
	ឆ្នាំទី	២០		លេខ៤៩	 តេមីាសទី០៣	ឆ្នា២ំ០២០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស



                                                                      ក    N49/20ររមីាសទ២ី  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
     រពះរាជរកឹរយ 

៣០-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៨៣ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ថ្នន រឧ់ត្តម
មសនីយ ៍និងថ្នន រវ់រមសនីយ ៍ននរងមោធពលមេមរភូមនិទ មុនចូលនិវត្តន ៍៥៥ របូ ៥៩៥៣ 

៣០-៥-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៥២០/៥៨៥ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាបថ់្នន រ ់ ចំម ះ រងរម្ល ងំរបដាបអ់ាវធុ ចំនួន ៣៣១ របូ ៥៩៥៦ 

១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៨៦ សតីពី ការតត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈ ជាទីរបឹរាររសួង
មហានផទ ៤ របូ ៥៩៦៨ 

១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៨៧ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិ ដល់នាយនររោល 
ថ្នន រឧ់ត្តមមសនីយ ៍ និងនាយនររោលជានេ់ពស់ ររបេណ័្ឌ មន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា នន
ររសួងមហានផទ ចនំួន ៣៨ របូ ៥៩៦៩ 

១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៨៨ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមមសនីយរ៍តី្ ដល់
នាយនររោលជានេ់ពស់ ររបេណ័្ឌ មន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា  ននររសួងមហានផទ ចំនួន 
៣៧ របូ ៥៩៧១ 

១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៨៩ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥសសរយិយស 
តាមលំដាបថ់្នន រ ់  ចំម ះ ឯរឧត្តម ឧរញ៉ ឧោសិកា អស់មោរ មោររសី និងរពះសងឃ
ចំនួន ៦៨ របូ/អងគ ៥៩៧៣ 

១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩០ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥសសរយិយស 
ជាតូ្បការ ចំម ះ ឧរញ៉ ចនំនួ ២ របូ ៥៩៧៦ 

១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩១ សតីពី ការផតល់មោរមងារ មហាឧោសរ ថៃ ហា៊ា ង 
ជា អនរឧរញ៉ ៥៩៧៧ 

២-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩២ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥសសរយិ- 
យស តាមលំដាបថ់្នន រ ់ចំម ះ ឯរឧត្តម អស់មោរ មោររសី និងរញ្ញា  ចំនួន ២៣ របូ ៥៩៧៨ 

៣-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩៣ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ ឧត្តមមសនីយម៍ទា ដល់
នាយនររោលថ្នន រឧ់ត្តមមសនីយ ៍ ររបេណ័្ឌ មន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ននររសួងមហានផទ 
ចំនួន ២ របូ ៥៩៧៩ 

៣-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩៤ សតីពី ការត្មមលើង និងតត្ងតាងំមុេតំ្តណ្ង ពីអនុរដឋ
មលខាធិការ មរជា រដឋមលខាធិការ ដល់ថ្នន រដឹ់រនា ំននររសួងមសដឋរិចច និងហិរញ្ា វត្ថុ ៤ របូ ៥៩៨០ 

 



ខ 

៣-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩៥ សតីពី ការតត្ងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម            
ចចន ហសុ ីជាទីរបឹរាផ្ទទ ល់សមមតចអរគមហាមសនាបតី្មត្មជា ហ៊ាុន សសន នាយររដឋមន្តនត ី
ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ម្នឋានៈមសមើ រដឋមន្តនត ីមដាយពំុទទួលរោរប់ណំាចម់ុេងារ  ៥៩៨១ 

៣-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩៦ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្តេមរ មដាយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ វីរា៉ា ចទពសផូន ខាំផល (VIRATEPSUPORN KHAMPOL) ជនជាតិ្
នៃ សញ្ញជ តិ្នៃ មដាយបតូរម ម្ ះជា អឹុង ហាាំងគួង   (EUNG HUNG GUANG)                                                                                                                                                                                                                                       ៥៩៨២ 

៣-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩៧ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្តេមរ មដាយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ ជឹង ខា ន់តាន់ (CHENG KWAN TAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញជ តិ្ចិន មដាយ 
បតូរម ម្ ះជា ជឹង ឃនុ តាន់   (ZHENG KUN DAN)                                                                                                                                                                                                                                       ៥៩៨៣ 

៣-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩៨ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្តេមរ មដាយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ អឺុ ជឺឆ ាំង (YU ZHIQIANG) ជនជាតិ្កាណាដា សញ្ញជ តិ្កាណាដា  ៥៩៨៤ 

៣-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៥៩៩ សតីពី ការផតល់សញ្ញជ តិ្តេមរ មដាយសញ្ញជ តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ លងី ច ៉ា វរុង (LIN BAODONG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ញជ តិ្ចិន មដាយបតូរ
ម ម្ ះជា លងី ហរ័សស៊ារ   (LIN HUAXIA)                                                                                                                                                                                                                                       ៥៩៨៥ 

