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                                                                       ក    N64/21ររមីាសទ3ី  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

៥-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៧៨ សតីពី ឿរេរោសរពះរាជទាន ជារិចបច្ឆើមរណៈ         
នូវេររឿងឥសើឝរយិយស ជាតូបឿរ ចំេ ះ ឯរឧតតមរិតតិនីតេិឿសលបណឌិត ងួន ញុលិ ែែល
ោនទទួលមរណភាព ៧៨៨១ 

៦-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៧៩ សតីពី ឿរែតងតំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម            
សសង វិសទិធិ ជាជំនួយឿរសេមតចអរមហាេសនាបតីេតេជា ហ ុន សសន នាយររែឋមន្តនតីៃន             
រពះរាជាណាចរររមពុជា និងែតងតំង នងិផតល់ឋានៈេោរជំទាវ ស ៀង ម ៉ូលកីា ជាសមាជរិ
ររុមេលៀសេមតចអរមហាេសនាបតេីតេជា ហ ុន សសន នាយររែឋមន្តនតីៃនរពះរាជា-                
ណាចរររមពុជា ៧៨៨២ 

៦-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៨០ សតីពី ឿរតេមលើងឋានៈែល់ជំនយួឿរសេមតច                
អរមហាេសនាបតីេតេជា ហ ុន សសន នាយររែឋមន្តនតី ៃនរពះរាជាណាចរររមពជុា ៣រូប នងិ
ែតងតងំនិងតេមលើងឋានៈែល់សមាជិរររមុេលៀសេមតចអរមហាេសនាបតីេតេជា ហ ុន សសន 
នាយររែឋមន្តនតៃីនរពះរាជាណាចរររមពជុា ១០ រូប ៧៨៨៣ 

៦-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៨១ សតីពី ឿរបញ្ប់មុខតំែណងពីទីរបឹរើាររសួង 
េទសចរណ៍ ២ រូប ៧៨៨៥ 

៦-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៨២ សតីពី ឿរដារ់េោរ សឯំល ហាគីម ៃនររបខណ័ឌ    
មន្តនតីររប់ររងរែឋោលេៅររសួងធនធានទរឹ នងិឧតុនិយម ឱើយចូលនិវតតន៍េដាយោត់បង ់            
សមើបទាវិជាជើជីវៈ តមឿេសនើសុំរបស់សាមីខលនួ ៧៨៨៦ 

៦-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៨៣ សតីពី ឿរេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥសើឝរយិយស                  
ែល់មន្តនតីរាជឿរៃនររសួងសងមរិច អតតីយុទធជន នងិយវុនីតិសមើបទា ៤ រូប ៧៨៨៧ 

១៦-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៨៥ សតីពី ឿរែតងតំងមខុតំែណងឯរឧតតម ហុមី សទិុរា 
ជារែឋេលៀធឿិរ ររសងួព័ត៌មាន ៧៨៨៨ 

១៧-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៨៦ សតពី ី ឿរេរោសរពះរាជទាន នវូេររឿងឥសើឝរិយយស                  
តមលដំាប់ថ្នើរ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម េោរជទំាវ អស់េោរ េោររសី និងរពះសងើ ចនំនួ 
៧០ រូប/អង ៧៨៨៩ 

 
 



ខ  

១៨-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៨៧ សតីពី ឿរេរោសរពះរាជទាន នវូេររឿងឥសើឝរយិយស                  
ែល់មន្តនតីរាជឿរៃនររសួងឿរងារ និងបណ្តះបណាតើលវិជាជើជីវៈចំនួន ៦ របូ ៧៨៩១ 

១៨-១១-២០២១ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/១១២១/៧៨៨ សតពី ី ឿរេរោសរពះរាជទាន នវូេររឿងឥសើឝរិយយស                  
ែល់សបើបុរសជនចំនួន ២៦ របូ ៧៨៩២ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                        ១~អនុរកឹរយ 
១៥-៦-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ៨៧ អនររ.បរ សតីពី ររមសិលធម៌មន្តនតមីានសមតថរិច រនុងឿរសិរើា ឿរេរៀបចំ 

ឿរអនុវតត និងឿរររបរ់រងរេរមាងេេដាឋើរចនាសមព័នធរបូវនតសាធារណៈ ៧៨៩៣ 
៥-១១-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ២១៦ អនររ.បរ សតីពី ឿរបែនថមឥណទានថវឿិ ៧៩០៧ 
៥-១១-២០២១ -អនុររឹតើយេលខ ២១៧ អនររ.បរ សតីពី ឿរបែនថមឥណទានថវឿិ ៧៩០៩ 

