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                                                                      ក    N55/20ត្រីមាសទី៣  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខទុទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
ត្ពះរាជត្ករឹយ 

២៤-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៦៥ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នា ររ់បចាំឆ្ា ាំ នន
ររបខណ័្ឌ ររូបមរងៀនររមតិ្ឧត្តម មៅររសួងអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា ដល់មន្តនតរីាជការ ២០៥២ របូ 
                                                                                           (ត្មៅ រាជរិច្ចមលខ ៥៩) ៧០៧៧ 

២៧-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៨១ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥសសរយិយស 
តាមលាំដាបថ់្នា រ ់ច្ាំម ះ ឯរឧត្តម និងមោរជាំទាវ ច្ាំនួន ៥ របូ ៧១២២ 

២៧-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៨២ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥសសរយិយស 
តាមលាំដាបថ់្នា រ ់ច្ាំម ះ រងរម្ល ាំងរបដាបអ់ាវធុ ច្ាំនួន ៦ របូ ៧១២៣ 

២៧-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៨៣ សតីពី ការតត្ងតាាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម            
អ កុ សខុឈនុ ជាទីរបឹរាសមមតច្វបុិលមសនាភរតី សាយ ឈុុំ របធានរពឹទធសភា       
នីតិ្កាលទី ៤ ម្នឋានៈមសមើ អនុរដឋមលខាធិការ មដាយមនិទទួលរោរប់ាំណាច្មុ់ខងារ ៧១២៤ 

១-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៨៤ សតីពី ការមផេរររបខណ័្ឌ មោររសី ញកឹ ដានី នាយ
នររោលថ្នា រឧ់ត្តមមសនីយ ៍ននររបខណ័្ឌ មន្តនតីនររោលជាតិ្រមពុជា ររសួងមហានផេ ៧១២៥ 

១-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៨៥ សតីពី ការតត្ងតាាំងមុខត្ាំតណ្ងបតនែមដល់មោរជាំទាវ 
ផផន សាវន ី ឯរអរគរាជទូត្វសិាមញ្ញ  និងមពញសមត្ែភាព ននរពះរាជាណាច្រររមពុជា 
របចាំសាធារណ្រដឋសហពន័ធអាលលឺមង៉ ់សាធារណ្រដឋប៉ូឡូញ តែរ ររូអាត្ និងហុងររី ជាឯរ
អរគរាជទូត្តត្ងតាាំង របចាំសាធារណ្រដឋសលូវ៉រី និងសលូមវនី តដលម្ននិមវសនដាឋ ន មៅទីររុង
តបរឡាាំង ននសាធារណ្រដឋសហពន័ធអាលលឺមង៉ ់ ៧១២៦ 

១-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៨៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ មដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម
ដល់មោររសី ដតូ្ាង ងកុមម៉ៃ (DO TRANG NGOC MAI) ជនជាតិ្មវៀត្ណាម 
សញ្ជា តិ្មវៀត្ណាម  ៧១២៧ 

១-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៨៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ មដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ ជ ុំង ស វូហរ័ (JIANG, XIAOHUA) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន ៧១២៨ 

១-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៨៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ មដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ រងុ ហវ ី(DONG, HUI) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន ៧១២៩ 

១-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៨៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ មដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម
ដល់មោរ ចវួ ជីង (ZHOU JING) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ដូមនីីរ ៧១៣០ 

១-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩០ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិ្តខមរ មដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមមដល់ 
មោរ ប៉ៃ ន់ រងុសសង (PAN RONGSHENG) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្អងទី់ហាា  និងោប៊ុយដា ៧១៣១ 



ខ   
   II~រាជរដាា ភិបល 

                                                           ១~អនុត្ករឹយ 
១៣-៧-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៩៩ អនររ.បរ សតីពី ការមផេរឥណ្ទានថវកិា ៧១៣២ 
១៣-៧-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ១០០ អនររ.បរ សតីពី ការមផេរឥណ្ទានថវកិា ៧១៣៤ 
១៥-៧-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ១០១ អនររ.បរ សតីពី ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យមន្តនតីរាជការ និមោជិត្ រមមររ ឈប់

សរម្រការងារ មៅនថៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ តខសីហា ឆ្ា ាំ២០២០ ៧១៣៦ 
១៥-៧-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ១០២ អនររ.បរ សតីពី ការមធវើអនុបមោរបតូរច្ាំណាត្ថ់្នា រ ់ ពីរទពយសមបត្ត ិ  

