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                                                                      ក    N55/20ត្រីមាសទី៣  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្កឹរយ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨២៩ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥស្សរិយ- យស 
តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំប្ ះ រងរម្្ំងព្បដាប់អាវុធ ចំនួន ១០៨ រូប ៨០៧៣ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣០ សតីរី ការផ្តល់ប្ោរមងារប្ោរ ផន វណ្ណិ រ ជា 
ឧរញ  ្ ៨០៧៦ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣១ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន ជារិចចបច្ឆម្រណៈ     
នូវប្ព្រឿងឥស្សរយិយស ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា ថ្ន្រ់ មហាប្សនា ចំប្ ះ ប្ោរព្រ ូ    
ហែម លផំារ ់ដែលោនទទួលមរណភារ ៨០៧៧ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣២ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន ជារិចចបច្ឆ្មរណៈ     
នូវប្ព្រឿងឥស្សរយិយស សហប្មព្តី ថ្ន្រ់ មហាប្សនា ចំប្ ះឯរឧតតម ង ៉ូ ដ ៀន           
(NGO DIEN) ដែលោនទទួលមរណភារ ៨០៧៨ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣៣ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជ្តិដមែរ ប្ដាយសញ្ជត្ូបនីយរមែ
ែល់ប្ោរ ឈនិ សែឺង័ (CHEN XUEHUANG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ប្ដាយបតូរ
ប្ ្្ះជា ឈនិ ដ វី   (CHEN DAVID)   ៨០៧៩ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិដមែរ ប្ដាយសញ្ជ្តូបនយីរមែ
ែល់ប្ោរ ល ី ែុងដសង  (LI, HONGSHENG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ប្ដាយបតរូ
ប្ ្្ះជា ហស៊ែម ល ី(SAM LEE)   ៨០៨០ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣៥ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិដមែរ ប្ដាយសញ្ជ្តូបនយីរមែ
ែល់ប្ោរ ចាង ស៊ែ៊ួ (ZHANG, XU) ជនជាតិចនិ សញ្ជ្តចិិន  ៨០៨១ 

១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិដមែរ ប្ដាយសញ្ជ្តូបនយីរមែ
ែល់ប្ោរ ចាង យងុករ (ZHANG YONGLE) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិវ ្នទូ ូ ៨០៨២ 

៥-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣៧ សតីរី ការដតងតំាងឯរឧតតម ែុ ឺវីរៈ ជាអនុព្បធាន
រណៈរម្្ធិការជាតិប្រៀបចំបុណ្យជាតិ-អនតរជាតិ បដនែមប្លើមុមងារបចចុប្បនន ៨០៨៣ 

 
 
 



ខ   
៥-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣៨ សតីរី ការដារ់ប្ោរ ឌិរ ឡាយហា៊ែ ក នន

ព្របម័ណឌមន្រនតីព្រប់ព្រងរែឋោល ប្ៅព្រសួងការងារ និងបណ្តះបណាត្លវិជាជជ្ីវៈ ឱ្យចូលនិវតតន៍
មុនអាយុរំណត់តាមការប្សនើសុរំបស់សាមីមលនួច្ប់រីនងៃទី ១ ដម រញ្ញ្ ឆន្ំ ២០២០ តប្ៅ ៨០៨៤ 

៥-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៣៩ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥស្សរិយ- 
យស តាមលដំាប់ថ្ន្រ់ ចំប្ ះ ឯរឧតតម អស់ប្ោរ អនរព្ស ីឧោសិកា រងរម្្ំងព្បដាប-់
អាវុធ និងព្រះសង្ឃ ចនំួន ៦២ របូ/អងគ ៨០៨៥ 

