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                                                                      ក    N45/20ររមីាសទ២ី  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
     ររះរាជរកឹរយ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៣៣ សតីពី ការប្រោសរពះរាជទាន នូវប្ររឿងឥសសរយិ- 
យស មុនីសារាភណ័្ឌ  តាមលំដាបថ់្នន រ ់ ចំប្ ះ ឧរញ៉ ប្ោរជំទាវ និងអស់ប្ោរ ចំនួន ៤ របូ ៥៤៥៥ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៣៥ សតីពី ការប្រោសរពះរាជទាន នូវប្ររឿងឥសសរយិ- 
យស តាមលំដាបថ់្នន រ ់  ចំប្ ះ ឯរឧត្តម ប្ោរជំទាវ អស់ប្ោរ ប្ោររសី និងរពះសងឃ
ចំនួន ៤២ របូ/អងគ ៥៤៥៦ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៣៦ សតីពី ការប្រោសរពះរាជទាន នូវប្ររឿងឥសសរយិ- 
យស មុនីសារាភណ័្ឌ  តាមលំដាបថ់្នន រ ់  ចំប្ ះ អស់ប្ោរ អនររសី និងរពះសងឃ ចំនួន ៨ 
របូ/អងគ ៥៤៥៨ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៣៧ សតីពី ការប្រោសរពះរាជទាន នូវប្ររឿងឥសសរយិ- 
យស មុនីសារាភណ័្ឌ  ថ្នន រ ់ មហាប្សរវីឌ្ឍន ៍ ចំប្ ះ អស់ប្ោរ ឧោសិកា និងរពះសងឃ 
ចំនួន ៤ របូ/អងគ ៥៤៥៩ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៣៨ សតីពី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមប្សនីយឯ៍រ ដល់
នាយនររោលថ្នន រឧ់ត្តមប្សនីយ ៍ររបខណ័្ឌ មន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ននររសួងមហានផទ ២ របូ ៥៤៦០ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៣៩ សតីពី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមប្សនីយប៍្ទា ដល់
នាយនររោលថ្នន រឧ់ត្តមប្សនីយ ៍  ររបខណ័្ឌ មន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ននររសួងមហានផទ 
២ របូ ៥៤៦១ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤០ សតីពី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមប្សនីយប៍្ទា ដល់
ឧត្តមប្សនីយរ៍តី្ បែន តារា នាយនររោលថ្នន រឧ់ត្តមប្សនីយ ៍  ររបខណ័្ឌ មន្តនតនីររោល
ជាតិ្រមពុជា ននររសួងមហានផទ ៥៤៦២ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤១ សតីពី ការប្ផទរររបខណ័្ឌ ប្ោរ លមឹ ម ៉ៅ  នាយ
នររោលថ្នន រឧ់ត្តមប្សនីយ ៍ននររបខណ័្ឌ មន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ររសួងមហានផទ ៥៤៦៣ 

 
 
 
 



ខ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤២ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម         
រុល លន ជាទីរបឹរាសប្មតចររឡាប្ហាម ស មខង ឧបនាយររដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតី ររសួង
មហានផទ មានឋានៈប្សមើ រដឋប្លខាធិការ ប្ដាយមនិទទួលរោរប់ំណាចម់ុខងារ ៥៤៦៤ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤៣ សតីពី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមប្សនីយរ៍តី្ ដល់
នាយនររោលជានខ់ពស់ ររបខណ័្ឌ មន្តនតនីររោលជាតិ្រមពុជា ននររសួងមហានផទ ចំនួន ៣២ របូ ៥៤៦៥ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤៤ សតីពី ការតត្ងតាងំមុខត្ំតណ្ង នាយទាហានថ្នន រ់
ឧត្តមប្សនីយ ៍ ននរងប្ោធពលប្ខមរភូមនិទ ដល់ឧត្តមប្សនីយឯ៍រ អ ុក ឃមចួ ជា អនុរដឋ-
ប្លខាធិការ ររសួងការ រជាតិ្ ៥៤៦៧ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤៥ សតីពី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ថ្នន រឧ់ត្តម
ប្សនីយ ៍និងថ្នន រវ់រប្សនីយ ៍ននរងប្ោធពលប្ខមរភូមនិទ មុនចូលនិវត្តន ៍ចំនួន ២៦ របូ ៥៤៦៨ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤៦ សតីពី ការតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌ  ប្ៅររសួង          
សុខាភោិល ដល់មន្តនតីរាជការ ៥៧ របូ ៥៤៧០ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤៧ សតីពី ការតត្ងតាងំជាថ្មី និងផតល់ឋានៈដល់ថ្នន រដឹ់រនាំ
ធនាគារជាតិ្ននរមពុជា ៣ របូ ៥៤៧៣ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤៨ សតីពី ការផតល់ប្គារមងារប្ោរ ហ ុយ សងុឃមឹ ជា 
ឧរញ៉ ៥៤៧៤ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៤៩ សតីពី ការផតល់ប្គារមងារប្ោរ អឹុង ឃាង ជា 
ឧរញ៉ ៥៤៧៥ 

