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   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្កឹរយ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤៦ សតីរី ការផ្ទេរបញ្ចូលព្របខ័ណ្ឌ ផ្ោរ ងួន ងីន នន
ព្របខ័ណ្ឌព្រូបផ្ព្រៀនរព្រិតឧតតរ ព្រសួរការងារ និរបណ្្តះបណ្ត្លវិជ្ជ្ជវីៈ ររឋាននតរស័រត ិ
ឧតតរអគ្គ្នុររ្ស ននព្របខ័ណ្ឌរន្រនតីរនធនាគ្រ ព្រសួររហានទេ ៨១៩៧ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤៧ សតីរី ការបញ្ចប់រុខតំណណ្រឯរឧតតរ ប ៉ែន នួន រីទី
ព្បឹរ្ាសផ្រតចព្រឡាផ្ហារ ស ខខង ឧបនាយររដ្ឋរន្រនតី រដ្ឋរន្រនតីព្រសួររហានទេ មាន     ឋា
នៈផ្សមើ រដ្ឋផ្លខាធិការ ៨១៩៨ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤៨ សតីរី ការទតល់ផ្គ្ររងារអនរព្សី អ៊ា ន ខសៀវមីុ ជ្ 
ឧរញ  ្ ៨១៩៩ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៤៩ សតីរី ការទតល់ នរិរំណ្ត់ព្បផ្េទព្របខ័ណ្ឌ ឋាននតរ-
ស័រតិ និរថ្ន្រ់ ដ្ល់រន្រនតរីាជការ ២ រូប និរតំរស៊ប់រនរុឋាននតរស័រតិអនុរន្រនតី ៩១ រូប ផ្ៅ
ព្រសួរយុតតិធរ ៌ ៨២០០ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៥០ សតីរី ការណតរតំររុខតំណណ្រឯរឧតតរ          
ខសង ខទៀង ជ្រដ្ឋផ្លខាធិការ ននទីសតីការរណ្ៈរដ្ឋរន្រនត ី ៨២០៤ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៥១ សតីរី ការណតរតំររុខតំណណ្រឯរឧតតរ   រទិធ   
អរណុទិរា ជ្អរគនាយរននអរគនាយរដ្ឋ្នសព្របសព្រលួរិចចការនទេរនុរ នន       ទីសតី
ការរណ្ៈរដ្ឋរន្រនត ី ៨២០៥ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៥២ សតីរី ការណតរតំររុខតំណណ្រជ្រដ្ឋផ្លខាធិការ 
និរជ្អនុរដ្ឋផ្លខាធិការននរដ្ឋផ្លខាធិការដ្ឋ្នអាកាសចរសុីវិល ៧ រូប ៨២០៦ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៥៣ សតីរី ការណតរតំរ និរទតល់ឋានៈឯរឧតតរ   សខុ 
សគុន្ធធ  ជ្ទីព្បឹរា្អាជ្ញ្ធរជ្តិព្បយុទធព្បឆំរផ្ព្រឿរផ្ ៀន មានឋានៈផ្សមើ        រដ្ឋ
ផ្លខាធិការ បណនែរផ្លើរុខងារបចចុប្បនន ៨២០៧ 

៦-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៥៤ សតីរី ការផ្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវផ្ព្រឿរឥស្សរយិ- 
យស តរលដំ្ប់ថ្ន្រ់ ចំផ្ ះ ឯរឧតតរ អស់ផ្ោរ ផ្ោរព្សី រររមំ្្ារព្បដ្ប់អាវុធ និរ
ព្រះសរ្ឃ ចំនួន ៦០ រូប/អរគ ៨២០៨ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៥៥ សតីរី ការតផ្រលើរឋាននតរស័រតិ ឧតតរផ្សនយី៍ឯរ ដ្ល់
នាយនររោលថ្ន្រ់ឧតតរផ្សនយី៍ ព្របខ័ណ្ឌរន្រនតីនររោលជ្តិររពុជ្ ននព្រសួររហានទេ 
ចំនួន ៤ រូប ៨២១០ 

 



ខ   
៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៥៧ សតីរី ការតផ្រលើរឋាននតរស័រតិ ឧតតរផ្សនីយ៍ឯរ ដ្ល់

