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                                                                      ក    N55/20ត្រីមាសទី៣  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្កឹរយ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨០៨ សតីរី ការដារ់ឱ្យចូលនិវតតន៍ ដល់នាយនគរបាលថ្នរ្់
ឧតតមសសនីយ៍ ព្របខ័ណ្ឌមន្តនតីនគរបាលជាតរិមពុជា ននព្រសួងមហានទៃ ៣១ រូប ៧៩៤៩ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨០៩ សតីរី ការបញ្ចប់មុខតណំណ្ង ឯរឧតតម គឺ ដារា៉ា  រី   
ទីព្បឹរ្ាព្រសួងមហានទៃ មានឋានៈសសមើ រដឋសលខាធិការ និងណតងតំងឯរឧតតម ជា             
អនុរដឋសលខាធិការ ននព្រសួងមហានទៃ ៧៩៥២ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨១០ សតីរី ការបញ្ចូលព្របខ័ណ្ឌសោរ ណុប ដារា៉ា  នន
ព្របខ័ណ្ឌមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា មរជាឋាននតរស័រតិឧតតមមន្តនតី ថ្ន្រ់សលខ២ ននព្របខ័ណ្ឌ
មន្តនតីរដឋបាលជាន់ខពស់ ព្រសួងមហានទៃ ៧៩៥៣ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨១១ សតីរី ការតសមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមសសនយី៍ឯរ ដល់
ឧតតមសសនីយ៍សោ    មាស សុណីា នាយោហាន ថ្ន្រ់ឧតតមសសនីយ៍ ននរងសោធរល-   
សខមរភូមិនៃ និងណតងតំងមុខតំណណ្ងសោរ ជាអនុរដឋសលខាធកិារ ននព្រសួងការពារជាតិ ៧៩៥៤ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨១២ សតីរី ការណតងតំង និងទតល់ឋានៈឯរឧតតម        
សងុ សផុល ជាទីព្បរឹ្ាព្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានឋានៈសសមើ អនុរដឋសលខាធិការ ៧៩៥៥ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨១៣ សតីរី ការណតងតំង និងទតល់ឋានៈឯរឧតតម        
Trond Gilberg ជាទីព្បឹរា្ព្រសួងការបរសទស និងសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ មានឋានៈ
សសមើរដឋសលខាធិការ ជួយការងារវទិ្ាស្ថ្នជាតកិារទូត និងទំនារ់ទំនងអនតរជាតិ ៧៩៥៦ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨១៤ សតីរី និយ័តរមមតសមលើងព្របខ័ណ្ឌ ឋាននតរស័រតិ ថ្នរ្ ់
សោរព្សី ផុន សតុ្កបញ្ញា  ននព្របខណ័្ឌមន្តនតីព្រមការការបរសទស មរជាឋាននតរសរ័តិ
អនុមន្តនតីការបរសទស ថ្ន្រ់សលខ១ ននព្របខ័ណ្ឌមន្តនតកីារទូតជាន់ខពស់ សៅព្រសួងការបរសទស 
និងសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ ៧៩៥៧ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨១៦ សតីរី ការទតល់សញ្ជ្តិណខមរ សដាយសញ្ជ្តូបនយីរមម
ដល់សោរ ចាង ប៉ាអូ  (ZHANG, BOWU) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន សដាយបតូរស ្្ះជា
បាស ចាង  (BASS ZHANG)   ៧៩៥៨ 

 
 
 



ខ   
២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨១៧ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិណខមរ សដាយសញ្ជ្តូបនយីរមម

ដល់សោរ មា៉ា  រីងរីង  (MA, BINBIN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន សដាយបតូរស ្្ះជា 
មា៉ា  ហួវឺុដ  (MA HOWARD)   ៧៩៥៩ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨១៨ សតីរី ការទតល់សញ្ជ្តិណខមរ សដាយសញ្ជ្តូបនយីរមម
ដល់សោរ ស  ូលកឹយ៉ា ង (SU, LEYANG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន សដាយបតូរស ្្ះជា 
ស  ូសសៀន  (SU SEAN)   ៧៩៦០ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨១៩ សតីរី ការទតល់សញ្ជ្តិណខមរ សដាយសញ្ជ្តូបនយីរមម
ដល់សោរ សងឹ សប៉ាង (SHEN, PENG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន សដាយបតូរស ្្ះជា 
យ៉ា ង ឈនុ ហវងឹ (YANG CHUN FENG)   ៧៩៦១ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨២០ សតីរី ការទតលស់ញ្ជត្ិណខមរ សដាយសញ្ជ្តូបនីយរមម
ដល់សោរ ជាតាន ់ស មុឆាយ (CHAETAN SOMCHAI) ជនជាតិនៃ សញ្ជ្តិនៃ  ៧៩៦២ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨២១ សតីរី ការទតលស់ញ្ជត្ិណខមរ សដាយសញ្ជ្តូបនីយរមម
ដល់សោរ អ ូ រីង (WU, PING) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន សដាយបតូរស ្្ះជា អ ូ ចំស ើន
(WU CHAMREUN)   ៧៩៦៣ 

