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                                                                       ក    N62/21ររមីាសទ3ី  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
 ររះរាជរកឹរយ 

៣០-១០-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/១០២១/៧៦៣ សតីពី ឿរតេមលើងឋាននតរស័រតិ ជារិចចបច្ឆើមរណៈ 
ចំេ ះ នាយទាហាន ថ្នើរ់ឧតតមេសនីយ៍ និងថ្នើរ់វរេសនីយ៍ ៃនរងេោធពលេេមរភូមិនទ 
៣០ រូប ែដលបានទទួលមរណភាព  ៧៦០១ 

៣០-១០-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/១០២១/៧៦៤ សតីពី ឿរេព្បាសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសើឝរិយយស                  
តាមលដំាប់ថ្នើរ់ ដល់មន្តនតរីាជឿរៃនព្រសួងវបើបធម៌ និងវិចិព្តសិលើបៈ ៨ រូប ៧៦០៣ 

៣០-១០-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/១០២១/៧៦៥ សតីពី ឿរេព្បាសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសើឝរិយយស                  
តាមលដំាប់ថ្នើរ់ ដល់មន្តនតរីាជឿរៃនព្រសួងវបើបធម៌ និងវិចិព្តសិលើបៈ ៧ រូប ៧៦០៤ 

២-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៦៦ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែេែរ េដាយសញ្ជើតូបនីយរមែ      
ដល់េោរ លញី អីុសសៀង (LIN YUXIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជើតិចិន េដាយបតូរេ ្ើះជា 
លមិ លអូី (LIM LEO) ៧៦០៥ 

២-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៦៧ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែេែរ េដាយសញ្ជើតូបនីយរមែ      
ដល់េោរ សយួររីង ណាវាប លុ (SUAYPRING NAVAPOL) ជនជាតិៃថ សញ្ជើតិៃថ 
េដាយបតរូេ ្ើះជា ស យុ ណិកប ុល (SUAY NYKPOL) ៧៦០៦ 

២-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៦៨ សតីពី ឿរែរសព្មួលមាព្តា១ មាព្តា២ និងមាព្តា៣ 
ៃនព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/១០០១/៣៥៩ ចះុៃថៃទី១១ ែេតុោ ឆនើំ២០០១ សតីពីនិមិតត
សញ្ញើ ព្តា រូបសញ្ញើ សញ្ញើសរតិ និងឯរសណ្ឋើនៃនព្រុមព្បឹរើាធមែនុញ្ញ ៧៦០៧ 

៣-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៧០ សតីពី ឿរែតងតាំងមុេតំែណងថ្នើរ់ដរឹនំា ៃន            
រដឋេលៀធឿិរដាឋើនអាឿសចរសុីវិល ២រូប ៧៦១១ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                        ១~អនុរកឹរយ 
២៧-១០-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ២០៦ អនព្រ.បរ សតីពី ឿរេរៀបចំ នងិឿរព្បព្ពតឹតេៅរបសរ់ណៈរមា្ើធិឿរជាតិ

ព្រប់ព្រងរមែសិទធបិញ្ញើ ៧៦១២ 
២៧-១០-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ២០៧ អនព្រ.បរ សតីពី ឿរេផទរឥណទានថវឿិ ៧៦១៦ 
២៨-១០-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ២០៨ អនព្រ.បរ សតីពី ឿរឿត់េឆវៀលដីទំហ ំ១៣ ហរិតា ៥៣ អា ២៨ សង់ទីអា 

សថិតេៅព្សរុៃព្ពនប់ េេតតព្ពះសីហនុ េចញពីែដនជព្មរៃព្ពេឈើឆនើំ ២០០២ េធវើអនុបេោរជាដី
ឯរជនរបសរ់ដឋ នងិផតល់រមែសិទធិជូនព្បជាពលរដឋ ៧៦១៨ 

 



