


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទី2  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
១~ត្រះរាជត្កម 

១៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រម នស/ររម/១០២១/០១៤ សតីរី ការព្រកាសឱ្យបព្រើច្បារស់តីរី វនិិបោគនន                          
ព្រះរាជាណាច្បព្ររមពុជា ៦៩៦៥ 

 ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧២៩ សតីរី ការត្បមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមបសនីយព៍្តី្ ដល់

នាយទាហាន ថ្នា រវ់របសនីយ ៍ននរងបោធរលបេមរភូមនិទ ២ ររូ  ៦៩៨៣ 
៨-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៣១ សតីរី ការតត្ងតាំងមុេត្ាំតែងឯរឧត្តម ជាម ហុមី 

ជារដឋបលខាធិការ ននព្រសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នរទ ៦៩៨៤ 
១៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៣២ សតីរី ការដារឱ់្យចូ្បលនិវត្តន ៍ នាយឧត្តមបសនីយ ៍              

ធឹម សផុា ព្ររេែ័ឌ មន្តនតីនគរបាលជាតិ្រមពុជា ននព្រសួងមហានទទ បដាយររាមុេត្ាំតែង
នបោបាយបៅដតដល ៦៩៨៥ 

១៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៣៣ សតីរី ការនិយត័្រមមត្បមលើងព្ររេែ័ឌ  ឋាននតរស័រតិ និង
ថ្នា រដ់ល់បោរ កង សារ ឿន ននព្ររេែ័ឌ មន្តនតីរដឋបាលជានេ់ពស់ ព្រសួងមហានទទ ៦៩៨៦ 

១៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៣៤ សតីរី ការត្បមលើងថ្នា រ ់ ដល់បោរ ចារ សុនីាង នន
ព្ររេែ័ឌ មន្តនតីរនធនាគារ ព្រសួងមហានទទ ៦៩៨៧ 

១៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៣៥ សតីរី ការដារប់ោរព្សី ឈមឹ សណុ្ណា   ីននព្ររេែ័ឌ
ព្គូរបព្ងៀនរព្មតិ្ឧត្តម បៅព្រសួងអររ់ ាំ យុវជន និងរីឡា ឱ្យចូ្បលនិវត្តនមុ៍នអាយុរាំែត្ត់ម
ការបសាើសុាំររស់សាមេីលួន ៦៩៨៨ 

១៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៣៦ សតីរី ការតត្ងតាំង និងទតល់ឋានៈឯរឧត្តម ហុមឹ សភុ ី
ជាទីព្រឹរាព្រសួងបសដឋរិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុ មានឋានៈបសមើ រដឋបលខាធិការ រតនថមបលើមុេងារ            
រច្បចុរបនា ៦៩៨៩ 

II~រាជ ដ្ឋា ភបិាល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 

២០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលេ ១៥៤ អនព្រ.ររ សតីរី ការតរសព្មួលព្រាំព្រទល់រដឋបាលរវាងឃុាំរឹងោា  ជាមយួ
ឃុាំរាំរងថ់្ម និងឃុាំព្បាសាទ ននព្សុរសនទុរ បេត្តរាំរង់ធាំ ៦៩៩០ 

២០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលេ ១៥៥ អនព្រ.ររ សតីរី ការតរសព្មួលព្រាំព្រទល់រដឋបាលរវាងឃុាំសាំរូរ ជាមួយ
ឃុាំវឌ្ឍនៈ ននព្សុរសាំរូរ បេត្តព្របច្បះ ៦៩៩៣ 

 



ខ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលេ ៤៨៥  អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការជូនបមដាយសុវតថ រា ៦៩៩៦ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលេ ៤៨៧  អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការជូនបមដាយសុវតថ រា ៦៩៩៨ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលេ ៤៨៩  អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការជូនបមដាយមុនីសារាភែ័ឌ  ៧០០០ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលេ ៤៩០ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការជូនបមដាយការងារ ៧០០១ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលេ ៤៩១ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការដារម់ន្តនតីរនធនាគារឱ្យចូ្បលនិវត្តន ៍ ៧០០៣ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលេ ៤៩២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការរញ្ចរមុ់េត្ាំតែងមន្តនតរីាជការ ៧០០៥ 
១៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលេ ៤៩៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៧០០៦ 

