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                                                                      ក    N18/20ត្រីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
១~ត្រះរាជត្កម 

២១-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រម នស/ររម/០១២០/០០៥ សតីពី ការព្បកាសឲ្យបព្បើ ចាប់សតីពី ការអនុមត័ 
យល់ព្ពមបលើការធានាទូទាតរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ននព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា ឲ្យព្រុមហុ៊ន  
ហ្គហរីន សឺស្សតនបេបល៊ បវនឈ័រ (បេមបូឌា) ឯ.រ សព្ាបគ់បព្ាងសាងសង ់
សាថ នីយផលិតអគរិសនី បដើរបដ្ឋយពនលឺព្ពះអាទិតយអានុភាព ២០ បមហ្គរ វ៉ត ់ បៅបេតត                                                                                                                                                                                                                          
សាា យបរៀង ២១០៩ 

   ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
៤-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០១៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយ- 

រមែដល់បោរ ឆនិ យ ី(SHEN YI) ជនជាតិចិន សញ្ជជ តិចិន                                                                                                                                                                                                                                              ២១២៥ 
៤-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២០ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយ- 

រមែដល់បោរ ឈនិ ខាយវវ៉ៃ (CHEN KAIWEI) ជនជាតិចិន សញ្ជជ តិចិន ២១២៦ 
៤-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២១ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយ- 

រមែដល់បោរ ហង័ សុហួី (HUANG XIHUA) ជនជាតិចិន សញ្ជជ តិចិន ២១២៧ 
៤-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២២ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយ- 

រមែដល់បោរព្សី វវ៉ៃ ហគូវរងី (WEI, GUOPING) ជនជាតិចិន សញ្ជជ តិចិន 
បដ្ឋយបតូរប ែ្ ះជា អុ ីមនុនលីាភ (YU MONY LEAP) ២១២៨ 

៤-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយ- 
រមែដល់បោរ សុមី សាងវ៉ៃ ង (SHIM SHANG WANG) ជនជាតិរូបរ ៉សញ្ជជ តិរូបរ ៉ ២១២៩ 

៤-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយ- 
រមែដល់បោរ ហ៊ែូ សស៊ែវវួយ (HU, XIAOWEI) ជនជាតិចិន សញ្ជជ តិចិន ២១៣០ 

៤-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយ- 
រមែដល់បោរ យាន យរូ (YAN, YU) ជនជាតិចិន សញ្ជជ តិចិន បដ្ឋយបតូរប ែ្ ះជា 
យាន ជកឺាវ (YAN ZHI GAO) ២១៣១ 

៤-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយ- 
រមែដល់បោរ ស៊ែ ូយ៉ៃងុឈនុ (SU YUNG CHUN) ជនជាតិអាបមររិ សញ្ជជ តិអាបមររិ  ២១៣២ 

៤-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ដល់បោរ អារធ់័ររ ៉ៃហូាសម៉ៃន សាណូ (AKHTERUZZAMAN SANO) ជនជាតិ
បងក់ាល បដស សញ្ជជ តិបងក់ាល បដស ២១៣៣ 



ខ 

៧-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២៨ សតីពី ការស្តងតាំងឯរឧតតម សមបរតិ សធុា ជា 
ឯរអគររាជទូតអមព្ពះរាជបលខាធិការដ្ឋា ន ព្ពះមហ្គរសព្ត ានឋានៈបសែើ អនុរដាបលខាធិការ ២១៣៤ 

៧-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០២៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ដល់អនរព្សី ទទៀ ល ីជងី (TIA LI CHING) ជនជាតិឡាវ សញ្ជជ តិអូហ្គសាត លី ២១៣៥ 

១០-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០៣០ សតីពី ការស្តងតាំងឯរឧតតម ហងស សភុក័្រកត ជា 
ជាំនួយការអមព្រសួងព្ពះបរមរាជវ ាំង ានឋានៈបសែើ អគរនាយរ បស្នថមបលើមុេងារបចចុបបនន ២១៣៦ 