៤-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦០១ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ ដល់នាយនររោលថ្នន រ់
ឧត្តមមសនីយ ៍ និងនាយនររោលជានេ់ពស់ ររបេណ័្ឌ មន្តនតនីររោលជាតិ្រមពុជា ននររសួង
មហានផទ ចំនួន ៣៧ របូ ៥៩៨៦ 

៤-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦០២ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥសសរយិយស 
រពះរាជាណាចរររមពុជា តាមលំដាបថ់្នន រ ់ ចំម ះ អស់មោរ និងមោររសី ចំនួន ៦ របូ ៥៩៨៨ 

២៥-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៦៩ សតីពី ការតត្ងតាងំ និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម            
រពាំ ចសង ជាទីរបឹរារណ្ៈរម្ម ធិការជាតិ្មរៀបចំបុណ្យជាតិ្ អនតរជាតិ្ ម្នឋានៈមសមើ     
អនុរដឋមលខាធិការ ៥៩៨៩ 

២៦-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៧៥ សតីពី ការដារឳ់្យចូលនិវត្តន ៍ ដល់នាយទាហាន នន
រងមោធពលមេមរភូមនិទចំនួន ៥៥ របូ ៥៩៩០ 

២៦-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៧៧ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិ នាយទាហាន ថ្នន រ ់
ឧត្តមមសនីយ ៍និងថ្នន រវ់រមសនីយ ៍ននរងមោធពលមេមរភូមនិទ មុនចូលនិវត្តន ៍ចំនួន ៨២ របូ  ៥៩៩៣ 

  II~រាជរដ្ឋា ភិ ល 
                                                         ១~ អនុរកឹរយ 
១២-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៨៦ អនររ.បរ សតីពី ការតរសរមលួម្រតា ២ ននអនុររឹត្យមលេ ១៦៨       

អនររ.បរ ចុះនៃងទី២២ តេវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ សតីពី ការមរៀបចំ និងការរបរពឹត្តមៅ នន            
រណ្ៈរម្ម ធិការជាតិ្អភវិឌ្ឍនម៍ទសចរណ៍្ ៥៩៩៧ 



គ 
២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៤៩៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតីរាជការ ៦០០០ 
២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៤៩៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៦០១៤ 
២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៤៩៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាងំឧត្តមរបឹរាអមមៃរសភា ននពុទធសាសនា 

មៅរពះរាជាណាចរររមពុជា ៦០១៧ 
២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥០០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាងំឧត្តមរបឹរាផ្ទទ ល់ សមមតចរពះអរគមហា

សងឃរាជាធិបតី្ រិត្តិឧមទទសបណ្ឌិ ត្ ចទព វងស សមមតចរពះមហាសងឃរាជ នន               
រពះរាជាណាចរររមពុជា ៦០១៨ 

២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥០១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាងំឧត្តមរបឹរាផ្ទទ ល់ សមមតចរពះមហា 
សុមមធាធិបតី្ រិត្តិឧមទទសបណ្ឌិ ត្ ននទ សង៉ារ សមមតចរពះសងឃនាយរ ននរពះរាជាណាចររ- 
រមពុជា ៦០១៩ 

២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥០២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិនាយទាហាន ៦០២០ 
២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥០៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការតត្ងតាងំមុេតំ្តណ្ងមន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ៦០២៥ 
២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥០៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ៦០២៦ 
២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥០៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ៦០២៨ 
២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥០៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនររោលជាតិ្ ៦០៣៤ 
២៧-៥-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥០៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ៦០៣៥ 
១១-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥៥៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៦០៤០ 
១៥-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥៦២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ៦០៤១ 
១៥-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលេ ៥៦៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនររោលជាតិ្ ៦០៤៦ 

២~ចសចកតីសចរមច 
៣-៦-២០២០ -មសចរតីសមរមចមលេ ៦២ សសរ សតីពី ការតត្ងតាងំសម្សភាពននរណ្ៈរម្ម ធិការជាតិ្

មបតិ្រភណ្ឌ ពិភពមោរ ៦០៤៧ 
១៦-៦-២០២០ -មសចរតីសមរមចមលេ ៦៤ សសរ សតីពី ការបំមពញបតនថមសម្ជិរររុមការងាររាជរដាឋ ភោិល 

ចុះមូលដាឋ ន មៅមេត្តមយួចំនួន មដើមបរីតួ្ត្ពិនិត្យ និងោរំទការអនុវត្តរមមវធីិនមោោយ និង
យុទធសាន្តសតចតុ្មកាណ្ ដំណារក់ាលទី៤ របស់រាជរដាឋ ភោិលរមពុជា ៦០៤៩ 

