


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទី2  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
១~ត្រះរាជត្កម 

១៦-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រម នស/ររម/១០២១/០១៥ សតីរី ការព្រកាសឱ្យបព្រើច្បារស់តីរី វបិោធនរមមមាព្ា១៨ថ្ម ី
ននច្បារស់តីរីសវនរមមននព្រះរាជាណាច្បព្ររមពុជា ៧០៨៩ 

 ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
១៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៣៧ សតីរី ការាាំងស៊រ់ ននព្ររខណ្ឌ មន្តនតីរបច្បេរបេស

ជាន់ខពស់ បៅព្រសួងបរៀរច្បាំដែនែី នគររូនីយរមម និងសាំណ្ង ់ែល់មន្តនតរីាជការ ២ ររូ ៧០៩២ 
១៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៣៨ សតីរី ការបព្ោសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសសរយិយស                  

សហបមព្តី្ ថ្នា រ ់មហាបសនា ច្បាំប ះ បោររណ្ឌិ ត្ យនុ យងុហូ (Yun Young-ho) ៧០៩៣ 
១៥-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៣៩ សតីរី ការបព្ោសព្រះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសសរយិយស                  

ែល់មន្តនតីរាជការននព្រសួងររោិា ន ៣៧ររូ  ៧០៩៤ 
១៩-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៤០ សតីរី ការដត្ងាាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧត្តម                   

អ ុង សអំារ ជាេីព្រឹរាផ្ទា ល់សបមតច្បអគគមហាបសនារតី្បត្បជា ហ ុន សសន នាយររែឋមន្តនត ី
ននព្រះរាជាណាច្បព្ររមពុជា មានឋានៈបសមើ រែឋមន្តនត ី រដនាមបលើមុខងាររច្បេុរបនា បោយរុាំេេួល
ព្ោររ់ាំណាច្បមុ់ខងារ ៧០៩៦ 

៩-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៤១ សតីរី ការត្បមលើងឋានៈែល់ឯរឧត្តម មា៉ា ង សុណីេរ 
ជាំនួយការសបមតច្បអគគមហាបសនារតី្បត្បជា ហ ុន សសន នាយររែឋមន្តនត ី ននព្រះរាជាណាច្បព្រ-
រមពុជា មានឋានៈបសមើ អគគនាយរ រដនាមបលើមុខងាររច្បេុរបនា  ៧០៩៧ 

១៩-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៤២ សតីរី ការរញ្េរមុ់ខត្ាំដណ្ង រីអនុព្រធាន និងសមាជិរ
គណ្ៈរមាម ធិការសិេធិមនុសសរមពុជា ៤ ររូ ៧០៩៨ 

១៩-១០-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/១០២១/៧៤៣ សតីរី ការដត្ងាាំង និងផ្តល់ឋានៈ ជាសមាជិរ                     
គណ្ៈរមាម ធិការសិេធិមនុសសរមពុជា ១២ រូរ និងដត្ងាាំង និងត្បមលើងឋានៈសមាជិរ                      
គណ្ៈរមាម ធិការសិេធិមនុសសរមពុជា ៦  ររូ ៧០៩៩ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                          អនុត្កឹរយ 
២០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលខ ១៥៦ អនព្រ.ររ សតីរី ការរបងកើត្សងាក ត្អូ់របព្ៅ ននព្រុងបោ៉ោ យដរ៉ោត្              

បខត្តរនាា យមានជ័យ ៧១០១ 

 



ខ 
២០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលខ ១៥៧ អនព្រ.ររ សតីរី ការរបងកើត្សងាក ត្អូ់រឫសស ី ននព្រុងបោ៉ោ យដរ៉ោត្                  

បខត្តរនាា យមានជ័យ ៧១០៤ 
១៩-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលខ ៤៩៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការដត្ងាាំងមន្តនតីរាជការ ៧១០៧ 
១៩-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលខ ៤៩៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការដត្ងាាំងមន្តនតីរាជការ ៧១០៩ 
១៩-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលខ ៤៩៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការជូនបមោយោា រនាជាតិ្ ៧១១១ 
១៩-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលខ ៤៩៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី  ការជូនបមោយការងារ ៧១១២ 
១៩-១០-២០២១ -អនុព្រឹត្យបលខ ៤៩៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការដត្ងាាំងមន្តនតីរាជការ ៧១១៤ 

III~ការងារបណ្តា ត្កសងួ      
       ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសា បណចេកវិទា និងនវានុវរាន៍ 

៥-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៤៣ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន រ៉ោូលីបមើ ោល សាីរ 
ព្រោរ ់របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្ធុងេឹរររ ៧១១៦ 

៨-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៤៤ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ឡារ ់ ោន ់              
(បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ ខារអាំបោះព្គរព់្របេេ ៧១១៩ 

៨-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៤៧ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន េាាំបរញ ខុមរ៊ ី              
(បខមរូឌា) របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្សមាា រៈបរមងបលង ោល សាិរ និងកាត្ប់ែរសបមលៀររាំ រ ់ ៧១២២ 

៨-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៤៨ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ជា ហូ (បខមរូឌា) 
ហាគ មុនិ អិុនោសបន្តសាៀល របងកើត្បរាងច្បព្រ កាត្ប់ែរសបមលៀររាំ រ ់ ៧១២៥ 

១០-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៤៩ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ណាហាគ េសី              
ខរបេើបរសិន របងកើត្បរាងច្បព្រ កាត្ប់ែរ បោរគរស់បមលៀររាំ រ ់ផ្លិត្ថ្ងយួ់រ និងការូរព្គរ-់
ព្របេេ ៧១២៨ 

