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                                                                      ក    N55/20ត្រីមាសទី៣  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខទុទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
ត្ពះរាជត្ករឹយ 

២៤-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៦៥ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន ររ់បចាំឆ្ន ាំ នន
ររបខណ័្ឌ ររូបមរងៀនររមតិ្ឧត្តម មៅររសួងអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា ដល់មន្តនតរីាជការ ២០៥២ របូ 
                                                                                        (ត្មរពី រាជរិច្ចមលខ ៥៨) ៧២០៣ 

២៤-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៦៦ សតីពី ការលុបម ម្ ះឯរឧត្តម សុនិ ចតិ្ា ឋាននតរ-
សរតិឧត្តមអភបិាល ថ្នន រម់លខ១ មច្ញពីររបខណ័្ឌ អនររាជការ ននររុមនីតិ្បបញ្ញត្តិ មៅ      
អរគមលខាធិការដ្ឋា នររុមរបឹរាធមមនុញ្ញ  ចបពី់នងងទី ១៦ ខខ មងុិនា ឆ្ន ាំ ២០២០ មដ្ឋយ    
សាមជីនទទួលមរណ្ភាព ៧២៤៧ 

២-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩១ សតីពី ការដ្ឋរឱ់្យចូ្លនិវត្តនន៍ាយនររបាលថ្នន រ ់  
ឧត្តមមសនីយ ៍ររបខណ័្ឌ មន្តនតីនររបាលជាតិ្រមពុជា ននររសួងមហានផទ ១៥ របូ ៧២៤៨ 

២-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩២ សតីពី ការដ្ឋរឱ់្យចូ្លនិវត្តនមុ៍នមពលរាំណ្ត្ដ់ល់ 
ឧត្តមមសនីយរ៍តី្ ប៊ុន ចានថ់ា ររបខណ័្ឌ មន្តនតីនររបាលជាតិ្រមពុជា ននររសួងមហានផទ ៧២៥០ 

២-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩៣ សតីពី ការផតល់មោរមងារមោរ អុមឹ ស្ត្សង ជា 
ឧរញ៉  ៧២៥១ 

២-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩៤ សតីពី ការនិយត័្រមមត្មមលើងររបខណ័្ឌ  ឋាននតរស័រត ិនិង
ថ្នន រ ់តាមអតី្ត្ភាពការងារ និងររមតិ្សញ្ញញ បរត្ ពីររបខណ័្ឌ មន្តនតីររមការ មរជាររបខណ័្ឌ
មន្តនតីររបរ់រងរដាបាល មៅររសួងមុខងារសាធារណ្ៈ ដល់មន្តនតរីាជការ ២ របូ ៧២៥២ 

២-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩៥ សតីពី ការមរបាសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥសសរយិយស 
ជាតូ្បការ ច្ាំម ះ ឯរឧត្តម ច្ាំនួន ២ របូ ៧២៥៣ 

២-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩៦ សតីពី ការបញ្ចបមុ់ខត្ាំខណ្ងឯរឧត្តម ងនិ មករា ពី
ទីរបឹរារាជរដ្ឋា ភបិាល មានឋានៈមសមើ អនុរដាមលខាធិការ និងខត្ងតាាំង និងផតល់ឋានៈ   
មោរជាំទាវ ឌ ីបញ្ចងគនារ ីជាទីរបឹរារាជរដ្ឋា ភបិាល មានឋានៈមសមើ អនុរដាមលខាធិការ ៧២៥៤ 

២-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩៧ សតីពី ការខត្ងតាាំងមុខត្ាំខណ្ងជារដាមលខាធិការ និង
ជាអនុរដាមលខាធិការ ននទីសតីការរណ្ៈរដាមន្តនតី ៩ របូ ៧២៥៥ 

២-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩៨ សតីពី ការត្មមលើង និងខត្ងតាាំងមុខត្ាំខណ្ង ពីអនុរដា
មលខាធិការ មរជារដាមលខាធិការ ដល់ថ្នន រដឹ់រនាាំ ននររសួងមសដារិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ៥ របូ ៧២៥៦ 

 



ខ   
៤-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៦៩៩ សតីពី ការខត្ងតាាំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរាសមមតច្

ររឡាមហាម ស ស្ខង ឧបនាយររដាមន្តនត ី រដាមន្តនតីររសួងមហានផទ មដ្ឋយពុាំទទួលយររបារ់
បាំណាច្មុ់ខងារ ៧២៥៧ 

៤-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៧០០ សតីពី ការខត្ងតាាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧត្តម ស្ត្ជឿ 
សខុលាង ជាទីរបឹរាសមមតច្ររឡាមហាម ស ស្ខង ឧបនាយររដាមន្តនតី រដាមន្តនតីររសួង
មហានផទ មានឋានៈមសមើ អនុរដាមលខាធិការ មដ្ឋយមនិទទួលរបារប់ាំណាច្មុ់ខងារ ៧២៥៨ 

៤-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៧០១ សតីពី ការបញ្ចបមុ់ខត្ាំខណ្ង ពីសមាជិររណ្ៈ-       
រមាម ធិការជាតិ្របឆ្ាំងទារណុ្រមម អាំមពើមោមៅ អាំមពើអមនុសសធម ៌ អាំមពើមធវើទុរខបុរមមនញ 
ឬទណ្ឌ រមម (រ.ជ.ប.ទ) ៤ របូ និងខត្ងតាាំងមុខត្ាំខណ្ងឯរឧត្តម ឧត្តមមសនីយឯ៍រ       
មក៉់ សមបរតិ ជាអនុរដាមលខាធិការ ននររសួងមហានផទ និងខត្ងតាាំង និងផតល់ឋានៈ ជា      
ទីរបឹរាររសួងមហានផទ ៣ របូ ៧២៥៩ 

