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                                                                       ក    N63/21ររមីាសទ3ី  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
១~ររះរាជរកម 

១៨-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រម នស/ររម/១១២១/០១៨ សតីពី ការព្បកាសឱយ្េព្បើច្ា្ប់សតីពី ភាពជាៃៃគរូរវាងរៃឋ នងិ
ឯរជន ៧៧៤១ 

 ២~ររះរាជរកឹរយ 
៣-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៧១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមែ      

ៃល់េោរ ស ងុ អីុនម ៉ូ (SUNG INMO) ជនជាតិរូេរ៉េ សញ្ជ្តរិូេរ៉េ េោយបតូរេ ្្ះជា         ស ុ
ង សសន (SUNG SEN) ៧៧៧០ 

៣-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៧២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនយីរមែ      
ៃល់េោរ ឈនិ ឈានជីន (CHEN QUAN JIN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន  ៧៧៧១ 

៣-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៧៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជ្តូបនយីរមែ      
ៃល់េោរ ថាំង វវ វ   (TANG, WEIMAO) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន  ៧៧៧២ 

៣-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៧៤ សតីពី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នវូេព្គឿងឥសស្រយិយស                  
តាមលោំប់ថ្នរ្់ ច្ំេ ះ ឯរឧតតម េោរជំទាវ អស់េោរ នងិេោរព្សី ច្ំនួន ៦៦ រូប ៧៧៧៣ 

៣-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៧៥ សតីពី ការេព្ោសព្ពះរាជទាន នវូេព្គឿងឥសស្រយិយស                  
តាមលោំប់ថ្នរ្់ ច្ំេ ះ ឧរញ ្ េោរជំទាវ អស់េោរ នងិេោរព្សី ច្ំនួន ៦៤ រូប ៧៧៧៥ 

៥-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៧៦ សតីពី ការេផទរ និងែតងតាំងមមុតំែែងេោរជទំាវ 
ហ៉ូ សវុណ្ណិកា ពីរៃឋេលខាធិការព្រសួងមុមងារសាធារែៈ មរជារៃឋេលខាធកិារព្រសួង
អភិវឌឍ្នជ៍នបទ ៧៧៧៧ 

៥-១១-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៧៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េោយសញ្ជត្ូបនីយរមែ      
ៃល់េោរ ឈនិ ប លនី (CHEN BOLIN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៧៧៧៨ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                        ១~អនុរកឹរយ 
១-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ២០៩ អនព្រ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានថវកិា ៧៧៧៩ 
៣-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ២១២ អនព្រ.បរ សតីពី ការេរៀបច្ំនិងការព្បព្ពឹតតេៅរបសគ់ែៈរម្្្ធិការពិេសស

តាមោនការអនវុតតរមែវិធីសរមែភាពៃនសននិសីទអនតរជាតសិតីពីព្បជាជន នងិអភិវឌឍ្ន ៍ ៧៧៨១ 
៥-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ២១៥ អនព្រ.បរ សតីពី ការេផទរឥែទានថវកិា ៧៧៨៦ 

 



ខ 
៥-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ៥១៧ អនព្រ.តត សតីពី ការជនូេមោយការងារ ៧៧៨៨ 
៥-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ៥១៨ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៧៧៩៩ 
៥-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ៥១៩ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៧៨០៣ 
១០-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ៥២០ អនព្រ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨០៥ 
១០-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ៥២១ អនព្រ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨០៧ 
១០-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ៥២២ អនព្រ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨០៩ 
១០-១១-២០២១ -អនុព្រឹត្យេលម ៥២៣ អនព្រ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៨១១ 

   ២~វសចកតីសវរមច 
១៧-១១-២០២១ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ១១២ សសរ សតីពី ការែតងតាំងអនុព្បធានព្រុមការងាររាជរោឋ្ភិោល

ច្ុះមូលោឋ្នរាជធានីភនំេពញ េៃើម្បីព្តួតពិនិត្យ និងគពំ្ទការអនុវតតរមែវធិីនេោោយ និង               
យុទធសាន្តសតច្តុេកាែៃំណារក់ាលទី៤ របស់រាជរោឋ្ភិោលរមពុជា ៧៨១៣ 