ខ 
២៧-១០-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ៥០៥ អនព្រ.តត សតីពី ឿរព្បរលភ់ាររចិចជូនមន្តនតរីាជឿរ ៧៦២១ 
២-១១-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ៥១០ អនព្រ.តត សតីពី ឿរែតងតាងំមន្តនតីរាជឿរ ៧៦២២ 
៣-១១-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ៥១១ អនព្រ.តត សតីពី ឿរែតងតាងំមន្តនតីរាជឿរ ៧៦២៣ 
៣-១១-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ៥១២ អនព្រ.តត សតីពី ឿរែតងតាំងសមាសភាពព្រុមព្បឹរើាភិបាលៃព្បសណីយ៍

រមពុជា អាណតតិទី៥ ៧៦២៤ 
៥-១១-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ៥១៣ អនព្រ.តត សតីពី ឿរែតងតាងំ និងសព្មលួភាររិចចមន្តនតរីបសរ់ណៈរមែឿរ

ព្រប់ព្រងែលើបង ណិជជរមែរមពជុា ៧៦២៦ 
៥-១១-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ៥១៤ អនព្រ.តត សតីពី ឿរែតងតាងំមន្តនតីរាជឿរ ៧៦២៩ 
៥-១១-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ៥១៥ អនព្រ.តត សតីពី ឿរតេមលើងឋានៈជនូមន្តនតរីាជឿរ ៧៦៣០ 
៥-១១-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលេ ៥១៦ អនព្រ.តត សតីពី ឿរជូនេមដាយមនុីសារាភណ័ឌ ៧៦៣២ 

   ២~សសចកតីសសរមច 
១៥-១១-២០២១ -េសចរតីសេព្មចេលេ ១១០ សសរ សតីពី ឿរបេងើតព្រុមឿរងារចំេ ះរិចចេដើមើបទីទួលយរ

ពលរដឋអាហវហាកើនីសាណើនមរសានើរ់េៅបេណ្្ើះអាសននរនុងព្ពះរាជាណ្ចព្ររមពុជា ៧៦៣៤ 
១៧-១១-២០២១ -េសចរតីសេព្មចេលេ ១១១ សសរ សតីពី ឿរែរសព្មលួសមាសភាពរណៈរមែឿរ និង           

អនុរណៈរមែឿរផលិតភាពយនតភារេរឿង “រូនព្បុសេព្ឿមពនលពឺ្ពះចនទេពញបណ៌ូម”ី ៧៦៣៧ 

III~ការងារបណាត រកសងួ     
១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួសសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 

១៩-៣-២០២១ -ព្បឿសអនតរព្រសួងេលេ ១៧៨ សហវ.ព្បរ សតពីី ឿរពិន័យជាព្បារ់ចំេ ះបុរល ឬ             
នីតិបុរល ែដលព្បព្ពឹតតអំេពើេលែើសនឹងវិធានឿរសុៀភិបាល េដើមើបីទប់សាកើតឿ់រឆលងរាលដាល
ៃនជំងឺរូវីដ-១៩ និងជំងឺឆលងឿចសាហាវនិងព្បរបេដាយេព្េះថ្នើរ់ធៃន់ធៃរេផើឝងេទៀត ៧៦៤១ 

១៩-៣-២០២១ -ព្បឿសអនតរព្រសួងេលេ ១៧៩ សហវ.ព្បរ សតីពី ឿរែបងែចរចំណូលពីឿរពិន័យជាព្បារ់
េលើអំេពើេលែើសនឹងវធិានឿរសៀុភិបាល េដើមើបីទប់សាកើត់ឿរឆលងរាលដាលៃនជំងឺរូវីដ-១៩ និង
ជំងឺឆលងឿចសាហាវនិងព្បរបេដាយេព្េះថ្នើរ់ធៃន់ធៃរេផើឝងេទៀត ៧៦៤៨ 

២២-៣-២០២១ -ព្បឿសអនតរព្រសួងេលេ ១៨០ សហវ.ព្បរ សតីពី ឿរែតងតាងំភានើរ់ងារេបើរផតល់សព្មាប់េបើរ
ផតល់ព្បារ់េបៀវតើឝរ៍ និងព្បារ់អនតររារមនរ៍នុងវិសយ័សងមរចិចនិងវបើបធម៌ជូនមន្តនតរីាជឿរព្បចំ្
េៅសាោឧទធរណ៍ភនេំពញ  ៧៦៥២ 