១០-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០៣១ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិបោរ កវូ ទកឿរ  នន
ព្របេេ័ឌ មហ្គនតីពនធនាគារ ព្រសួងមហ្គនផទ ២១៣៧ 

១០-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០៣២ សតីពី ការស្តងតាំង និងផតល់ឋានៈដល់បោរជាំទាវ 
ស៊ែយុ ហវុង ជាទីព្បឹរាព្រសួងមុេងារសាធារេៈ ានឋានៈបសែើ អគរនាយរ បដ្ឋយ
មនិទទួលព្បារប់ាំណាចមុ់េងារ ២១៣៨ 

១០-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០៣៣ សតីពី ការស្តងតាំង និងផតល់ឋានៈដល់ឯរឧតតម  
ឆនឺ ឆន ជាទីព្បឹរាអាជាា ធរជាតិព្បយុទធព្បឆាំងបព្គឿងបញៀន ានឋានៈបសែើ អគរនាយរ ២១៣៩ 

១០-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០៣៤ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសសរយិ- 
យស សហបមព្តី ថ្នន រ ់មហ្គបសនា ចាំបពាះ ឯរឧតតម និងបោរជាំទាវ ចាំនួន ០៣ របូ  ២១៤០ 

១០-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០៣៥ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសសរយិ- 
យស តមលាំដ្ឋបថ់្នន រ ់ ចាំបពាះ ឯរឧតតម អស់បោរ បោរព្សី និងព្ពះសងឃ ចាំនួន ៤០ 
របូ/អងរ  ២១៤១ 

១០-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០៣៦ សតីពី ការបព្បាសព្ពះរាជទាន នូវបព្គឿងឥសសរយិ- 
យស តមលាំដ្ឋបថ់្នន រ ់ចាំបពាះ ឯរឧតតម អស់បោរ និងបោរព្សី ចាំនួន ១៤ របូ ២១៤៣ 

១០-១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹតយ នស/ររត/០១២០/០៣៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជជ តិស្េែរ បដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយ- 
រមែដល់បោរ លនី វវ៉ៃទជៀ (LIN, WEIJIE) ជនជាតិចិន សញ្ជជ តិចិន ២១៤៤ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
អនុត្កឹរយ 

៣១-១២-២០១៩ -អនុព្រឹតយបលេ ២៥៣ អនព្រ.បរ សតីពី ការបផទរឥេទានថវកិា ២១៤៥ 
១០-១-២០២០ -អនុព្រឹតយបលេ ០១ អនព្រ.បរ សតីពី ការស្រសព្មួលនិយាមកាដីស្ដលជាឧបសម័ពនធនន 

អនុព្រឹតយបលេ ១៦០ អនព្រ.បរ ចុះនថៃទី ៥ ស្េវចិឆិកា ឆន ាំ២០១៩ សតីពី ការបធាើអនុបបយាគ 
នផទដីទាំហាំ ៤០៧ (បនួរយព្បាាំពីរ) ហិរត សថិតបៅឃុាំរាម ព្សុរនព្ពនប ់ បេតតព្ពះសីហនុ 
ជាដីឯរជនរបស់រដា ២១៤៧ 

 



គ 

១៥-១-២០២០ -អនុព្រឹតយបលេ ០២ អនព្រ.បរ សតីពី ការបធាើអនុបបយាគ ២១៥២ 
១៧-១-២០២០ -អនុព្រឹតយបលេ ០៤ អនព្រ.បរ សតីពី ការស្រសព្មួលនផទព្បពន័ធបឹងវលសាំណាបទាំហាំ ៤ ៨១៥ 

ហិរត សថិតរនុងបេតតរណាត លជាសមបតតិសាធារេៈរបស់រដា ២១៥៥ 
១៧-១-២០២០ -អនុព្រឹតយបលេ ០៥ អនព្រ.បរ សតីពី ការបធាើអនុបបយាគនផទដីទាំហាំ ៨៨៦ ហិរត ៣៧ អា និង 