ឧតតរផ្សនីយ៍ផ្ទា វុន សខុខខង នាយនររោលថ្ន្រ់ឧតតរផ្សនីយ៍ ព្របខ័ណ្ឌរន្រនតី
នររោលជ្តិររពុជ្ ននព្រសួររហានទេ ៨២១១ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៥៨ សតីរី ការណតរតំរ និរទតល់ឋានៈឯរឧតតរ ឧតតរ
ផ្សនីយ៍ផ្ទា ងួន វិទូ ជ្អនុព្បធានព្ររុព្បឹរ្ានីតិររម ននព្រសួររហានទេ មានឋានៈផ្សមើ 
អរគនាយរ ៨២១២ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៥៩ សតីរី ការផ្លើរណលរផ្ទាសឱយ្ទណ្ឌិតផ្ ្្ះ សុ៊ឺ    
លខូេងឡងុ ផ្េទព្បសុ អាយុ ៣២ ឆន្ំ ណដ្លព្តូវោនតោុការសផ្ព្រចទតនាទផ្្ទាសដ្រ់
រនធនាគ្ររណំ្ត់ ១១ ឆន្ំ  ៨២១៣ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៦០ សតីរី ការណតរតំររុខតំណណ្រជ្រដ្ឋផ្លខាធិការ នរិ
ជ្អនុរដ្ឋផ្លខាធិការ ននព្រសួរទំនារ់ទំនរជ្រួយរដ្ឋសភា ព្រឹទធសភា និរអធិការរិចច ៣ រូប ៨២១៤ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៦១ សតីរី ការណតរតំរ និរទតល់ឋានៈឯរឧតតរ          
ងួន តារា ជ្ទីព្បឹរ្ាព្រសួរអេិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានឋានៈផ្សមើ អរគនាយរ ៨២១៥ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៦២ សតីរី ការផ្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវផ្ព្រឿរឥស្សរិយ- 
យស តរលំដ្បថ់្ន្រ់ ចំផ្ ះ ឯរឧតតរ និរអស់ផ្ោរ ចំនួន ១១ រូប ៨២១៦ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៦៣ សតីរី ការទតល់សញ្ជ្តិណខមរ ផ្ដ្យសញ្ជត្ូបនីយររម
ដ្ល់ផ្ោរ អ៊ាូ ខេងេុង  (WU ZHENGZHONG) ជនជ្តិចិន សញ្ជ្តិចិន ផ្ដ្យបតូរ
ផ្ ្្ះជ្ ឆឹង ធានឡ៊ឺ  (CHENG TIANLE)   ៨២១៧ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៦៤ សតីរី ការទតលស់ញ្ជ្តិណខមរ ផ្ដ្យសញ្ជ្តូបនីយររម
ដ្ល់ផ្ោរ លនី មីុខេង  (LIN MEIPENG) ជនជ្តិចនិ សញ្ជ្តិចិន  ៨២១៨ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៦៥ សតីរី ការផ្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវផ្ព្រឿរឥស្សរយិ- 
យស តរលំដ្បថ់្ន្រ់ ចំផ្ ះ ឯរឧតតរ ឧរញ ្ ផ្ោរជទំាវ អស់ផ្ោរ ផ្ោរព្សី រញ្ញ ្
និរព្រះសរ្ឃ ចំនួន ៧៩ រូប/អរគ ៨២១៩ 

៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៦៦ សតីរី ការផ្ព្ោសព្រះរាជទាន នូវផ្ព្រឿរឥស្សរយិ- 
យស តរលំដ្ប់ថ្ន្រ់ ចំផ្ ះ ឯរឧតតរ អស់ផ្ោរ ផ្ោរព្សី រញ្ញ្ និរឧោសិកា ចំនួន 
៧៦ រូប ៨២២១ 

១០-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៦៨ សតីរី ការណតរតំរ និរទតល់ឋានៈជ្ទីព្បឹរា្
ព្រសួររហានទេ មានឋានៈផ្សមើ អនុរដ្ឋផ្លខាធិការ ៤ រូប ៨២២៣ 

 
 



គ 
១០-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៦៩ សតីរី និយ័តររមតផ្រលើរឋាននតរស័រតិ និរថ្ន្រ់ដ្ល់

ផ្ោរជំទាវ េន សគុន្ធធ  ននព្របខ័ណ្ឌរន្រនតីរដ្ឋោលជ្ន់ខពស់ ព្រសួររហានទេ ៨២២៤ 
១១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧០ សតីរី ការណតរតំរ និរទតល់ឋានៈឯរឧតតរ      