២៩-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៨២២ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិណខមរ សដាយសញ្ជ្តូបនយីរមម
ដល់សោរ ល ីយនឃនុ (LEE, YEN-KUN) ជនជាតិចនិនតវ ្ន់ សញ្ជ្តិចិននតវ ្ន់  ៧៩៦៤ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨២៣ សតីរី ការតសមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមសសនីយ៍ឯរ ដល់
ឧតតមសសនីយ៍សោ សៅ សកស ៈ នាយនគរបាលថ្ន្រ់ឧតតមសសនីយ៍ ព្របខណ័្ឌមន្តនតី
នគរបាលជាតិរមពុជា ននព្រសួងមហានទៃ  ៧៩៦៥ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨២៤ សតីរី ការតសមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមសសនីយ៍ឯរ ដល់
ឧតតមសសនីយ៍សោ ស ង ធា ទិធិ នាយនគរបាលថ្នរ្ឧ់តតមសសនីយ៍ ព្របខណ័្ឌមន្តនតី
នគរបាលជាតិរមពុជា ននព្រសួងមហានទៃ  ៧៩៦៦ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨២៥ សតីរី ការសទៃរបញ្ចូលព្របខ័ណ្ឌដល់សោរ             
សឃំរិ សវៀន ននព្របខណ័្ឌមន្តនតីរដឋបាលជាន់ខពស់ ព្រសួងមហានទៃ  ៧៩៦៧ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨២៦ សតីរី និយ័តរមមតសមលើងព្របខ័ណ្ឌ ឋាននតរស័រតិ និង
ថ្ន្រ់ ដល់សោរ សចង មុនី ទិធ  ននព្របខ័ណ្ឌមន្តនតីរដឋបាលជាន់ខពស់ ព្រសួងមហានទៃ ៧៩៦៨ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨២៧ សតីរី ការសព្បាសព្រះរាជោន នូវសព្គឿងឥស្សរយិ- 
យស ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា តមលំដាប់ថ្នរ្់ ចំសពាះ អស់សោរ និងសោរព្សី ចំនួន ១៣ 
រូប  ៧៩៦៩ 

 

 



គ   
១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨២៨ សតីរី ការសព្បាសព្រះរាជោន នូវសព្គឿងឥស្សរិយ- យស 

ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា ថ្នរ្់ អស្សឫទធិ ចំសពាះ រងរមា្្ំងព្បដាប់អាវុធ ចំនួន ៨៨ រូប  ៧៩៧០ 

 II~រាជ ដាា ភិបាល 
                                                             អនុត្កឹរយ 
២០-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ១១២ អនព្រ.បរ សតីរី ការណរសព្មលួរងរលតូចទ័ររិសសសឆព្តសោង

៩១១ សៅជាបញ្ជ្ការដាឋ្នទ័ររិសសសចំណ្ ះបញ្ជ្ការដាឋន្រងទ័រសជើងសោរ ៧៩៧២ 
២៨-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ១១៧ អនព្រ.បរ សតីរី ការកាត់សឆវៀលដីទំហំ ៤ ហិរត ៦២ អា និង៣៣ សង់

ទីអា សថិតសៅព្សុរនព្រនប់ សខតតព្រះសហីនុ សចញរណីដនគព្មបនព្រស ើឆន្ំ ២០០២      សធវើអនុ
បសោគជាដីឯរជនរបស់រដឋ និងទតល់រមមសិទធិជូនព្បជារលរដឋណដលកាន់កាប់ជារ់ណសតង ៧៩៧៥ 

៤-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ១១៨ អនព្រ.បរ សតីរី ការសទៃរឥណ្ោនៃវិកា ៧៩៧៩ 
៣០-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦០៨ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនសមដាយការងារ ៧៩៨១ 
៣០-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦០៩ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនសមដាយសហសមព្ត ី ៨០០៧ 
១-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦១០ អនព្រ.តត សតីរី ការតសមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពជុា ៨០០៨ 
១-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦១១ អនព្រ.តត សតីរី ការណតងតំង ផ្្្ស់បតូរ នាយោហាន អមស្ថ្នតំណាង

ននព្រះរាជាណាចព្ររមពុជាសៅបរសទស ៨០១១ 
១-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦១២ អនព្រ.តត សតីរី ការសទៃរភាររិចច និងណតងតំងមុខតំណណ្ងមន្តនតីនគរបាល

