



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68926892



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68936893



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68946894



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68956895



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68966896



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68976897



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68986898



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68996899



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69006900



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69016901



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69026902



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69036903



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69046904



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69056905



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69066906



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69076907



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69086908



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69096909



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69106910



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69116911



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69126912



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69136913



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69146914



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69156915



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69166916



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69176917



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69186918



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69196919



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69206920



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69216921



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69226922



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69236923



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69246924



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69256925



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69266926



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69276927



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69286928



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69296929



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69306930



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69316931



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69326932



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69336933



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69346934



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69356935



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69366936



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69376937



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69386938



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69396939



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69406940



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69416941



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69426942



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69436943



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69446944



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69456945



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69466946



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69476947



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69486948



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69496949



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69506950



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69516951



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69526952



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69536953



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69546954



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69556955



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69566956



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69576957



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69586958



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69596959



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69606960



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69616961



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69626962



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69636963



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69646964
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