៣~សារាចរ 
១២-៦-២០២០ -សារាចរមលេ ០៧ សរ សតីពី ការមរៀបចំទិវាជាតិ្អបរ់បំណ្តុ ះបណាត លបមចចរមទស និងវជិាជ ជីវៈ 

មលើរទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ ៦០៥១ 

 
 



ឃ 
III~ការងារបណ្តត រកសងួ     

         ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួចសដ្ាកិចច នងិ ហរិញ្ញវរថុ 
៤-៣-២០២០ -របកាសអនតរររសួងមលេ ២៤៦ សហវ.របរ សតីពី ការបមងកើត្រជជមទយយបុមររបទានសរម្បឆ់្ន  ំ

២០២០ របស់ររសួងមទសចរណ៍្  ៦០៥៣ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
២៧-១-២០២០ -របកាសមលេ ០៣៥ ឧស.រឧ.របរ០១ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន ប៉ូលី ធីមផិច        

(មេមបូឌា) មអនមធើរោយ ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ ផលិត្វត្ថុអនុសាវរយី ៍ ៦០៦១ 
២៩-១-២០២០ -របកាសមលេ ០៤១ ឧស.រឧ.របរ០១ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន មមនតវល កាល ស មធម-

មភើរងី ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ ផលិត្រញ្ចរ ់ ៦០៦៤ 
២៩-១-២០២០ -របកាសមលេ ០៤២ ឧស.រឧ.របរ០១ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យររុមហុ៊ន ហាម ៉ (មេមបឌូា)   

ឯ.រ បមងកើត្មរាងចររ ផលិត្ររដាស សម្ា រៈមវចេចប ់ របអបរ់រដាស និងមោះពុមពមលើសម្ា រៈ
មវចេចបរ់របរ់បមភទ ៦០៦៧ 

     ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួកិចចការនារ ី
១៩-១២-២០១៩ -របកាសមលេ ២២៧៥  ររន/របរ សតីពី ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យមន្តនតីរាជការសថិត្មៅរនុងភាពទំមនរ

ោម នមបៀវត្ស ៦០៧០ 

     ៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួមហាថផទ 
១៩-១២-២០១៩ -របកាសមលេ ១២៧២៧  របរ សតីពី ការចុះម ម្ ះរនុងបញ្ជ ីសម្រម ៦០៧១ 
៤-២-២០២០ -របកាសមលេ ១៣២៧  របរ សតីពី ការចុះម ម្ ះរនុងបញ្ជ ីសម្រម ៦០៧២ 
៤-២-២០២០ -របកាសមលេ ១៣៣០  របរ សតីពី ការចុះម ម្ ះរនុងបញ្ជ ីសម្រម ៦០៧៣ 
៤-២-២០២០ -របកាសមលេ ១៣៣២  របរ សតីពី ការចុះម ម្ ះរនុងបញ្ជ ីសម្រម ៦០៧៤ 
៤-២-២០២០ -របកាសមលេ ១៣៣៣  របរ សតីពី ការចុះម ម្ ះរនុងបញ្ជ ីសម្រម ៦០៧៥ 
៤-២-២០២០ -របកាសមលេ ១៣៣៤  របរ សតីពី ការចុះម ម្ ះរនុងបញ្ជ ីសម្រម ៦០៧៦ 

 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59535953



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59545954



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59555955



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59565956



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59575957



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59585958



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59595959



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59605960



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59615961



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59625962



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59635963



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59645964



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59655965



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59665966



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59675967



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59685968



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59695969



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59705970



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59715971



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59725972



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59735973



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59745974



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59755975



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59765976



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59775977



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59785978



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59795979



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59805980



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59815981



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59825982



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59835983



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59845984



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59855985



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59865986



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59875987



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59885988



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59895989



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59905990



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59915991



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59925992



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59935993



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59945994



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59955995



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59965996



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59975997



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59985998



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59995999



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60006000



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60016001



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60026002



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60036003



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60046004



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60056005



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60066006



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60076007



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60086008



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60096009



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60106010



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60116011



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60126012



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60136013



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60146014



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60156015



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60166016



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60176017



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60186018



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60196019



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60206020



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60216021



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60226022



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60236023



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60246024



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60256025



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60266026



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60276027



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60286028



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60296029



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60306030



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60316031



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60326032



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60336033



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60346034



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60356035



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60366036



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60376037



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60386038



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60396039



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60406040



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60416041



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60426042



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60436043



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60446044



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60456045



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60466046



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60476047



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60486048



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60496049



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60506050



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60516051



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60526052



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60536053



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60546054



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60556055



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60566056



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60576057



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60586058



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60596059



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60606060



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60616061



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60626062



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60636063



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60646064



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60656065



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60666066



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60676067



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60686068



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60696069



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60706070



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60716071



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60726072



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60736073



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60746074



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60756075



ឆា  ំទី២០ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60766076
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