២២-៣-២០២១ -ព្បឿសអនតរព្រសួងេលេ ១៨១ សហវ.ព្បរ សតីពី ឿរែតងតាំងរជជេទយើយររបេុរព្បទាន ព្បចំ្
េៅសាោឧទធរណ៍ភនេំពញ ៧៦៥៦ 

 
 



គ 
       ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួឧសាហកមម វទិាសាន្តសត បសចចកវិទា នងិនវានុវរតន៍ 

១៥-២-២០២១ -ព្បឿសេលេ ០៦៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយព្រុមហ៊ុន មា ើព្រូ (េេមបឌូា) 
ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ផលិតនំព្រប់ព្បេភទ ៧៦៥៩ 

១៦-២-២០២១ -ព្បឿសេលេ ០៦៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយព្រុមហ៊ុន ឆយហយួ               
(េេមបូឌា) ែហ៊នែប៊រ អឹមេអហវអ ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ផលិតឿបូបព្រប់េភទ ៧៦៦២ 

១៦-២-២០២១ -ព្បឿសេលេ ០៦៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយព្រមុហ៊ុន សុីណូេេេអច           
េភើហវិរ ហាគើមុិន ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ឿត់េដរសេមលៀរបំ រ់ ៧៦៦៥ 

១៦-២-២០២១ -ព្បឿសេលេ ០៦៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយព្រុមហ៊ុន េហងណ្ន អ៊៊ិនេធើ
េណសិនណល េព្តឌីង (េេមបូឌា) ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ឿត់េដរសេមលៀរបំ រ់ ៧៦៦៨ 

១៦-២-២០២១ -ព្បឿសេលេ ០៦៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយព្រមុហ៊ុន ឡរុវូដ អឹែភរឹល   
ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ឿត់េដរសេមលៀរបំ រ់ សេមលៀរបំ រ់េពទើយ និងមា ើស់ព្រប់ព្បេភទ  ៧៦៧១ 

១៦-២-២០២១ -ព្បឿសេលេ ០៦៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយព្រុមហ៊ុន ៃហ ឡុង ហាវើ អ៊៊ីសត
ឌីេវឡុបមុិន (េេមបូឌា) បេងើតេរាងចព្រ បា ើរ់ និងេបាះពុមពសេមលៀរបំ រ ់ ៧៦៧៤ 

១៦-២-២០២១ -ព្បឿសេលេ ០៦៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយព្រមុហ៊ុន ឌីេអសអិល២        
េអនេធើព្បាយ បេងើតេរាងចព្រ ផលិតែសើបរេជើង និងឿត់េដរសេមលៀរបំ រ់ ៧៦៧៧ 

១៦-២-២០២១ -ព្បឿសេលេ ០៧០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយព្រមុហ៊ុន ឃីង េអលីហវិន 
េនន្តសាឍើរ់សនិ េមេធៀេរៀល អ៊៊ិនដាសេន្តសទៀល ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ផលិតសីុមង៉់ត៍ ៧៦៨០ 

១៦-២-២០២១ -ព្បឿសេលេ ០៧១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយព្រុមហ៊ុន េេ អ អ ព្បូេសសុងី 
ហ៊វូដ ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ែរៃចនែផលេឈើ ៧៦៨៣ 

  ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួររ   និង ថាមរល 
១៤-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៥០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

រួមេព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈេលេ ០៤៥០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ១៤ ែេ តុោ ឆនើំ ២០២០ ៧៦៨៦ 
១៤-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៥៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

េព្បងឥនធនៈេលេ ០៤៥៣ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ១៤ ែេ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៦៩០ 
១៤-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៥៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

េព្បងឥនធនៈេលេ ០៤៥៤ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ១៤ ែេ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៦៩៤ 
២០-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៥៦ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

រួមេព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈេលេ ០៤៥៦ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ២០ ែេ តុោ ឆនើំ ២០២០ ៧៦៩៨ 
២០-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៥៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

រួមេព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈេលេ ០៤៥៧ រថ.អព្បរ.លអ ចះុៃថៃទី ២០ ែេ តុោ ឆនើំ ២០២០ ៧៧០២ 

   



