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   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្កឹរយ 

១១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧៣ សតីរី ការនិយ័តរម្មតមម្លើងថ្ន្រ់តាម្អតីតភារការងារ 
ដល់មោរ រស ់បរម ននព្របខ័ណ្ឌម្ន្រនតីព្រប់ព្រងរដឋបាល មៅព្រសួងមសដឋរិច្ច និងហិរញ្ញវតថ ុ ៨៣២១ 

១១-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧៤ សតីរី ការតមម្លើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់ព្បចាំឆន្ាំ  រនងុ
ឋាននតរស័រតិឧតតម្ម្ន្រនតី ននព្របខ័ណ្ឌម្ន្រនតីមបាះមឆន្តជាន់ខពស់ ននរណ្ៈរម្មធ្ិការជាតិមរៀបច្ាំ
ការមបាះមឆន្ត ដល់អនររាជការ រ.ជ.ប ១៨ រូប ៨៣២២ 

១៣-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧៥ សតីរី ការបញ្ចប់ម្ុខតាំណណ្ង រីជាំនយួការព្បធាន នងិ
អនុព្បធាន ណតងតាាំង និងផ្តល់ឋានៈជាជាំនួយការព្បធាន និងអនុព្បធាន ណតងតាាំង និងផ្តល់
ឋានៈជាជាំនួយការព្បធានអងគភារ និងជាឧបការី ច្ាំម ះ ឯរឧតតម្ និងមោរជាំទាវ ច្ាំនួន 
១៤ រូប ននអងគភារព្បឆាំងអាំមរើរុររលួយ ៨៣២៤ 

១៣-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧៦ សតីរី ការតមម្លើងឋាននតរស័រតិដលន់ាយនររបាលថ្នរ់្
ឧតតម្មសនីយ៍ និងនាយនររបាលជាន់ខពស់ ព្របខ័ណ្ឌម្ន្រនតីនររបាលជាតិរម្ពុជា នន    
ព្រសួងម្ហានផ្ៃ ច្ាំនួន ១៤ រូប ៨៣២៦ 

១៣-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧៧ សតីរី ការតមម្លើងឋាននតរស័រតិ ជារិច្ចបចឆ្ម្រណ្ៈ 
ច្ាំម ះនាយទាហាន ថ្ន្រ់ឧតតម្មសនីយ៍ ននរងមោធរលមខម្រភូមិ្នៃ ២រូប ណដលបានទទួល
ម្រណ្ភារ ៨៣២៨ 

១៣-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧៨ សតីរី ការដារ់ឱ្យច្ូលនិវតតន៍ ដល់នាយទាហាន នន
រងមោធរលមខម្រភូមិ្នៃ ច្ាំនួន ៤៤ រូប ៨៣២៩ 

១៣-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៧៩ សតីរី ការណតងតាាំងម្ខុតាំណណ្ងឯរឧតតម្ ឈ ីហុង 
ជាអនុរដឋមលខាធិការ ននព្រសួងសុខាភិបាល ៨៣៣២ 

១៣-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៨០ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិណខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនយីរម្ម
ដល់រញ្ញ្ យយៀវ មូឈ ឹ (YU MU-CHI) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន(នតវ ្ន់) ៨៣៣៣ 

១៣-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៨១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិណខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនយីរម្ម
ដល់មោរ ឈនិ អុីងសាន  (CHEN YINGSHAN) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៣៣៤ 

១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៨២០/៨៨៣ សតីរី ការណតងតាាំងម្ុខតាំណណ្ងឯរឧតតម្               
ឆែម   គាររទិធី ជារដឋមលខាធិការ ននព្រសួងឧស្ាហរម្ម វិទ្ាសាន្រសត បមច្ចរវិទ្ា និង    ន
វនុវតតន៍ បណនថម្មលើម្ខុងារបច្ចបុប្នន ៨៣៣៥ 

 



ខ   
១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៨៤ សតីរី ការណតងតាាំងម្ុខតាំណណ្ងមោរជាំទាវ        

ឆប៉ែន មុនីមករា ជារដឋមលខាធិការ ននព្រសួងវប្បធម្៌ និងវិច្ិព្តសិល្បៈ ៨៣៣៦ 
១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៨២០/៨៨៥ សតីរី ការណតងតាាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧតតម្       