      ២~រសចកតីសរត្មច 
៨-១០-២០២១ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលេ ៩៩ សសរ សតីរី ការតត្ងតាំងសមាសភារគែៈរមាម ធិការជាតិ្

ព្គរព់្គងនិងអភវិឌ្ឍសហគមនប៍ទសច្បរែ៍និងបអរូបទសច្បរែ៍ ៧០០៧ 

III~កា ងា បណ្ណត ត្កសងួ      
១~ទីសតកីា  ដ្ាមន្តនតីត្កសងួរសដ្ាកិចច និង ហ ិញ្ញវរថ ុ

១៥-៧-២០២០ -ព្រកាសអនតរព្រសួងបលេ ៦៤០ សហវ.ព្ររ សតីរី ការតត្ងតាំងភាា រង់ារបរើរទតល់ សព្មារ់
បរើរទតល់ព្បារប់រៀវត្ស និងព្បារអ់នតរាគមនរ៍ាុងវស័ិយសងគមរិច្បច និងវរបធម ៌ ននព្រសួង              
សងគមរិច្បច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សមបទា ៧០១០ 

       ២~ទីសតកីា  ដ្ាមន្តនតីត្កសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសត បរចចកវិទា និងនវានុវរតន៍ 

២៧-១-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០២៥ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន បេមរូឌាន រងុ ជីន    
វដូ ព្រូដារ ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ ទលិត្កាត ររុងបាល បរ កាត ររនទះ កាត ររព្មាល និងបព្គឿងសងាា រមឹ ៧០១៣ 

២៨-១-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០២៩ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ហាបអបវ ើ បអហាយូជី 
ហាគ មុនិ ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ កាត្ប់ដរសបមលៀររាំពារ ់ ៧០១៦ 

២៨-១-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០៣០ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ឡឺបព្កាន ស ូ អិុន-
ដាសន្តសទី ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ ទលិត្តសបរបជើង និងបព្គឿងរនស ាំតសបរបជើង ៧០១៩ 

២៩-១-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០៣១ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ១ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ដុងគន័ សីុធី ហាា ញ-
សាត រ ព្រីនធីង (បេមរូឌា) របងកើត្បរាងច្បព្រ បបាះរុមពព្គរព់្របភទ ៧០២២ 

១-២-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០៣២ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ជី ហុង ោន                 
(បេមរូឌា) ហាគ មុនិ ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ កាត្ប់ដរសបមលៀររាំពារ ់ ៧០២៥ 

៣-២-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០៣៦ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន បអច្ប.អ បអនបធើព្បាយ 
ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ ទលិត្បរសកាតុ្ង ៧០២៨ 

 
 



គ 
៣-២-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០៣៧ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន លុនសូ (បេមរូឌា) 

ហាគ មុនិ ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ កាត្ប់ដរសបមលៀររាំពារ ់ ៧០៣១ 
៣-២-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០៣៨ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន ជី.បអស.បអឡិរបថ្រ 

(បេមរូឌា) អីុន របងកើត្បរាងច្បព្រ ទលិត្តេសបព្គឿងបអឡិរព្តូ្និរ ៧០៣៤ 
៣-២-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០៣៩ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន អិមអិល អិុនធីបមត្ 

អឹតភរលឹ (បេមរូឌា) របងកើត្បរាងច្បព្រ កាត្ប់ដរសបមលៀររាំពារ ់ ៧០៣៧ 
៥-២-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០៤១ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យព្រុមហ ុន បអស.ភ.ីព្បាបឌ្ើរ             