០៥ សងទី់អា (ព្បាាំបីរយស្បត៉សិបព្បាាំមយួហិរត សាមសិបព្បាាំពីរអា និងព្បាាំសងទី់អា) 
សថិតបៅឃុាំសាា យព្ជុាំ ឃុាំស្ព្ពរតរូវ និងឃុាំស្ព្ពរលួង ព្សុរេាចរ់ណាត ល ជាដីឯរជនរបស់រដា ២១៦០ 

២១-១-២០២០ -អនុព្រឹតយបលេ ០៦ អនព្រ.បរ សតីពី ការស្ព្បកាល យវទិាសាថ នជាតិនព្បសេីយ ៍ ទូរគមនាគមន ៍
បបចចរវទិាគមនាគមន ៍និងពត័ា៌ន ជាព្គឹះសាថ នសាធារេៈរដាបាល ២១៦៤ 

២៤-១-២០២០ -អនុព្រឹតយបលេ ៨៤ អនព្រ.តត សតីពី ការស្តងតាំងមហ្គនតីរាជការ ២១៨៥ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ 
១~ទីសតកីាររដ្ាមក្រនតីត្កសងួទសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

១៣-១-២០២០ -ព្បកាសបលេ ០០៨ សហវ.ព្បរ សតីពី ការបបងកើតគេៈរមែការអនតរព្រសួង បដើមបចុីះពិនិតយ 
វយតនមល បលើផលបះ៉ពាល់សាំេងផ់ទះសស្មបង ដីធល ី បដើមបឈើហូបស្ផល និងព្ទពយសមបតតិបផសងៗ 
របស់ព្បជាពលរដា          ស្ដលទទួលរងផលបះ៉ពាល់បដ្ឋយសារគបព្ាងអភវិឌ្ឍនអ៍នុវតតរមែវធីិ 

ការព្គបព់្គងធនធានទឹរ និងការផ្លល ស់បតូររសិរមែបៅរមពុជា បព្កាមហិរញ្ញបបទានពីទីភាន រង់ារ 
បារាាំងសព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍន ៍(AFD) ២១៨៧ 

២~ទីសតកីាររដ្ាមក្រនតីត្កសងួសាធារណការ នងិ ដ្ឹកជញ្ជូន 
៧-១១-២០១៩ -បសចរតីសបព្មចបលេ ៣៥២ សសរ.សរ.អរល សតីពី ការស្រសព្មួលសាសភាព

ព្រុមអនរនាាំពារយ ននព្រសួងសាធារេការ និងដឹរជញ្ជូ ន ២១៩០ 

៣~ទីសតកីាររដ្ាមក្រនតីត្កសងួទទសចរណ៍ 
១-១១-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ១៥១ ព្បរ សតីពី ការផតល់អាជាា បេណ បទសចរេ៍ដល់អាជីវរមែរីឡា

បទសចរេ៍ម៉ូតូទឹរ និងអូបរ័ជិះបលងរមានត ២១៩៣ 
១-១១-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ១៥២ ព្បរ សតីពី ការព្គបព់្គងសរមែភាពរីឡាបទសចរេ៍ ២១៩៩ 

៤~ទីសតកីាររដ្ាមក្រនតីត្កសងួយរុតិធម ៌
១៣-៩-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ១៥៦ រយ.ព្បរ/១៩ សតីពី ការបផទរព្របេេឌ មហ្គនតីរាជការ ២២០៣ 
១៦-១០-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ១៦៨ រយ.ព្បរ/១៩ សតីពី ការស្តងតាំងមហ្គនតីរាជការ ២២០៤ 
២៤-១០-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ១៧០ រយ.ព្បរ/១៩ សតីពី ការបបងកើតគេៈរមែការដាំបឡើងឋាននតរស័រតិ 