   ឃ 
២០-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៥៨ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

រួមេព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈេលេ ០៤៥៨ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ២០ ែេ តុោ ឆនើំ ២០២០ ៧៧០៦ 
២០-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៥៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

រួមេព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈេលេ ០៤៥៩ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ២០ ែេ តុោ ឆនើំ ២០២០ ៧៧១០ 
២០-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៦០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

រួមេព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈេលេ ០៤៦០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ២០ ែេ តុោ ឆនើំ ២០២០ ៧៧១៤ 
២១-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៦១ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

េព្បងឥនធនៈេលេ ០៤៦១ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ២១ ែេ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៧១៨ 
២១-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៦២ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

េព្បងឥនធនៈេលេ ០៤៦២ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ២១ ែេ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៧២២ 
២១-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៦៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

េព្បងឥនធនៈេលេ ០៤៦៣ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ២១ ែេ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៧២៦ 
២១-១០-២០២០ -ព្បឿសេលេ ០៤៦៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរេណឌៃនលិេិតអនុញ្ញើតដំេណើរឿរសាណើនីយ

េព្បងឥនធនៈេលេ ០៤៦៤ រថ.អព្បរ.លអ ចុះៃថៃទី ២១ ែេ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៧៣០ 

   ៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួការពារជារិ 
២៥-១០-២០២១ -េសចរតីសេព្មចេលេ ០៤៥ សសរ.រពជ  សតពីី ឿរបេងើតរណៈរមែឿរេរៀបចំពិធីសេមាពើធ

អេររដឋបាលសាលព្បជំុទីសតឿីរព្រសួងឿរ រជាតិ ៧៧៣៤ 
៥-១១-២០២១ -េសចរតីសេព្មចេលេ ០៤៨ សសរ.រពជ  សតពីី ឿរែតងតាងំបែនថមសមាសភាពរណៈរមែឿរ

េរៀបចំពិធីសេមាពើធអេររដឋបាលសាលព្បជុំទីសតីឿរព្រសួងឿរ រជាតិ និងអនុរណៈរមែឿរ
រដឋបាល ពិធីឿរ បដិសណ្ឋើររចិច ៃនរណៈរមែឿរេរៀបចំពីធសីេមាពើធអេររដឋបាលសាលព្បជុំ
ទីសតីឿរព្រសួងឿរ រជាត ិ ៧៧៣៩ 

 
 



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76017601



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76027602



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76037603



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76047604



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76057605



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76067606



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76077607



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76087608



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76097609



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76107610



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76117611



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76127612



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76137613



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76147614



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76157615



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76167616



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76177617



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76187618



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76197619



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76207620



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76217621



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76227622



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76237623



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76247624



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76257625



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76267626



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76277627



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76287628



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76297629



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76307630



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76317631



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76327632



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76337633



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76347634



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76357635



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76367636



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76377637



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76387638



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76397639



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76407640



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76417641



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76427642



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76437643



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76447644



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76457645



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76467646



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76477647



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76487648



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76497649



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76507650



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76517651



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76527652



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76537653



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76547654



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76557655



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76567656



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76577657



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76587658



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76597659



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76607660



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76617661



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76627662



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76637663



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76647664



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76657665



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76667666



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76677667



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76687668



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76697669



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76707670



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76717671



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76727672



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76737673



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76747674



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76757675



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76767676



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76777677



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76787678



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76797679



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76807680



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76817681



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76827682



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76837683



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76847684



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76857685



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76867686



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76877687



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76887688



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76897689



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76907690



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76917691



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76927692



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76937693



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76947694



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76957695



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76967696



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76977697



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76987698



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76997699



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77007700



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77017701



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77027702



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77037703



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77047704



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77057705



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77067706



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77077707



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77087708



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77097709



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77107710



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77117711



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77127712



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77137713



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77147714



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77157715



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77167716



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77177717



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77187718



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77197719



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77207720



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77217721



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77227722



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77237723



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77247724



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77257725



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77267726



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77277727



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77287728



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77297729



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77307730



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77317731



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77327732



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77337733



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77347734



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77357735



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77367736



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77377737



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77387738



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77397739



ឆា  ំទី២១ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77407740
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