   ២~សសចកតីសសរមច 
១-១២-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ១១៥ សសរ សតីពី ឿរែរសរមួលសមាសភាពររុមរបឹរើាបណណសារ ៧៩១១ 

III~ការងារបណ្តត រកសងួ     
១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួសសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 

៧-៤-២០២១ -របឿសេលខ ២០៨ សេវ.របរ សតីពី ឿរបេងើតររុមែឹរនាំឿរងារែរទរមង់ឿរររប់ររង
េិរញ្ញវតថសុាធារណៈ និងឿរអនុវតតយុទធសាន្តសតនានារបស់អរនាយរដាឋើនរយនងិរដាឋើររ       
រមពុជា ៧៩១៣ 

២៣-៤-២០២១ -របឿសេលខ ៣០០ សេវ.របរ សតីពី ឿរែតងតំងភានើរ់ងារេបើរផតល់ និងភានើរ់ងារេបើរផតល់
ជំនួសេៅមនទរីេសែឋរិច និងេិរញ្ញវតថុ េខតតសទឹងែរតង ៧៩១៧ 

៣-៥-២០២១ -របឿសអនតរររសួងេលខ ៣០១ សេវ.របរ សតីពី ឿរេេលឿរណ៍ឧបតថមភសរមាប់ឿរ
របមូលផតុំេវឹរហាត់ររុមរីឡាររជេរមើសជាតិ ររុមរឡីាររថ្នើល ររូបងវឹរ ររជូំនួយ នងិ           
អនុររើឝ និង រោរ់រងាវើន់ជ័យោភីរនុងឿររបរួតលរណៈ អនតរជាតិផលូវឿរេៅរនុង និងេរៅ
របេទស ៧៩២០ 

១០-៥-២០២១ -របឿសអនតរររសួងេលខ ៣០៩ សេវ.របរ សតីពី ឿរបេងើតរជជេទយើយចណូំលេៅររុមរបឹរើា
អភិវឌើឍន៍រមពុជា ៧៩៣៣ 

 
 
 



គ    
    ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម វទិាសាន្តសត បសចចកវិទា នងិនវានុវរតន៍ 

១៦-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១០៦ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន សុី.ភី.េខមបូឌា ចំឿត់ 
បេងើតសាៀេរាងចររ ផលិតចំណីសតវ ៧៩៣៦ 

១៨-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១១៧ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន ែុងណាន (េខមបូឌា)   
វ៊ូែ ឯ.រ បេងើតេរាងចររ ផលិតេររឿងសងាឝើរឹមបងុំ និងសមាភើរៈតុបែតងលមអេធវើពីេ ើ ៧៩៣៩ 

២៣-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១១៨ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន េឿះរុង ស៊ូេេើរ អ៊ើន
ដាសន្តសទី ខមេភនី លីមីធីត បេងើតេរាងចររ ផលិតសសរ និងអាល់រុល ៧៩៤២ 

២៣-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១១៩ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន យ ើរជីន (េខមបូឌា)           
អ៊ឿន  បេងើតសាៀេរាងចររ ឿត់េែរសេមលៀរបំ រ់ ៧៩៤៥ 

២៣-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១២០ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន សុីមភល ែភរឃីង 
របដារ់ ឯ.រ  បេងើតេរាងចររ ផលិតេរសឿតុង សមាភើរៈេវចខប់ររប់របេភទេធវើពីេោេៈធាតុ 
និងេោះពុមព ៧៩៤៨ 

២៣-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១២១ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន េរឿន េបេវេរែ េខនស ៍
(េខមបូឌា) លីមីធតី  បេងើតេរាងចររ ផលិតសំបររំបុ៉ងពីអាលុយមីញូ៉ម ៧៩៥១ 

២៣-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១២២ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន ជីន-សុវណណ េេវសិន 
(េខមបូឌា)  បេងើតេរាងចររ ឿត់េែរសេមលៀរបំ រ់ ៧៩៥៤ 

២៣-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១២៣ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន សព័រតិច អ៊ើនឌសឹន្តសទយី៍  
បេងើតេរាងចររ ឿត់េែរសេមលៀរបំ រ់ ៧៩៥៧ 

២៥-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១២៤ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន ស៊ូរពីេមៀរ ធូ (េខមបូ
ឌា)  បេងើតសាៀេរាងចររ ផលិតែសើបរេជើង ៧៩៦០ 

៣១-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១២៥ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន ញូ េអរា ើ (េខមបូឌា)      
ៀស េមៀ ថិរសាឍើយ៍ ឯ.រ បេងើតេរាងចររ ច្រ់ និងឿត់េែរសេមលៀរបំ រ់ ៧៩៦៣ 