(សីុសុទុន) របងកើត្បរាងច្បព្រ កាត្ប់ដរ និងបបាះរុមពសបមលៀររាំពារ ់ ៧០៤០ 

       ៣~ទីសតកីា  ដ្ាមន្តនតតី្កសងួរ ៉ែ និង ថាមរល 
២៩-៩-២០២០ -ព្រកាសបលេ ០៣៧២ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបែើ រការសាថ នីយ

រមួបព្រង និងឧសម័នឥនធនៈបលេ ០៣៧២ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ២៩ តេ រញ្ញញ  ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧០៤៣ 
២៩-៩-២០២០ -ព្រកាសបលេ ០៣៧៤ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបែើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលេ ០៣៧៤ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ២៩ តេ រញ្ញញ  ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧០៤៧ 
២៩-៩-២០២០ -ព្រកាសបលេ ០៣៧៥ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបែើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលេ ០៣៧៥ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ២៩ តេ រញ្ញញ  ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧០៥១ 
២៩-៩-២០២០ -ព្រកាសបលេ ០៣៧៦ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបែើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលេ ០៣៧៦ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ២៩ តេ រញ្ញញ  ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧០៥៥ 
៣០-៩-២០២០ -ព្រកាសបលេ ០៣៧៧ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបែើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលេ ០៣៧៧ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ៣០ តេ រញ្ញញ  ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧០៥៩ 
៣០-៩-២០២០ -ព្រកាសបលេ ០៣៧៨ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបែើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលេ ០៣៧៨ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ៣០ តេ រញ្ញញ  ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧០៦៣ 
៣០-៩-២០២០ -ព្រកាសបលេ ០៣៧៩ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបែើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលេ ០៣៧៩ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ៣០ តេ រញ្ញញ  ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧០៦៧ 
៣០-៩-២០២០ -ព្រកាសបលេ ០៣៨៣ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបែើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលេ ០៣៨៣ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ៣០ តេ រញ្ញញ  ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧០៧១ 
១-១០-២០២០ -ព្រកាសបលេ ០៣៨៤ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបែើ រការសាថ នីយ

បព្រងឥនធនៈបលេ ០៣៨៤ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃទី ១ តេ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧០៧៥ 

        ៤~ទីសតកីា  ដ្ាមន្តនតីត្កសងួកា ពា ជារ ិ
២២-៣-២០២១ -ព្រកាសបលេ ០២៦ ព្ររ.ររជ  សតីរី ការព្រគល់វញិ្ញញ រនរព្ត្រញ្ញា រក់ារសិរា ៧០៧៩ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69656965



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69666966



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69676967



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69686968



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69696969



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69706970



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69716971



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69726972



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69736973



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69746974



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69756975



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69766976



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69776977



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69786978



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69796979



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69806980



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69816981



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69826982



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69836983



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69846984



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69856985



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69866986



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69876987



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69886988



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69896989



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69906990



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69916991



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69926992



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69936993



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69946994



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69956995



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69966996



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69976997



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69986998



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69996999



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70007000



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70017001



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70027002



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70037003



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70047004



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70057005



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70067006



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70077007



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70087008



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70097009



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70107010



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70117011



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70127012



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70137013



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70147014



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70157015



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70167016



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70177017



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70187018



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70197019



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70207020



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70217021



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70227022



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70237023



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70247024



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70257025



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70267026



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70277027



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70287028



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70297029



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70307030



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70317031



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70327032



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70337033



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70347034



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70357035



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70367036



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70377037



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70387038



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70397039



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70407040



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70417041



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70427042



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70437043



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70447044



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70457045



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70467046



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70477047



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70487048



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70497049



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70507050



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70517051



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70527052



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70537053



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70547054



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70557055



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70567056



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70577057



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70587058



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70597059



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70607060



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70617061



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70627062



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70637063



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70647064



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70657065



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70667066



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70677067



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70687068



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70697069



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70707070



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70717071



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70727072



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70737073



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70747074



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70757075



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70767076



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70777077



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70787078



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70797079



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70807080



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70817081



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70827082



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70837083



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70847084



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70857085



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70867086



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70877087



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70887088
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