២២-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៥០ សតីពី ការបនថយរយៈប្ពលទទួលរងប្ទាសចនំួន ៦ តខ 
៩ តខ ១២ តខ ឱ្យទណ្ឌិ ត្ចំនួន ៧៤ នារ ់និងប្លើរតលងប្ទាសឱ្យទណ្ឌិ ត្ចំនួន ១០  របូ  រនុង 
ឱ្កាសពិធីបុណ្យពិសាខបូជាឆ្ន  ំ ២០២០ តដលោនខិត្ខំតរតរបខលួនោនលអរនុងពនធនាគារ
រនលងមរ ៥៤៧៦ 

  II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~ អនុរកឹរយ 
១-៦-២០២០ -អនុររឹត្យប្លខ ៧៩ អនររ.បរ សតីពី ពិនយ័អនតរការណ៍្ចំប្ ះអំប្ពើប្លមើសប្ៅនឹងចាបស់តីពី 

រណ្ប្នយយ និងសវនរមម ៥៤៨៩ 

 
 
 



គ 
១៥-៥-២០២០ -អនុររឹត្យប្លខ ៤៥០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្ប្មលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៥៤៩៧ 

២~មសចកតីសមរមច 
១០-១-២០២០ -ប្សចរតីសប្រមចប្លខ ២៧ សសរ សតីពី ការតត្ងតាងំឧត្តមទីរបឹរាផ្ទទ ល់-ទីរបឹរាផ្ទទ ល់ សប្មតច

រពះអភសិិរសុីរនាធ មហាសងឃរាជាធិបតី្ រិត្តឧិប្ទទសបណ្ឌិ ត្ ែួរ រគី សប្មតចរពះមហាសងឃរាជ 
ននរណ្ៈធមមយុត្តិរនិកាយ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា និងជារពះរបធានរណ្ៈសងឃនាយរ 
ននរណ្ៈធមមយុត្តិរនិកាយ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ៥៥៦៦ 

III~ការងារែណ្តត រកសងួ     
         ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 

២៥-២-២០២០ -របកាសប្លខ ១៧៧ សហវ.របរ សតីពី ការតត្ងតាងំរជជប្ទយយររបុប្ររបទាន និងរជជប្ទយយររបបុ្រ-
របទានរង របស់មនទីរប្សដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ប្ខត្តរណាត ល  ៥៥៧០ 

១២-៣-២០២០ -ប្សចរតីសប្រមចប្លខ ០១៨ សហវ សតី ពី ការតត្ងតាំងសមាសភាពអនុរណ្ៈរមាម ធិការ    
ជំនួយសងគម ៥៥៧៣ 

១៨-៣-២០២០ -ប្សចរតីសប្រមចប្លខ ០១៩ សហវ សតីពី ការបប្ងកើត្ររុមការងារប្រៀបចំ និងប្លើរទឹរចិត្តរប្រមាង
ចំណ្ត្សាធារណ្ៈ ៥៥៧៦ 

 
 





ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54555455



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54565456



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54575457



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54585458



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54595459



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54605460



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54615461



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54625462



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54635463



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54645464



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54655465



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54665466



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54675467



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54685468



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54695469



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54705470



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54715471



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54725472



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54735473



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54745474



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54755475



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54765476



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54775477



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54785478



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54795479



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54805480



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54815481



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54825482



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54835483



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54845484



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54855485



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54865486



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54875487



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54885488



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54895489



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54905490



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54915491



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54925492



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54935493



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54945494



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54955495



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54965496



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54975497



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54985498



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54995499



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55005500



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55015501



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55025502



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55035503



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55045504



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55055505



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55065506



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55075507



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55085508



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55095509



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55105510



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55115511



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55125512



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55135513



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55145514



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55155515



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55165516



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55175517



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55185518



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55195519



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55205520



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55215521



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55225522



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55235523



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55245524



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55255525



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55265526



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55275527



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55285528



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55295529



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55305530



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55315531



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55325532



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55335533



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55345534



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55355535



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55365536



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55375537



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55385538



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55395539



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55405540



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55415541



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55425542



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55435543



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55445544



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55455545



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55465546



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55475547



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55485548



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55495549



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55505550



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55515551



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55525552



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55535553



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55545554



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55555555



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55565556



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55575557



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55585558



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55595559



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55605560



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55615561



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55625562



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55635563



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55645564



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55655565



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55665566



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55675567



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55685568



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55695569



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55705570



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55715571



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55725572



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55735573



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55745574



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55755575



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55765576



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55775577



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55785578
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