ជាតិរមពុជា ៨០១៣ 
២-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦១៣ អនព្រ.តត សតីរី ការតសមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ៨០១៤ 
២-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦១៤ អនព្រ.តត សតីរី ការបញ្ចប់មុខតំណណ្ងមន្តនតីនគរបាលជាត ិ ៨០១៦ 
២-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦១៥ អនព្រ.តត សតីរី ការដារ់នាយោហានឱ្យចូលនិវតតន ៍ ៨០១៧ 
២-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦១៦ អនព្រ.តត សតីរី ការបញ្ចប់មុខតំណណ្ងទីព្បឹរ្ាព្រសួងមហានទៃ ៨០១៩ 
២-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦១៧ អនព្រ.តត សតីរី ការសទៃរព្របខ័ណ្ឌ នាយោហាន ៨០២០ 
២-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦១៨ អនព្រ.តត សតីរី ការដារ់នាយោហានឱ្យចូលនិវតតន ៍ ៨០២១ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦២០ អនព្រ.តត សតីរី ការណតងតងំមន្តនតរីាជការ ៨០២៦ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦២១ អនព្រ.តត សតីរី ការសទៃរព្របខ័ណ្ឌ នាយោហាន ៨០២៧ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦២៣ អនព្រ.តត សតីរី ការសទៃរព្របខ័ណ្ឌ នាយោហាន ៨០២៨ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦២៤ អនព្រ.តត សតីរី ការសទៃរព្របខ័ណ្ឌ នាយោហាន ៨០២៩ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦២៥ អនព្រ.តត សតីរី ការសទៃរភាររិចចមន្តនតីរាជការ ៨០៣០ 

 
                           
 



ឃ   
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យសលខ ៦២៦ អនព្រ.តត សតីរី ការសទៃរភាររិចចមន្តនតីរាជការ ៨០៣១ 

III~កា ងា បណាា ត្កសងួ     
        ១~ធនាគា ជារិ នន កមពុជា 

២៦-៦-២០២០ -ព្បកាសសលខ ធ៧.០២០.៣៥២.ព្បរ សតីរី ការណចររំណលររ័តម៌ានឥណ្ោន ៨០៣២ 

         ២~ទីសាកីា  ដាមន្តនាីត្កសងួសសដាកិចច នងិ ហ ិញ្ាវរថុ 
៣១-១២-២០១៩ -ព្បកាសសលខ ១៤៧៦ សហវ.អៃ សតីរី ការព្បគល់កាតរវរិចចព្បមូលចំណូ្លព្គឹះស្ថន្     

ស្ធារណ្ៈរដឋបាល សព្មាប់ការព្គប់ព្គងឆន្ំ ២០២០                  (តសៅ រាជរិចចសលខ៦៦) ៨០៦០ 
១១-២-២០២០ -ព្បកាសសលខ ១២៦ សហវ.ព្បរ សតីរី ការណតងតងំរជជសទយ្យររចំណូ្ល និងរជជសទយ្យររ

ចំណូ្លរង របស់មនៃីរសសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុសខតតរំរង់សព ឺ ៨០៦៨ 

     ៣~ទីសាកីា  ដាមន្តនាីត្កសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
២៤-២-២០២០ -ព្បកាសសលខ ០៩៣ ឧស.រឧ.ព្បរ ០២ សតីរី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ ុន សខមមីណា អ ៊ិនដាស

សន្តសៃៀល សៃរណ្ឡជី បសងកើតសរាងចព្រ ទលិត និងទ្ុំដំសឡើងឧបររណ៍្ជាងព្គប់ព្បសភទ ៨០៧០ 

 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79497949



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79507950



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79517951



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79527952



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79537953



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79547954



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79557955



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79567956



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79577957



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79587958



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79597959



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79607960



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79617961



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79627962



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79637963



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79647964



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79657965



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79667966



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79677967



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79687968



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79697969



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79707970



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79717971



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79727972



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79737973



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79747974



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79757975



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79767976



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79777977



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79787978



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79797979



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79807980



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79817981



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79827982



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79837983



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79847984



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79857985



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79867986



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79877987



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79887988



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79897989



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79907990



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79917991



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79927992



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79937993



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79947994



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79957995



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79967996



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79977997



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79987998



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79997999



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80008000



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80018001



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80028002



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80038003



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80048004



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80058005



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80068006



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80078007



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80088008



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80098009



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80108010



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80118011



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80128012



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80138013



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80148014



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80158015



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80168016



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80178017



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80188018



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80198019



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80208020



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80218021



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80228022



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80238023



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80248024



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80258025



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80268026



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80278027



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80288028



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80298029



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80308030



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80318031



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80328032



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80338033



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80348034



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80358035



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80368036



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80378037



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80388038



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80398039



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80408040



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80418041



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80428042



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80438043



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80448044



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80458045



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80468046



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80478047



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80488048



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80498049



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80508050



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80518051



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80528052



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80538053



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80548054



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80558055



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80568056



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80578057



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80588058



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80598059



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80608060



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80618061



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80628062



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80638063



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80648064



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80658065



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80668066



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦៦

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80678067



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80688068



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80698069



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80708070
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