៣១-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១២៦ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយររុមេ៊ុន ែអ៊តវ ើនស៍ េថរនីខល 
សឹបផ្លើយ បេងើតេរាងចររ ផលិតេររឿងអរិសន ី ៧៩៦៦ 

៣១-៣-២០២១ -របឿសេលខ ១២៧ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយររមុេ៊ុន អាល់រតេៅេវើរ េថរណ
ឡជី ែប៊ថឹរើ ឯ.រ បេងើតេរាងចររ ផលិតអារុយសតួ ៧៩៦៩ 

 
 
 



ឃ 
  ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួសរ   និង ថាមរល 

២៩-៩-២០២០ -របឿសេលខ ០០០៨ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌៃនអាជាឈើបណណ ណិជជរមមសរមាបឿ់រ
េវចខប់ឧសមន័អិល ភី ជី េលខ ០០០៨ រថ.អរបរ. អប ចុះៃថទ ី២៩ ែខ រញ្ញើ ឆនើំ ២០២០ ៧៩៧២ 

២១-១០-២០២០ -របឿសេលខ ០៤៧៣ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌៃនលិខិតអនុញ្ញើតែំេណើរឿរសាណើនយី
រួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលខ ០៤៧៣ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថទី ២១ ែខ តុោ ឆនើំ ២០២០ ៧៩៧៧ 

២២-១០-២០២០ -របឿសេលខ ០៤៧៤ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌៃនលិខិតអនុញ្ញើតែំេណើរឿរសាណើនីយ
េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៧៤ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថទី ២២ ែខ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៩៨១ 

២២-១០-២០២០ -របឿសេលខ ០៤៧៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌៃនលិខិតអនុញ្ញើតែំេណើរឿរសាណើនីយ
េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៧៥ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថទី ២២ ែខ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៩៨៥ 

២២-១០-២០២០ -របឿសេលខ ០៤៧៦ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌៃនលិខិតអនុញ្ញើតែំេណើរឿរសាណើនីយ
រួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលខ ០៤៧៦ រថ.អរបរ.លអ ចះុៃថទី ២២ ែខ តុោ ឆនើំ ២០២០ ៧៩៨៩ 

២២-១០-២០២០ -របឿសេលខ ០៤៧៧ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌៃនលិខិតអនុញ្ញើតែំេណើរឿរសាណើនីយ
េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៧៧ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថទី ២២ ែខ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៩៩៣ 

២២-១០-២០២០ -របឿសេលខ ០៤៧៨ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌៃនលិខិតអនុញ្ញើតែំេណើរឿរសាណើនីយ
េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៧៨ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថទី ២២ ែខ តោុ ឆនើំ ២០២០ ៧៩៩៧ 

២៨-១០-២០២០ -របឿសេលខ ០៤៨៤ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌៃនលិខិតអនុញ្ញើតែំេណើរឿរសាណើនីយ
រួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលខ ០៤៨៤ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថទី ២៨ ែខ តុោ ឆនើំ ២០២០ ៨០០១ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78817881



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78827882



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78837883



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78847884



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78857885



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78867886



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78877887



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78887888



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78897889



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78907890



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78917891



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78927892



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78937893



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78947894



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78957895



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78967896



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78977897



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78987898



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78997899



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79007900



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79017901



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79027902



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79037903



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79047904



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79057905



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79067906



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79077907



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79087908



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79097909



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79107910



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79117911



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79127912



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79137913



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79147914



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79157915



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79167916



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79177917



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79187918



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79197919



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79207920



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79217921



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79227922



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79237923



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79247924



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79257925



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79267926



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79277927



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79287928



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79297929



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79307930



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79317931



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79327932



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79337933



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79347934



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79357935



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79367936



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79377937



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79387938



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79397939



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79407940



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79417941



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79427942



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79437943



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79447944



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79457945



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79467946



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79477947



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79487948



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79497949



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79507950



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79517951



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79527952



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79537953



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79547954



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79557955



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79567956



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79577957



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79587958



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79597959



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79607960



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79617961



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79627962



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79637963



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79647964



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79657965



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79667966



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79677967



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79687968



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79697969



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79707970



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79717971



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79727972



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79737973



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79747974



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79757975



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79767976



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79777977



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79787978



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79797979



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79807980



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79817981



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79827982



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79837983



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79847984



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79857985



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79867986



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79877987



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79887988



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79897989



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79907990



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79917991



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79927992



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79937993



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79947994



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79957995



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79967996



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79977997



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79987998



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79997999



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80008000



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80018001



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80028002



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80038003



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80048004
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