៥-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤០ សតីរី ការប្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវប្ព្រឿងឥស្សរយិយស 
តាមលំដាប់ថ្នរ្់ ចំប្ ះ ឧរញ ្ ប្ោរជំទាវ អស់ប្ោរ ប្ោរព្សី ឧោសរ រងរម្្ំង-
ព្បដាប់អាវធុ និងព្រះសង្ឃ ចំនួន ៩០ រូប/អងគ ៨០៨៧ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤១ សតីរី ការដតងតាំងមុមតំដណង ជាព្បធាន និងជា   
អនុព្បធាន ននព្រុមព្បឹរ្ាជាតិព្បឆំងអំប្រើរុររលួយ សព្មប់អាណតតិទី ៣ ៨០៩០ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤២ សតីរី ការដារ់ឱ្យចូលនិវតតនន៍ាយឧតតមប្សនីយ៍     
ចាន់ គឹមដសង នាយនររោល ថ្ន្រ់ឧតតមប្សនីយ៍ ព្របម័ណឌមន្រនតីនររោលជាតិរមពុជា 
ននព្រសួងមហានផ្ៃ ៨០៩២ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤៣ សតីរី ការដតងតាងំមមុតំដណងឯរឧតតម ចាន់ គឹមដសង 
ជាអនុរែឋប្លខាធិការ ននព្រសួងមហានផ្ៃ ៨០៩៣ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤៤ សតីរី ការដតងតាំងមុមតំដណងឯរឧតតម ហែម សាវុធ 
ជាអរគនាយរ ននអរគនាយរដាឋន្រនធនាោរ ននព្រសួងមហានផ្ៃ ៨០៩៤ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤៥ សតីរី ការតប្មលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមប្សនយី៍ព្តី ែល់
នាយនររោលជាន់មពស់ ព្របម័ណឌមន្រនតីនររោលជាតិរមពុជា ននព្រសួងមហានផ្ៃ ៨០៩៥ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                             អនុត្កឹរយ 
៤-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ១១៩ អនព្រ.បរ សតីរី ការប្ធវើអនបុប្ោរ បតូរចំណាត់ថ្នរ្់ រីព្ទរ្យសម្បតត ិ 

សាធារណៈរែឋ មរជាព្ទរយ្សម្បតតិឯរជនរបស់រែឋ ៨០៩៦ 
៤-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ១២០ អនព្រ.បរ សតីរី ការប្ផ្ៃរឥណទានងវិកា ៨០៩៨ 
៤-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ១២១ អនព្រ.បរ សតីរី ការប្ផ្ៃរឥណទានងវិកា ៨១០០ 

 
 
 



គ   
៦-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ១២២ អនព្រ.បរ សតីរី ការរណំត់តំបន់ប្ព្បើព្ោស់ប្ដាយចរីភារ ប្លើនផ្ៃែីទំហ ំ

១៦៨,៨០ ហិរតា (មួយរយហុរសិបព្ោំបីហិរតា និងដប៉ែតសិបអា) រនុងឧទ្ានជាត ិ        
បុទុមសាររ សែិតប្ៅភូមិងែស និងភូមិចមលងប្ោ ឃុំងែស ព្សុរបូទុមសាររ ប្មតតប្កាះរុង និង
ការប្ធវើអនុបប្ោរបតរូចំណាតថ់្ន្រ់រីព្ទរ្យសម្បតតសិាធារណៈរបស់រែឋ មរជាព្ទរ្យសម្បតតិ  
ឯរជនរបស់រែឋ ៨១០២ 

៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦២៧ អនព្រ.តត សតីរី ការប្ផ្ៃរភាររិចច និងដតងតំាងមន្រនតរីាជការ ៨១០៥ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦២៨ អនព្រ.តត សតីរី ការប្ផ្ៃរព្របម័ណឌ នាយទាហាន ៨១០៧ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៣១ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយមុនីសារាភ័ណឌ ៨១០៨ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៣២ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៨១១០ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៣៣ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយមុនីសារាភ័ណឌ ៨១១៨ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៣៤ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយមុនីសារាភ័ណឌ ៨១២០ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៣៥ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយសាថប្នាជាត ិ ៨១២២ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៣៦ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយសាថប្នាជាត ិ ៨១២៥ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៣៧ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៨១២៧ 
៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៣៨ អនព្រ.តត សតីរី ការតប្មលើងឋាននតរស័រត ិនាយទាហាន ៨១៣០ 
៧-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៣៩ អនព្រ.តត សតីរី ការតប្មលើងឋាននតរស័រត ិមន្រនតីនររោលជាតិ ៨១៣៣ 
៨-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៤០ អនព្រ.តត សតីរី ការដារ់មន្រនតីរនធនាោរឱ្យចូលនិវតតន ៍ ៨១៣៤ 
៨-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៤១ អនព្រ.តត សតីរី ការតប្មលើងឋាននតរស័រតិមន្រនតីរនធនាោរ ព្រសួងមហានផ្ៃ ៨១៣៦ 
៨-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៤២ អនព្រ.តត សតីរី ការបញ្ចប់មុមតំដណងមន្រនតីរាជការ ៨១៣៨ 
៨-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៤៣ អនព្រ.តត សតីរី ការដតងតំាងសមសភារព្រមុព្បឹរ្ាភិោល នន    

វិទ្ាសាថ្នជាតិនព្បសណីយ៍ ទូររមនារមន៍ បប្ចចរវិទ្ារមនារមន៍ និងរ័ត៌មន ៨១៣៩ 
៩-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៤៥ អនព្រ.តត សតីរី ការតប្មលើងឋាននតរស័រតិមន្រនតីនររោលជាតិរមពជុា ៨១៤១ 
១០-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៤៦ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយការងារ ៨១៤៣ 
១០-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៤៧ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយសាថប្នាជាត ិ ៨១៤៥ 
១០-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៤៨ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនប្មដាយមុនីសារាភ័ណឌ ៨១៤៨ 
១៣-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៤៩ អនព្រ.តត សតីរី ការតប្មលើងឋាននតរស័រតិមន្រនតីនររោលជាត ិ ៨១៤៩ 
១៣-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៥០ អនព្រ.តត សតីរី ការតប្មលើងឋាននតរស័រតិមន្រនតីនររោលជាតិរមពជុា ៨១៥០ 

                           

 
 



ឃ 

១៣-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៥១ អនព្រ.តត សតីរី ការតប្មលើងឋាននតរស័រតិមន្រនតីនររោលជាតិរមពជុា ៨១៥២ 
១៣-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៥៣ អនព្រ.តត សតីរី ការដតងតាំង និងសព្មួលភាររិចចមន្រនតីរាជការ ៨១៥៤ 
១៤-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យប្លម ៦៥៥ អនព្រ.តត សតីរី ការតប្មលើងឋាននតរស័រតិមន្រនតីនររោលជាតិរមពជុា ៨១៥៦ 

III~ការងារបណ្តា ត្កស៊ួង     
         ១~ទីសាកីាររ ាមន្តនាីត្កស៊ួងដស ាកិច្ច នងិ ែរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -ព្បកាសប្លម ១៤៧៦ សហវ.អង សតីរី ការព្បរល់កាតរវរិចចព្បមូលចំណូលព្រឹះសាថន្     
សាធារណៈរែឋោល សព្មប់ការព្រប់ព្រងឆន្ំ ២០២០                 (តប្ៅ រាជរិចចប្លម៦៧) ៨១៥៨ 

 ៨-៤-២០២០ -សារាចរដណនាបំ្លម ០០៣ សហវ សតីរី ការប្ធវើវិច្រណរមែ និងការរព្ងឹងព្បសិទធភារ
ចំណាយប្លើរទី ២ សព្មប់អនុវតតច្ាប់សតីរីហិរញ្ញវតែុសព្មប់ការព្រប់ព្រងឆន្ំ ២០២០ ៨១៧២ 

