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                                                                       ក    N65/21ររមីាសទ3ី  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

១៨-១១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៨៩ សតពី ី ការេរោសរពះរាជទាន នវូេររឿងឥសស្រិយយស                  
ដល់សប្បុរសជនចំនួន ៣០ រូប ៨០០៥ 

១៨-១១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៩០ សតពី ី ការេរោសរពះរាជទាន នវូេររឿងឥសស្រិយយស                  
តាមលដំាប់ថ្នរ្់ ដលន់ាយទាហាន ៃនររសួងការពារជតិ ១៦២១ របូ ៨០០៧ 

១៨-១១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៩១ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម               
ហង្ស វិចិររ ជទីរបឹរា្សេមតចអរមហាពញាចររី ហហង្ សរំនិ របធានរដឋសភា រនងុ          
នីតិកាលទី៦ ៃនរដឋសភា មានឋានៈេសមើ រដឋមន្រនតី បែនែមេលើមុខងារបចចុប្បនន ៨០៥៧ 

១៨-១១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៩២ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតែំែងទរីបឹរ្ា ឯរឧតតមរិតតនិីតិ
េកាសលបែឌិត ងួ្ន ញុលិ អនុរបធានទ១ីៃនរដឋសភា រនងុនីតិកាលទ៦ី ៃនរដឋសភា ៨០៥៨ 

២៣-១១-២០២១ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២១/៧៩៣ សតីពី ការែតងតាំង នងិផតល់ឋានៈឯរឧតតម ជា តារា ជ
ទីរបឹរ្ាផ្ទ្ល់សេមតចអរមហាេសនាបតីេតេជ ហ ុន សសន នាយររដឋមន្រនតី ៃនរពះរាជ-      
ណាចរររមពុជ មានឋានៈេសមើ េទសរដឋមន្រនតី បែនែមេលើមុខងារបចចុប្បនន ៨០៥៩ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                        ១~អនុរកឹរយ 
១១-១១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២១៩ អនររ.បរ សតីពី ការទទួលស្គល្់វិទ្ាស្ថ្នន្រសពីងបត អ ៊ិនេធើ-                 

េែសនិែល ៨០៦០ 
១១-១១-២០២១ -អនុររឹត្យេលខ ២២០ អនររ.បរ សតីពី ការេរៀបចំ នងិការរបរពឹតតេៅរបសរ់ែៈរមាម្ធិការ            

េសដឋរិចច និងធរុរិចចឌជីីថល ៨០៦៣ 

   ២~ហសចកតីសហរមច 
២-១២-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ១១៧ សសរ សតីពី ការបេងើតរែៈរមមការេរៀបចំរពះរាជពិធីបុែ្យ        

រពះសពសេមតចររុមរពះ នហរារតម រណឫទធិ របធានររុមឧតតមរបឹរ្ាផ្ទ្ល់រពះមហារ្សរត 
ៃនរពះរាជណាចរររមពុជ ៨០៧២ 

 
 
 



ខ  

២-១២-២០២១ -េសចរតីសេរមចេលខ ១១៩ សសរ សតីពី ការែតងតាងំតំណាងជតសិរមាបរ់រុមរបរឹ្ា              
សហរមន៍នេោោយ សនតសិុខអាស្ ្នររុមរបឹរ្ាសហរមន៍េសដឋរិចចអាស្ ្ន និងររមុ
របឹរ្ាសហរមន៍សងម វប្បធម៌អាស្ ្ន ៨០៧៤ 

III~ការងារបណ្តត រកសងួ្     
១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួ្ហសដ្ាកិចច និង្ ហរិញ្ញវរថុ 

២៥-៥-២០២១ -របកាសអនតរររសួងេលខ ៣២៣ សហវ.របរ សតីពី ការែតងតាំងរជជេទយ្យបុេររបទាន និង            
រជជេទយ្យររបុេររបទានរងរបចំេៅររសួងការបរេទស និងសហរបតិបតតិការអនតរជតិ ៨០៧៦ 

២៥-៥-២០២១ -របកាសអនតរររសួងេលខ ៣២៤ សហវ.របរ សតីពី ការែតងតាំងភាន្រ់ងារេបើរផតល់សរមាប់
េបើររោរ់េបៀវត្សរ៍ និងរោរ់អនតរារមន៍រនងុវិស័យសងមរិចច និងវប្បធម៌ របចំេៅររសួង       
ការបរេទស និងសហរបតិបតតកិារអនតរជត ិ ៨០៧៩ 