សល ់មករា ជាទីព្បរឹ្ាព្រសួងឧស្ាហរម្ម វិទា្សាន្រសត បមច្ចរវិទ្ា និងនវនុវតតន៍ ម្ន   
ឋានៈមសមើ អនុរដឋមលខាធកិារ ៨៣៣៧ 

១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៨៦ សតីរី ការដារ់មោរព្សី ឃរុ ថាវ៉ែ រ ី មៅព្រសួង 
សុខាភិបាល ឱ្យច្ូលនិវតតន៍មុ្នអាយុរាំណ្តត់ាម្ការមសនើសុាំរបស់សាម្ីខលួន  ៨៣៣៨ 

១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៨៧ សតីរី ការតមម្លើងថ្ន្រ់តាម្រព្មិ្តសញ្ញ្បព្ត ដល់
មោរ ឥនទ សារនិ មៅព្រសងួវប្បធម៌្ និងវចិ្ិព្តសលិ្បៈ  ៨៣៣៩ 

១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៨៨ សតីរី ការតមម្លើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់ តាម្រព្មិ្ត
សញ្ញ្បព្ត ននព្របខណ័្ឌម្ន្រនតីព្រប់ព្រងរដឋបាល មៅព្រសួងធនធានទឹរ និងឧតុនិយម្ ដល់ ម្
ន្រនតីរាជការ ២ រូប ៨៣៤០ 

១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៨៩ សតីរី ការតមម្លើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន របួស 
រិការ ថ្ន្រ់ឧតតម្មសនយី៍ និងថ្ន្រ់វរមសនីយ៍ ននរងមោធរលមខម្រភូម្និៃ ព្តូវមផ្ៃរមៅព្រសួង
សងគម្រិច្ច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្ប្ទា ១៩ រូប ៨៣៤១ 

១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៩០ សតីរី ការមព្បាសព្រះរាជទាន នូវមព្រឿងឥស្សរយិយស 
តាម្លាំដាប់ថ្នរ្់ ច្ាំម ះ ឯរឧតតម្ មោរជាំទាវ អស់មោរ នងិមោរព្សី ច្ាំនួន ៣៦ រូប ៨៣៤៣ 

១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៩១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិណខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនយីរម្ម
ដល់មោរ ចាង រីនហវងឹ  (ZHANG BINFENG) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៣៤៥ 

១៤-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៩២ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិណខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនីយរម្ម
ដល់មោរ ស  ូវនិឈាន់  (SU WENQUAN) ជនជាតិច្និ សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៣៤៦ 

១៥-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៩៣ សតីរី ការមព្បាសព្រះរាជទាន នូវមព្រឿងឥស្សរិយយស 
តាម្លាំដាប់ថ្នរ្់ ច្ាំម ះ រងរម្្្ាំងព្បដាបអ់ាវុធ ច្ាំនួន ៥៤ រូប ៨៣៤៧ 

១៥-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៩៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិណខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនយីរម្ម
ដល់មោរ ឈនិ ជីនវង  (CHEN JINWANG) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៣៥០ 

១៥-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៩៥ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិណខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនយីរម្ម
ដល់មោរ ឈនិ ជុនហាវ  (CHEN JUNFA) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៣៥១ 

២៥-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៩៧ សតីរី ការផ្តល់មោរម្ងារមោរ ថៃ ហវលីបី  (Thai 

Philippe) ជា ឧរញ  ្ ៨៣៥២ 
២៥-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៩៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិណខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនយីរម្ម

ដល់មោរ ស  ូឈាន់ជីន (SU QUANJIN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៣៥៣ 

គ 



II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           ១~អនុត្កឹរយ 
១១-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យមលខ ១២៥ អនព្រ.បរ សតីរី ការណរសព្ម្ួលនផ្ៃបឹងតាមម្រ (បឹងរប់ព្សវូ) សថិតរនងុ