ផេធូន ផ្លា មខកសន ជ្ទីព្បឹរា្ព្រសួររហានទេ មានឋានៈផ្សមើ អនុរដ្ឋផ្លខាធិការ ៨២២៥ 
១១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧១ សតីរី ការផ្ទេរ ណតរតំររុខតំណណ្រ និរទតល់ឋានៈ

ដ្ល់ឯរឧតតរ   ចាន់ សខុទី រីអរគនាយរ ននអរគនាយរដ្ឋ្ន ណិ្ជជររមរនុរព្បផ្ទស 
ររជ្ព្បតិេូរាជរដ្ឋ្េិោលររពុជ្ ទទួលបនេុរជ្ព្បធានអរគនាយរព្រុរហ៊ុនន្រហគីនផ្ព្តដ្ 
មានឋានៈផ្សមើ អនុរដ្ឋផ្លខាធិការ ននព្រសួរ ណិ្ជជររម ៨២២៦ 

១១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧២ សតីរី ការណតរតំរ និរទតល់ឋានៈឯរឧតតរ ខ ៀង 
ខេង ជ្ជំនួយការឯរឧតតរ ខហា ណាំេុង ឧបនាយររដ្ឋរន្រនតី មានឋានៈផ្សមើ អរគ
នាយរ ៨២២៧ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           ១~អនុត្កឹរយ 
៦-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ១២៣ អនព្រ.បរ សតីរី ការទតល់ព្ោរ់ឧបតែរភរនុរឱកាសបុណ្្យេជុំបិណ្ឌ ឆន្ំ ជតូ 

ផ្ទាស័រ រុទធសររាជ ២៥៦៤ ៨២២៨ 
៩-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៤៤ អនព្រ.តត សតីរី ការបញ្ចប់រុខតំណណ្ររន្រនតីរាជការ ៨២៣១ 
១៣-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៥៤ អនព្រ.តត សតីរី ការណតរតំររន្រនតរីាជការ ៨២៣២ 
១៤-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៥៦ អនព្រ.តត សតីរី ការណតរតំរនាយររជ្ឈរណ្ឌលបណ្្តះធុររិចចថ្មី 

“ផ្តផ្ជ្” ៨២៣៣ 
១៤-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៥៧ អនព្រ.តត សតីរី ការណតរតំរសមាជិរបព្រុរ ននរាជបណ្ឌិត្យសភាររពុជ្ ៨២៣៥ 
១៤-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៥៨ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនផ្រដ្យសហផ្រព្ត ី ៨២៣៧ 
១៤-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៥៩ អនព្រ.តត សតីរី ការណតរតំររន្រនតីរាជការ ៨២៣៨ 
១៤-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៦០ អនព្រ.តត សតីរី ការណតរតំររន្រនតីរាជការ ៨២៤០ 
១៤-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៦១ អនព្រ.តត សតីរី ការតផ្រលើរឋាននតរស័រតិរន្រនតីរនធនាគ្រ ព្រសួររហានទេ ៨២៤១ 
១៤-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៦២ អនព្រ.តត សតីរី ការតផ្រលើរឋាននតរស័រតិរន្រនតីរនធនាគ្រ ព្រសួររហានទេ ៨២៤៣ 
១៤-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៦៣ អនព្រ.តត សតីរី ការនិយ័តររម ព្របខ័ណ្ឌតផ្រលើរឋាននតរស័រតិ និរថ្ន្រ់ជូន

រន្រនតីរាជការ ៨២៤៥ 
១៥-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៦៥ អនព្រ.តត សតីរី ការណតរតំររន្រនតីរាជការ ៨២៤៧ 

 
 



ឃ 

១៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៦៦ អនព្រ.តត សតីរី ការណតរតំររន្រនតីរាជការ ៨២៤៩ 
១៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៦៧ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនផ្រដ្យការងារ ៨២៥១ 
១៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៦៩ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនផ្រដ្យសហផ្រព្ត ី ៨២៥៣ 
១៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យផ្លខ ៦៧០ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនផ្រដ្យការងារ ៨២៥៤ 

     ២~ខសេកតីសខត្មេ 
៨-៩-២០២០ -ផ្សចរតីសផ្ព្រចផ្លខ ៩០ សសរ សតីរី ការបផ្រកើតរណ្ៈររមការអនតរព្រសួរ ផ្ដ្ើរ្បីសិរ្ា នរិ