២២-៦-២០២១ -របកាសេលខ ៣៥៦ សហវ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យយរទំនិញពីរយមនុេពលបញ្ចប់ការ
បំេពញែបបបទបេញ្ចញទំនិញពីរយ ៨០៨២ 

      ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួ្ឧសាហកមម វទិាសាន្តសត បហចចកវិទា នងិ្នវានុវរតន៍ 
៣១-៣-២០២១ -របកាសេលខ ១២៨ ឧវបន.រឧ.របរ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យររមុហ ុន ខូភ្យសូ (េខមបឌូា) អ ៊ិន

េធើេែសិនែល អ ៊ិន បេងើតេរាងចររ កាត់េដរសេមលៀរបំពារ ់ ៨០៨៦ 

  ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួ្សរ ៉ែ និង្ ថាមរល 
២៨-១០-២០២០ -របកាសេលខ ០៤៨៥ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

រួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលខ ០៤៨៥ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ២៨ ែខ តុលា ឆន្ំ ២០២០ ៨០៨៩ 
២៨-១០-២០២០ -របកាសេលខ ០៤៨៦ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៨៦ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ២៨ ែខ តលុា ឆន្ំ ២០២០ ៨០៩៣ 
២៨-១០-២០២០ -របកាសេលខ ០៤៨៧ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

រួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលខ ០៤៨៧ រថ.អរបរ.លអ ចះុៃថៃទី ២៨ ែខ តុលា ឆន្ំ ២០២០ ៨០៩៧ 
២៨-១០-២០២០ -របកាសេលខ ០៤៨៩ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

រួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលខ ០៤៨៩ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ២៨ ែខ តុលា ឆន្ំ ២០២០ ៨១០១ 

 
 
 
 



គ    
២៨-១០-២០២០ -របកាសេលខ ០៤៩០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៩០ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ២៨ ែខ តលុា ឆន្ំ ២០២០ ៨១០៥ 
២៨-១០-២០២០ -របកាសេលខ ០៤៩១ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៩១ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ២៨ ែខ តលុា ឆន្ំ ២០២០ ៨១០៩ 
២៨-១០-២០២០ -របកាសេលខ ០៤៩២ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៩២ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ២៨ ែខ តលុា ឆន្ំ ២០២០ ៨១១៣ 
២៨-១០-២០២០ -របកាសេលខ ០៤៩៣ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៩៣ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ២៨ ែខ តលុា ឆន្ំ ២០២០ ៨១១៧ 
២៨-១០-២០២០ -របកាសេលខ ០៤៩៤ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

េរបងឥនធនៈេលខ ០៤៩៤ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ២៨ ែខ តលុា ឆន្ំ ២០២០ ៨១២១ 
៣-១១-២០២០ -របកាសេលខ ០៥០០ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលិខិតអនុញ្ញត្ដំេែើរការស្ថន្ីយ

រួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលខ ០៥០០ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថៃទី ៣ ែខ វិចឆិកា ឆន្ំ ២០២០ ៨១២៥ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80058005



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80068006



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80078007



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80088008



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80098009



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80108010



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80118011



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80128012



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80138013



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80148014



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80158015



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80168016



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80178017



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80188018



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80198019



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80208020



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80218021



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80228022



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80238023



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80248024



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80258025



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80268026



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80278027



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80288028



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80298029



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80308030



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80318031



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80328032



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80338033



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80348034



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80358035



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80368036



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80378037



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80388038



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80398039



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80408040



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80418041



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80428042



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80438043



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80448044



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80458045



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80468046



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80478047



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80488048



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80498049



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80508050



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80518051



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80528052



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80538053



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80548054



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80558055



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80568056



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80578057



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80588058



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80598059



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80608060



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80618061



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80628062



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80638063



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80648064



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80658065



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80668066



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80678067



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80688068



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80698069



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80708070



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80718071



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80728072



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80738073



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80748074



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80758075



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80768076



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80778077



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80788078



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80798079



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80808080



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80818081



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80828082



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80838083



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80848084



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80858085



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80868086



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80878087



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80888088



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80898089



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80908090



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80918091



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80928092



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80938093



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80948094



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80958095



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80968096



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80978097



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80988098



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80998099



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81008100



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81018101



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81028102



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81038103



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81048104



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81058105



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81068106



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81078107



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81088108



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81098109



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81108110



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81118111



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81128112



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81138113



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81148114



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81158115



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81168116



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81178117



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81188118



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81198119



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81208120



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81218121



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81228122



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81238123



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81248124



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81258125



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81268126



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81278127



ឆា  ំទី២១ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81288128
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