រាជធានីភនាំមរញ ៨៣៥៤ 
១២-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យមលខ ១២៦ អនព្រ.បរ សតីរី ការមផ្ៃរឥណ្ទានថវិកា ៨៣៥៧ 
១៤-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យមលខ ១២៧ អនព្រ.បរ សតីរី ការមផ្ៃរឥណ្ទានថវកិា ៨៣៥៩ 
១៤-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យមលខ ១២៨ អនព្រ.បរ សតីរី ការមផ្ៃរឥណ្ទានថវិកា ៨៣៦១ 
១៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យមលខ ៦៧១ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនមម្ដាយការងារ ៨៣៦៣ 
១៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យមលខ ៦៧២ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនមម្ដាយការងារ ៨៣៨៧ 
១៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យមលខ ៦៧៣ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនមម្ដាយសាថ្បនាជាត ិ ៨៤១២ 

     ២~យសចកតីសយត្មច 
១០-៩-២០២០ -មសច្រតីសមព្ម្ច្មលខ ៩១ សសរ សតីរី ការណតងតាាំ្ងសម្សភាររណ្ៈរម្ម្ធិការ       

សព្ម្បសព្ម្ួលអនតរព្រសួងមរៀបច្ាំណផ្នការមម្ មដើម្្បីអភិវឌ្ឍមខតតព្រះសីហនុមៅជាតាំបន់មសដឋរិច្ច
រិមសស រាំរូរហុបាំណ្ង ៨៤១៤ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
                ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួយសដ្ាកចិច និង ហរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -ព្បកាសមលខ ១៤៧៦ សហវ.អថ សតីរី ការព្បរល់កាតរវរិច្ចព្បមូ្លច្ាំណូ្លព្រឹះសាថន្     
សាធារណ្ៈរដឋបាល សព្ម្ប់ការព្រប់ព្រងឆន្ាំ ២០២០                  (តមៅ រាជរិច្ចមលខ៦៩) ៨៤១៧ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
២៤-២-២០២០ -ព្បកាសមលខ ០៨៩ ឧស.រឧ.ព្បរ ០២ សតីរី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុម្ហ ុន មតោ មភព្តូមលៀម្ ព្រុប 

អ ៊ិនមវសមម្ន បមងកើតមរាងច្ព្រ ផ្លិតមព្បងរអំិលមតោ ៨៤៣៦ 
២៤-២-២០២០ -ព្បកាសមលខ ០៩២ ឧស.រឧ.ព្បរ ០២ សតីរី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុម្ហ ុន ហុងឌី ញូ មម្មធៀមរៀល  

ឯ.រ  បមងកើតមរាងច្ព្រ ផ្លិតសម្ភ្រៈបរិកាខ្រសាំណ្ង ់ ៨៤៣៩ 
៣០-៣-២០២០ -ព្បកាសមលខ ១៤៩ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីរី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុម្ហ ុន មខម្បូឌាន សាយបាន  

វ ូដ ឯ.រ បមងកើតមរាងច្ព្រ ផ្លិតមព្រឿងសងាហរ្ឹម្ ៨៤៤២ 

 
 





ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83218321



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83228322



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83238323



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83248324



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83258325



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83268326



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83278327



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83288328



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83298329



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83308330



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83318331



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83328332



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83338333



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83348334



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83358335



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83368336



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83378337



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83388338



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83398339



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83408340



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83418341



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83428342



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83438343



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83448344



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83458345



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83468346



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83478347



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83488348



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83498349



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83508350



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83518351



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83528352



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83538353



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83548354



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83558355



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83568356



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83578357



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83588358



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83598359



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83608360



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83618361



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83628362



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83638363



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83648364



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83658365



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83668366



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83678367



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83688368



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83698369



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83708370



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83718371



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83728372



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83738373



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83748374



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83758375



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83768376



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83778377



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83788378



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83798379



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83808380



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83818381



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83828382



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83838383



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83848384



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83858385



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83868386



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83878387



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83888388



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83898389



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83908390



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83918391



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83928392



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83938393



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83948394



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83958395



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83968396



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83978397



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83988398



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83998399



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84008400



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84018401



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84028402



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84038403



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84048404



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84058405



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84068406



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84078407



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84088408



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84098409



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84108410



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84118411



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84128412



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84138413



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84148414



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84158415



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84168416



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៧

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84178417



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84188418



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84198419



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84208420



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84218421



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84228422



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84238423



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84248424



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84258425



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84268426



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84278427



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84288428



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84298429



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84308430



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84318431



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84328432



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84338433



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84348434



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦៩

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84358435



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84368436



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84378437



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84388438



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84398439



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84408440



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84418441



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84428442



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84438443



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84448444
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