១០-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៥១ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន អូរ ៉ោថូ្នម ញូ               
បមបធៀបរៀល ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្ោរធាតុ្ Vanadium Pentoxide, Ammonium 
Metavanadate, Molybdenum Oxide and Ferronickle ៧១៣១ 

១០-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៥២ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ឈួស ផ្លីយួរបឹសន 
បមបធៀបរៀល (បខមរូឌា) របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្រូរ និងបអរ៉ោុងហស ៍ ៧១៣៤ 

១១-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៥៣ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន យីនសីុង (បខមរូឌា) 
ដហ៊នដររ៊ & បអរបសសឺរ ីឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្មា៉ោ ស់  និងការូរព្គរព់្របេេ ៧១៣៧ 

 
 



គ 
១១-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៥៤ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន វ ៉ោណូាមម ី(បខមរូឌា) 

ហាគ បមន របងកើត្បរាងច្បព្រ កាត្ប់ែរសបមលៀររាំ រ ់ ៧១៤០ 
១១-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៥៦ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន បហាគ លឌិន បច្បន        

ោល សាីរ អិុនោសន្តសាី (បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្ដសបរបជើង និងបព្គឿងរនស ាំ
ដសបរបជើង ៧១៤៣ 

១២-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៥៧ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ដហ៊លោ បៅ អិុស 
បអោ៊ ខូ អិលធីឌី របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្រ៉ោុងោម អាវ ៧១៤៦ 

១២-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៥៨ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន រ៊បីជសីុ ដសលឡុរស៍ 
(បខមរូឌា) ខូ អិលធីឌី ឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្ព្រោសអនាមយ័ ៧១៤៩ 

១៥-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៦០ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ហាបវស បន្តសពែ បផ្បេើរ 
របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្បរសកាតុ្ង ៧១៥២ 

១៥-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៦២ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ព្ោយបនស           
(បខមរូឌា) ហាគ មុនិ បហេរបធើរ ីឯ.រ របងកើត្បរាងច្បព្រ កាត្ប់ែរសបមលៀររាំ រ ់ ៧១៥៥ 

១៦-២-២០២១ -ព្រកាសបលខ ០៧២ ឧវរន.រឧ.ព្ររ ២ សតីរី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន បន្តហគនឌី ព្កាហេ 
របងកើត្បរាងច្បព្រ ផ្លិត្វត្ាុអនុសាវរយីព៍្គរព់្របេេ ៧១៥៨ 

       ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួសរ ៉ា និង ថាមរល 
១-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៨៥ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៨៥ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ១ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៦១ 
១-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៨៦ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៨៦ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ១ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៦៥ 
៦-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៨៧ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៨៧ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៦ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៦៩ 
៦-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៩០ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៩០ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៦ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៧៣ 
៦-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៩១ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៩១ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៦ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៧៧ 
៦-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៩២ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៩២ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៦ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៨១ 

 
 



ឃ 
៦-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៩៣ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៩៣ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៦ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៨៥ 
៦-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៩៥ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៩៥ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៦ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៨៩ 
៦-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៩៦ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៩៦ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៦ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៩៣ 
៨-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៩៧ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការមណ្ឌ ល

សនាិធិបព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៩៧ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៨ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧១៩៧ 
៨-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៩៨ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

បព្រងឥនធនៈបលខ ០៣៩៨ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៨ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧២០១ 
៨-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៣៩៩ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

រមួបព្រង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០៣៩៩ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ៨ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧២០៥ 
១៣-១០-២០២០ -ព្រកាសបលខ ០៤០៣ រថ្.អព្ររ.ព្ររ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញា ត្ែាំបណ្ើ រការោា នីយ

រមួបព្រង និងឧសម័នឥនធនៈបលខ ០៤០៣ រថ្.អព្ររ.លអ ចុ្បះនថ្ៃេី ១៣ ដខ តុ្ោ ឆ្ា ាំ ២០២០ ៧២០៩ 

 
 



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70897089



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70907090



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70917091



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70927092



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70937093



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70947094



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70957095



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70967096



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70977097



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70987098



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70997099



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71007100



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71017101



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71027102



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71037103



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71047104



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71057105



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71067106



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71077107



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71087108



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71097109



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71107110



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71117111



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71127112



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71137113



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71147114



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71157115



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71167116



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71177117



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71187118



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71197119



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71207120



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71217121



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71227122



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71237123



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71247124



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71257125



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71267126



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71277127



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71287128



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71297129



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71307130



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71317131



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71327132



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71337133



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71347134



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71357135



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71367136



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71377137



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71387138



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71397139



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71407140



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71417141



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71427142



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71437143



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71447144



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71457145



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71467146



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71477147



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71487148



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71497149



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71507150



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71517151



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71527152



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71537153



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71547154



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71557155



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71567156



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71577157



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71587158



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71597159



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71607160



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71617161



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71627162



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71637163



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71647164



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71657165



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71667166



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71677167



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71687168



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71697169



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71707170



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71717171



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71727172



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71737173



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71747174



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71757175



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71767176



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71777177



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71787178



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71797179



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71807180



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71817181



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71827182



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71837183



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71847184



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71857185



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71867186



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71877187



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71887188



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71897189



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71907190



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71917191



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71927192



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71937193



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71947194



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71957195



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71967196



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71977197



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71987198



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71997199



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72007200



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72017201



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72027202



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72037203



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72047204



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72057205



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72067206



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72077207



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72087208



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72097209



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72107210



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72117211



ឆា  ំទី២១ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72127212
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