អនុវតតរផ្ព្មារស្ថ្បនាផ្ហដ្ឋរ្ចនាសរព័នធទលូវចំនួន ៣៨ណខ្ស ផ្ៅព្រុរផ្សៀររាប ផ្ខតតផ្សៀររាប ៨២៧៤ 

III~ការងារ ណត ត្កសងួ     
                 ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួខសដ្ាកេិច និង េរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -ព្បកាសផ្លខ ១៤៧៦ សហវ.អថ្ សតីរី ការព្បរល់កាតរវរិចចព្បរូលចំណូ្លព្រឹះស្ថន្     
ស្ធារណ្ៈរដ្ឋោល សព្មាប់ការព្រប់ព្ររឆន្ំ ២០២០                  (តផ្ៅ រាជរិចចផ្លខ៦៨) ៨២៧៧ 

   ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួបរ ៉ែ និង ថាមរល 
៣-២-២០២០ -ព្បកាសផ្លខ ០០២៦ រថ្.អព្បរ.ព្បរ សតីរី លរខខណ្ឌននលិខិតអនុញ្ញ្តដំ្ផ្ណ្ើរការស្ថ្នយី

ផ្ព្បរឥនធនៈផ្លខ ០០២៦ រថ្.អព្បរ.លអ ចុះនថ្ៃទី ៣ ណខ រុរភៈ ឆន្ំ ២០២០ ៨២៣១០ 
៥-២-២០២០ -ព្បកាសផ្លខ ០០៣០ រថ្.អព្បរ.ព្បរ សតីរី លរខខណ្ឌននលខិិតអនុញ្ញ្តដំ្ផ្ណ្ើរការស្ថ្នយី

ផ្ព្បរឥនធនៈផ្លខ ០០៣០ រថ្.អព្បរ.លអ ចុះនថ្ៃទី ៥  ណខ រុរភៈ ឆន្ំ ២០២០ ៨២៣១៤ 

 ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាផេទ 
២០-៣-២០២០ -ព្បកាសផ្លខ ១៩៣៥ ព្បរ សតីរី ការចុះផ្ ្្ះរនុរបញ្ជីសមាររ ៨២៣១៨ 
៣០-៣-២០២០ -ព្បកាសផ្លខ ២០៣៤ ព្បរ សតីរី ការចុះផ្ ្្ះរនុរបញ្ជីសមាររ ៨២៣១៩ 
៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសផ្លខ ២០៤១ ព្បរ សតីរី ការចុះផ្ ្្ះរនុរបញ្ជីសមាររសព្មាប់នីតិបុរគល ៨២៣២០ 

  



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81978197



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81988198



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81998199



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82008200



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82018201



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82028202



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82038203



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82048204



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82058205



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82068206



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82078207



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82088208



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82098209



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82108210



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82118211



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82128212



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82138213



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82148214



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82158215



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82168216



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82178217



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82188218



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82198219



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82208220



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82218221



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82228222



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82238223



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82248224



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82258225



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82268226



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82278227



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82288228



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82298229



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82308230



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82318231



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82328232



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82338233



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82348234



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82358235



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82368236



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82378237



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82388238



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82398239



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82408240



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82418241



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82428242



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82438243



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82448244



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82458245



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82468246



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82478247



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82488248



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82498249



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82508250



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82518251



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82528252



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82538253



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82548254



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82558255



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82568256



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82578257



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82588258



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82598259



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82608260



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82618261



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82628262



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82638263



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82648264



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82658265



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82668266



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82678267



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82688268



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82698269



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82708270



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82718271



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82728272



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82738273



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82748274



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82758275



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82768276



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៦

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82778277



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82788278



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82798279



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82808280



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82818281



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82828282



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82838283



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82848284



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82858285



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82868286



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82878287



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82888288



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82898289



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82908290



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82918291



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82928292



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82938293



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82948294



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82958295



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82968296



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82978297



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82988298



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82998299



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83008300



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83018301



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83028302



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83038303



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83048304



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83058305



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83068306



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83078307



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83088308



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦៨

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83098309



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83108310



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83118311



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83128312



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83138313



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83148314



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83158315



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83168316



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83178317



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83188318



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83198319



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83208320
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