សាធារណ្ៈរបស់រដឋ មរជារទពយសមបត្តិឯរជនរបស់រដឋ ៧១៣៨ 
១១-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៦០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ៧១៤០ 
១២-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៦១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការដារន់ាយទាហានឱ្យចូ្លនិវត្តន ៍ ៧១៥៥ 
១៥-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៦៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនររោលជាតិ្ ៧១៥៩ 
១៦-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៦៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ៧១៦០ 
១៦-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៦៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ៧១៦៥ 

                                                        ២~សសចកតីសសត្មច 
១០-៧-២០២០ -មសច្រដីសមរមច្មលខ ៧២ សសរ សតីពី ការបមងាើត្ររុមការងារអនតរររសួងសរម្បក់ារសរមប

សរមួល និងវយត្នមលមដើមបជីាំរញុដល់ការវនិិមោរពីសាធារណ្រដឋរបជាម្និត្ចិ្នមៅមខត្ត 
រពះសីហនុ ៧១៧៣ 

១៤-៧-២០២០ -មសច្រដីសមរមច្មលខ ៧៤ សសរ សតីពី ការតត្ងតាាំងអនុរបធានររុមការងាររាជរដាឋ ភោិល  ចុ្ះ   
មូលដាឋ នមខត្តរាំពងឆ់្ា ាំង មដើមបរីតួ្ត្ពិនិត្យ និងគាំរទការអនុវត្តរមមវធីិនមោោយ និងយុទធ-      
សាន្តសត ច្តុ្មកាណ្ដាំណារក់ាលទី៤ របស់រាជរដាឋ ភោិលរមពុជា ៧១៧៧ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
         ១~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួសសដាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

៣១-១២-២០១៩ -របកាសមលខ ១៤៧៦ សហវ.អថ សតីពី ការរបរល់កាត្ពវរិច្ចរបមូលច្ាំណូ្លររឹះសាែ ន     
សាធារណ្ៈរដឋោល សរម្បក់ារររបរ់រងឆ្ា ាំ ២០២០                  (ត្មៅ រាជរិច្ចមលខ៥៩) ៧១៧៩ 

១៣-៤-២០២០ -មសច្រតីសមរមច្មលខ ០៣២ សហវ សតីពី ការបមងាើត្ររុមការងារជាំនាញសែិរភាពហិរញ្ញ វត្ែុ នន
ររសួងមសដឋរិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ែុ ៧១៩០ 

  ២~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួផរ ៉ៃ និង ថាមពល 
១២-៦-២០១៩ -របកាសមលខ ០០៩០ រថ.អរបរ.របរ សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាែ នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០០៩០ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ១២ តខ មថុិនា ឆ្ា ាំ ២០១៩ ៧១៩៥ 
២៤-៦-២០១៩ -របកាសមលខ ០០៩៦ រថ.អរបរ.របរ សតីពី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដាំមណ្ើ រការសាែ នីយ

មរបងឥនធនៈមលខ ០០៩៦ រថ.អរបរ.លអ ចុ្ះនថៃទី ២៤ តខ មថុិនា ឆ្ា ាំ ២០១៩ ៧១៩៩ 



    

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70777077



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70787078



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70797079



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70807080



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70817081



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70827082



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70837083



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70847084



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70857085



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70867086



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70877087



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70887088



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70897089



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70907090



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70917091



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70927092



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70937093



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70947094



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70957095



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70967096



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70977097



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70987098



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70997099



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71007100



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71017101



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71027102



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71037103



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71047104



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71057105



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71067106



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71077107



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71087108



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71097109



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71107110



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71117111



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71127112



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71137113



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71147114



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71157115



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71167116



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71177117



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71187118



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71197119



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71207120



ត  រា ជកិច្ច លខ ៥៩

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71217121



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71227122



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71237123



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71247124



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71257125



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71267126



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71277127



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71287128



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71297129



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71307130



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71317131



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71327132



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71337133



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71347134



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71357135



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71367136



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71377137



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71387138



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71397139



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71407140



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71417141



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71427142



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71437143



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71447144



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71457145



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71467146



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71477147



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71487148



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71497149



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71507150



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71517151



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71527152



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71537153



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71547154



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71557155



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71567156



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71577157



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71587158



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71597159



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71607160



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71617161



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71627162



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71637163



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71647164



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71657165



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71667166



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71677167



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71687168



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71697169



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71707170



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71717171



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71727172



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71737173



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71747174



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71757175



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71767176



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71777177



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71787178



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥៧

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71797179



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71807180



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71817181



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71827182



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71837183



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71847184



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71857185



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71867186



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71877187



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71887188



ត  រា ជកិច្ច លខ ៥៩

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71897189



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71907190



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71917191



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71927192



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71937193



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71947194



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71957195



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71967196



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71977197



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71987198



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71997199



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72007200



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72017201



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72027202
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