៤-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៧០២ សតីពី ការខត្ងតាាំងសមាជិររណ្ៈរមាម ធិការជាតិ្
របឆ្ាំងទារណុ្រមម អាំមពើមោមៅ អាំមពើអមនុសសធម ៌អាំមពើមធវើទុរខបុរមមនញ ឬទណ្ឌ រមម ៤ របូ  ៧២៦១ 

៤-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៧០៣ សតីពី ការដ្ឋរឱ់្យចូ្លនិវត្តន ៍ដល់នាយទាហាន នន
រងមោធពលមខមរភូមនិទ ច្ាំនួន ១៧ របូ ៧២៦២ 

៤-៧-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៧២០/៧០៤ សតីពី ការផតល់មោរមងារអនររសី នមឹ វណ្ណ ៈ ជា 
ឧរញ៉ ៧២៦៤ 

   II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           ១~អនុត្ករឹយ 
៦-៧-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៩៦ អនររ.បរ សតីពី ការបមងកើត្មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះធុររិច្ចងមី “តេតោ” ោ

គ រ្ឹះស្ថា នស្ថធារណៈរដ្ឋបាល ៧២៦៥ 
១៦-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧០ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៧២៨៦ 
១៧-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧១ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ មន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហានផទ ៧២៨៨ 
១៧-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧២ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ មន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហានផទ ៧២៩០ 
១៧-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧៣ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការខត្ងតាាំងមន្តនតីរាជការ ៧២៩២ 
១៧-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧៤ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការខត្ងតាាំងមន្តនតីរាជការ ៧២៩៤ 
១៩-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧៥ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនររបាលជាតិ្រមពុជា ៧២៩៦ 
១៩-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧៦ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការលុបម ម្ ះ នាយទាហាន ៧២៩៨ 
១៩-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧៧ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៧២៩៩ 

 



គ 
១៩-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧៨ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៧៣០៣ 
១៩-៦-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៥៧៩ អនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ ៧៣០៥ 

២~ស្សចកតីសស្ត្មច 
១៥-៧-២០២០ -មសច្រតីសមរមច្មលខ ៧៥ សសរ សតីពី ការបមងកើត្រណ្ៈរមមការអនតរររសួង មដើមបជីាំរញុដាំមណ្ើ រ

ការអនុវត្តរមរមាងមហដ្ឋា រច្នាស័មពនធផលូវមលបឿនមលឿន ត្ភាា បពី់រាជធានីភនាំមពញ មៅររុងបាវតិ្ ៧៣០៧ 
១៦-៧-២០២០ -មសច្រតីសមរមច្មលខ ៧៦ សសរ សតីពី ការខត្ងតាាំងឧត្តមទីរបឹរាផ្ទទ ល់ សមមតច្រពះអភសិិរ-ី 

សុរនាធ មហាសងឃរាជាធិបតី្ រិត្តឧិមទទសបណ្ឌិ ត្ បួរ ត្គ ីសមមតច្រពះមហាសងឃរាជ ននរណ្ៈ
ធមមយុត្តិរនិកាយ ននរពះរាជាណាច្រររមពុជានិងជារពះរបធានរណ្ៈសងឃនាយរននរណ្ៈ-
ធមមយុត្តិរនិកាយ ននរពះរាជាណាច្រររមពុជា ៧៣១០ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
         ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួស្សដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

៣១-១២-២០១៩ -របកាសមលខ ១៤៧៦ សហវ.អង សតីពី ការរបរល់កាត្ពវរិច្ចរបមូលច្ាំណូ្លររឹះសាថ ន     
សាធារណ្ៈរដាបាល សរមាបក់ារររបរ់រងឆ្ន ាំ ២០២០                  (ត្មៅ រាជរិច្ចមលខ៦០) ៧៣១២ 

         ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាផ្ផទ 
១០-២-២០២០ -របកាសមលខ ១៥០៦ របរ សតីពី ការចុ្ះម ម្ ះរនុងបញ្ា ីសមារម ៧៣២៦ 

 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥៨តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥៨

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72037203



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72047204



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72057205



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72067206



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72077207



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72087208



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72097209



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72107210



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72117211



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72127212



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72137213



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72147214



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72157215



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72167216



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72177217



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72187218



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72197219



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72207220



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72217221



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72227222



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72237223



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72247224



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72257225



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72267226



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72277227



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72287228



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72297229



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72307230



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72317231



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72327232



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72337233



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72347234



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72357235



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72367236



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72377237



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72387238



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72397239



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72407240



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72417241



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72427242



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72437243



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72447244



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72457245



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72467246



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72477247



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72487248



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72497249



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72507250



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72517251



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72527252



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72537253



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72547254



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72557255



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72567256



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72577257



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72587258



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72597259



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72607260



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72617261



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72627262



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72637263



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72647264



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72657265



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72667266



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72677267



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72687268



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72697269



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72707270



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72717271



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72727272



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72737273



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72747274



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72757275



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72767276



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72777277



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72787278



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72797279



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72807280



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72817281



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72827282



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72837283



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72847284



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72857285



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72867286



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72877287



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72887288



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72897289



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72907290



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72917291



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72927292



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72937293



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72947294



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72957295



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72967296



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72977297



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72987298



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72997299



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73007300



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73017301



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73027302



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73037303



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73047304



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73057305



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73067306



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73077307



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73087308



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73097309



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73107310



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73117311



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥៨

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73127312



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73137313



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73147314



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73157315



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73167316



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73177317



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73187318



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73197319



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73207320



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73217321



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73227322



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73237323



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73247324



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦០

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73257325



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73267326
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