ឬថ្នន រន់នមហ្គនតរីាជការសីុវលិ សព្ាបឆ់ន ាំ ២០២០ ២២០៥ 
២៥-១០-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ១៧១ រយ.ព្បរ/១៩ សតីពី ការចូលបបព្មើការងារវញិរបស់មហ្គនតរីាជការ ២២០៧ 

 



ឃ 

៥~ទីសតកីាររដ្ាមក្រនតីត្កសងួការពារជារិ 
២៣-៧-២០១៩ -បសចរតីសបព្មចបលេ ០៥៧ សសរ.រពជ សតីពី ការបបងកើតព្រុមការងារសព្មបសព្មួលការបព្តៀម 

បរៀបចាំបឆលើយតបសបហ្គងារ ះបនាទ ន ់និងសាត របឡើងវញិ ២២០៨ 
២-៨-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ០៦៣ ព្បរ.រពជ សតីពី ការស្តងតាំងសាសភាពព្រុមព្បឹរាបយាធា ២២១១ 
២២-១១-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ០៩៣ ព្បរ.រពជ សតីពី ការបបងកើតសាល រសញ្ជញ របស់សាថ បន័អភវិឌ្ឍន៍

រងបយាធពលបេមរភូមនិទ ២២១៥ 
១៣-៨-២០១៩ -បសចរតីសបព្មចបលេ ១០៤ សសរ.រពជ សតីពី ការបបងកើតព្រុមការងារវស់ស្វងរាំេតស់្ផនទី 

ព្ពាំព្បទល់ រនុងតាំបនអ់ភរិរសភនាំបព្ពច បេតតមេឌ លគិរ ី និងតាំបនភ់នាំបារ ់ ភនាំបសះ បេតតព្របចះ 
សព្ាបប់ធាើជាទីតាំងយុទធសាហ្គសត របស់រងបយាធពលបេមរភូមនិទ ២២២៧ 

៦~ទីសតកីាររដ្ាមក្រនតីត្កសងួកិចចការនារ ី
២០-១១-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ២០៦៨ ររន/ព្បរ សតីពី ការបផទរព្របេេ័ឌ មហ្គនតីរាជការ ២២៣០ 
២០-១១-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ២០៦៩ ររន/ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ តឲ្យមហ្គនតីរាជការចូលបបព្មើការងារវញិ ២២៣១ 
២០-១១-២០១៩ -ព្បកាសបលេ ២០៧០ ររន/ព្បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ តឲ្យមហ្គនតរីាជការសថិតបៅរនុងភាពទាំបនរ 

គាែ នបបៀវតស ២២៣២ 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21092109



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21102110



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21112111



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21122112



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21132113



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21142114



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21152115



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21162116



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21172117



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21182118



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21192119



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21202120



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21212121



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21222122



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21232123



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21242124



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21252125



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21262126



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21272127



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21282128



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21292129



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21302130



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21312131



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21322132



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21332133



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21342134



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21352135



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21362136



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21372137



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21382138



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21392139



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21402140



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21412141



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21422142



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21432143



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21442144



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21452145



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21462146



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21472147



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21482148



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21492149



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21502150



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21512151



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21522152



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21532153



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21542154



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21552155



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21562156



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21572157



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21582158



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21592159



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21602160



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21612161



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21622162



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21632163



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21642164



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21652165



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21662166



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21672167



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21682168



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21692169



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21702170



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21712171



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21722172



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21732173



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21742174



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21752175



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21762176



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21772177



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21782178



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21792179



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21802180



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21812181



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21822182



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21832183



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21842184



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21852185



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21862186



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21872187



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21882188



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21892189



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21902190



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21912191



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21922192



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21932193



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21942194



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21952195



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21962196



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21972197



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21982198



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21992199



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22002200



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22012201



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22022202



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22032203



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22042204



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22052205



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22062206



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22072207



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22082208



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22092209



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22102210



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22112211



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22122212



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22132213



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22142214



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22152215



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22162216



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22172217



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22182218



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22192219



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22202220



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22212221



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22222222



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22232223



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22242224



ឆា  ំទី២០ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22252225
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