            ២~ទីសាកីាររ ាមន្តនាីត្កស៊ួងឧសាែកមម និង សបិបកមម 
១១-២-២០២០ -ព្បកាសប្លម ០៧៣ ឧស.រឧ.ព្បរ ០២ សតីរី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ ុន វ ្សង៍ អឹដភរឹល           

(ប្មមបឌូា) បប្ងកើតប្រាងចព្រ កាត់ប្ែរសប្មលៀរបំ រ់ ៨១៧៧ 
១១-២-២០២០ -ព្បកាសប្លម ០៧៤  ឧស.រឧ.ព្បរ ០២ សតីរី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ ុន លី  ង មប បប្ងកើត

ប្រាងចព្រ កាត់ប្ែរសប្មលៀរបំ រ់ ៨១៨០ 
១៩-២-២០២០ -ព្បកាសប្លម ០៨១  ឧស.រឧ.ព្បរ ០២ សតីរី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ ុន នីតប្ធើប្រ៉េសុី ប្អសា ្ ឯ.រ 

បប្ងកើតប្រាងចព្រកាត់ប្ែរ និងច្រ់សប្មលៀរបំ រ់ ៨១៨៣ 
២០-២-២០២០ -ព្បកាសប្លម ០៨៥  ឧស.រឧ.ព្បរ ០២ សតីរី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ ុន សុីប្អស តាន់ ឯ.រ 

បប្ងកើតប្រាងចព្រ ដរនចនដស្បរ ៨១៨៦ 

  ៣~ទីសាកីាររ ាមន្តនាីត្កស៊ួងហរ   និង ថាមរល 
១១-៧-២០១៩ -ព្បកាសប្លម ០១១៤ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌននលមិិតអនុញ្ញត្ែំប្ណើរការសាថន្ីយ

ឧសែ័នឥនធនៈប្លម ០១១៤ រង.អព្បរ.លអ ចុះនងៃទី ១១ ដម ររកដា ឆន្ំ ២០១៩ ៨១៨៩ 
១១-៧-២០១៩ -ព្បកាសប្លម ០១១៧ រង.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណឌននលិមិតអនុញ្ញត្ែំប្ណើរការសាថន្ីយ

ប្ព្បងឥនធនៈប្លម ០១១៧ រង.អព្បរ.លអ ចុះនងៃទី ១១ ដម ររកដា ឆន្ំ ២០១៩ ៨១៩៣ 

 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80738073



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80748074



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80758075



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80768076



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80778077



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80788078



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80798079



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80808080



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80818081



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80828082



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80838083



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80848084



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80858085



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80868086



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80878087



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80888088



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80898089



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80908090



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80918091



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80928092



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80938093



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80948094



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80958095



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80968096



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80978097



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80988098



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80998099



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81008100



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81018101



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81028102



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81038103



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81048104



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81058105



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81068106



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81078107



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81088108



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81098109



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81108110



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81118111



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81128112



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81138113



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81148114



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81158115



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81168116



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81178117



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81188118



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81198119



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81208120



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81218121



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81228122



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81238123



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81248124



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81258125



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81268126



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81278127



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81288128



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81298129



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81308130



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81318131



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81328132



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81338133



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81348134



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81358135



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81368136



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81378137



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81388138



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81398139



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81408140



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81418141



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81428142



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81438143



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81448144



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81458145



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81468146



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81478147



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81488148



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81498149



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81508150



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81518151



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81528152



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81538153



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81548154



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81558155



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81568156



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81578157



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៥

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81588158



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81598159



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81608160



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81618161



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81628162



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81638163



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81648164



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81658165



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81668166



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81678167



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81688168



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81698169



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81708170



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦៧

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81718171



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81728172



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81738173



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81748174



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81758175



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81768176



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81778177



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81788178



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81798179



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81808180



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81818181



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81828182



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81838183



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81848184



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81858185



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81868186



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81878187



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81888188



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81898189



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81908190



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81918191



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81928192



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81938193



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81948194



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81958195



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81968196
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