២៤-១១-២០២១ -េសច្រតីសេព្មច្េលម ១១៣ សសរ សតីពី ការបញ្ចូលព្របមែ័ឌពលទាហានថែ ី ៧៨១៥ 

III~ការងារបណ្តត រកសងួ     
១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួវសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 

២៣-៣-២០២១ -ព្បកាសេលម ១៨៦ សហវ.ព្បរ សតីពី ការព្បគល់សិទធជិាអាណាប័រេផទរសិទធជិូនព្បធាន          
អងភាពថវិកា ៃនព្រសួងេសៃឋរចិ្ច និងហិរញ្ញវតថ ុ ៧៨១៦ 

២៩-៣-២០២១ -ព្បកាសេលម ១៩៥ សហវ.ព្បរ សតីពី ការបេងើតសារមនទីរគយ ៧៨១៩ 
២៩-៣-២០២១ -ព្បកាសេលម ១៩៦ សហវ.ព្បរ សតីពី វិធាន និងនីតិវិធីៃនការព្យួរការបំេពញែបបបទបេញ្ចញ

ទំនិញពីគយច្េំ ះទំនិញនំេច្ញ-នំចូ្លេលែើសរមែសិទធបិញ្ញ ្ ៧៨២២ 
៣១-៣-២០២១ -ព្បកាសអនតរព្រសួងេលម ១៩៩ សហវ.ព្បរ សតីពី ការែតងតាំងភាន្រ់ងារេបើរផតល់ េៅវិទ្ាសាថ្ន 

ព្សាវព្ជាវេៅស៊ូរមពុជា ៃនព្រសងួរសិរមែ រុកាខ្ព្បម្ញ់ និងេនសាទ ៧៨២៨ 
       ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួឧសាហកមម វទិាសាន្តសត បវចចកវិទា នងិនវានុវរតន៍ 

១៦-២-២០២១ -ព្បកាសេលម ០៧៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ៊ុន េមគង ន្តហីន ហាវ្ម 
បេងើតេរាងច្ព្រ ែរៃច្នជ័រេៅសូ៊ ៧៨៣១ 

១៦-២-២០២១ -ព្បកាសេលម ០៧៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ៊ុន េអវា ្យសីុ ហាគ្មុនិ 
េហេរេធើរី ឯ.រ បេងើតេរាងច្ព្រ កាត់េៃរសេមលៀរបំ រ់ ៧៨៣៤ 

១៧-២-២០២១ -ព្បកាសេលម ០៧៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ការអនញុ្ញ្តឱ្យព្រមុហ៊ុន សុធីី ព្ពីនធងី         
(េមមបូឌា) ឯ.រ បេងើតេរាងច្ព្រ ផលិតព្បអប់ព្រោសកាតុង និងផលិតផលេវច្មចប់ពី
ព្រោសព្គប់ព្បេភទ ៧៨៣៧ 

 



គ 
១៨-២-២០២១ -ព្បកាសេលម ០៧៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ការអនញុ្ញ្តឱ្យព្រមុហ៊ុន ស៊ុន សុីន ឡារ់

េហៃ អ៊ើនោសន្តសទី (េមមបឌូា) ឯ.រ បេងើតេរាងច្ព្រ ផលិតកាបូប និងកាបូបកាល្េសព្គប់
ព្បេភទ ៧៨៤០ 

២៣-២-២០២១ -ព្បកាសេលម ០៨១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ការអនញុ្ញ្តឱ្យព្រមុហ៊ុន ជីប ម៉ុង អ៊ើនសីុ        
សុីេមន មបេភើេរសិន បេងើតេរាងច្ព្រ ផលិតសីុម៉ងត ៍ ៧៨៤៣ 

២៤-២-២០២១ -ព្បកាសេលម ០៨៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ៊ុន េអេវីរព្គីន ហាគ្េមន 
មូ េអលធីឌី បេងើតេរាងច្ព្រ កាត់េៃរសេមលៀរបំ រ់ ៧៨៤៦ 

  ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួសរ   និង ថមរល 
២១-១០-២០២០ -ព្បកាសេលម ០៤៦៥ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ៃំេែើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០៤៦៥ រថ.អព្បរ.លអ ច្ុះៃថៃទី ២១ ែម តោុ ឆន្ំ ២០២០ ៧៨៤៩ 
២១-១០-២០២០ -ព្បកាសេលម ០៤៦៦ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ៃំេែើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០៤៦៦ រថ.អព្បរ.លអ ច្ុះៃថៃទី ២១ ែម តោុ ឆន្ំ ២០២០ ៧៨៥៣ 
២១-១០-២០២០ -ព្បកាសេលម ០៤៦៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ៃំេែើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០៤៦៧ រថ.អព្បរ.លអ ច្ុះៃថៃទី ២១ ែម តោុ ឆន្ំ ២០២០ ៧៨៥៧ 
២១-១០-២០២០ -ព្បកាសេលម ០៤៦៨ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ៃំេែើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០៤៦៨ រថ.អព្បរ.លអ ច្ុះៃថៃទី ២១ ែម តោុ ឆន្ំ ២០២០ ៧៨៦១ 
២១-១០-២០២០ -ព្បកាសេលម ០៤៦៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ៃំេែើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០៤៦៩ រថ.អព្បរ.លអ ច្ុះៃថៃទី ២១ ែម តោុ ឆន្ំ ២០២០ ៧៨៦៥ 
២១-១០-២០២០ -ព្បកាសេលម ០៤៧០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ៃំេែើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០៤៧០ រថ.អព្បរ.លអ ច្ុះៃថៃទី ២១ ែម តោុ ឆន្ំ ២០២០ ៧៨៦៩ 
២១-១០-២០២០ -ព្បកាសេលម ០៤៧១ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ៃំេែើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០៤៧១ រថ.អព្បរ.លអ ច្ុះៃថៃទី ២១ ែម តោុ ឆន្ំ ២០២០ ៧៨៧៣ 
២១-១០-២០២០ -ព្បកាសេលម ០៤៧២ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរមែឌៃនលិមិតអនុញ្ញត្ៃំេែើរការសាថន្ីយ

េព្បងឥនធនៈេលម ០៤៧២ រថ.អព្បរ.លអ ច្ុះៃថៃទី ២១ ែម តោុ ឆន្ំ ២០២០ ៧៨៧៧ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77417741



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77427742



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77437743



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77447744



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77457745



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77467746



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77477747



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77487748



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77497749



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77507750



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77517751



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77527752



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77537753



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77547754



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77557755



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77567756



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77577757



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77587758



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77597759



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77607760



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77617761



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77627762



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77637763



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77647764



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77657765



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77667766



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77677767



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77687768



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77697769



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77707770



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77717771



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77727772



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77737773



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77747774



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77757775



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77767776



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77777777



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77787778



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77797779



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77807780



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77817781



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77827782



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77837783



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77847784



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77857785



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77867786



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77877787



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77887788



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77897789



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77907790



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77917791



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77927792



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77937793



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77947794



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77957795



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77967796



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77977797



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77987798



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77997799



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78007800



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78017801



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78027802



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78037803



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78047804



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78057805



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78067806



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78077807



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78087808



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78097809



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78107810



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78117811



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78127812



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78137813



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78147814



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78157815



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78167816



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78177817



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78187818



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78197819



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78207820



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78217821



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78227822



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78237823



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78247824



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78257825



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78267826



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78277827



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78287828



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78297829



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78307830



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78317831



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78327832



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78337833



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78347834



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78357835



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78367836



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78377837



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78387838



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78397839



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78407840



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78417841



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78427842



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78437843



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78447844



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78457845



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78467846



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78477847



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78487848



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78497849



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78507850



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78517851



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78527852



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78537853



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78547854



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78557855



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78567856



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78577857



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78587858



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78597859



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78607860



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78617861



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78627862



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78637863



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78647864



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78657865



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78667866



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78677867



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78687868



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78697869



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78707870



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78717871



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78727872



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78737873



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78747874



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78757875



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78767876



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78777877



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78787878



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78797879



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78807880
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