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                                                                      ក    N72/20ត្រមីាសទ៣ី  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
ត្ពះរាជត្កឹរយ 

៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៦០ សតីពី ឿរតមមលើងឋននតរស័រតិ និងថ្នើរ់តាមររមិតសញ្ញើ
បរត មៅររសួងសុៀភិបាល ដល់មន្តនតីរាជឿរ ១២ រូប ៨៨១៩ 

៨-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៦២ សតីពី ឿរផតលស់ញ្ជើតិខ្មមរ មដយសញ្ជើតូបនីយរមម
ដល់មោរ ឈាវ ផផហាន  (CHIOU PAI-HAN) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន (តតវ ើន់) ៨៨២១ 

៨-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៦៣ សតីពី ឿរបញ្ចប់មុមតំខ្ែងឯរឧតតម កកា វណ្ឌី  ពី
ទីរបឹរើាមោរជំទាវរិតតិសងហបែឌិត ឃនួ សដុារ ីអនុរបធានទ២ីរដឋសភា រៅុងនីតិឿល
ទី៦ មានឋនៈមសមើ រដឋមលៀធឿិរ ៨៨២២ 

៨-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៦៤ សតីពី ឿរបញ្ចប់មុមតំខ្ែងឯរឧតតម ស្មា ន កទៀរ ពី
ទីរបឹរើាជន់មពស់តនរដឋសភា រៅងុនីតិឿលទី ៦ តនរដឋសភា មានឋនៈមសមើ រដឋមន្តនត ី ៨៨២៣ 

៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៦៥ សតីពី ឿរតមមលើងឋននតរស័រតិដលន់ាយនគរបាលថ្នើរ់
ឧតតមមសនីយ៍ ររបម័ែឌមន្តនតីនគរបាលជតរិមពុជ តនររសួងមហាតផៃ ចំនួន ១៣ រូប ៨៨២៤ 

៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៦៦ សតីពី ឿរខ្តងតាំងមុមតំខ្ែងឯរឧតតម          
កទៀវ សគុនធ ជរដឋមលៀធិឿរ តនររសួងសងមរិចច អតីតយុទោជន និងយុវនីតិសមើំទា ៨៨២៦ 

៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៦៧ សតីពី ឿរខ្តងតាងំមុមតំខ្ែងជអនុរដឋមលៀធិឿរ 
តនររសួងរសិរមម រុឿខើរបមាញ់ និងមនសាទ ៤ រូប ៨៨២៧ 

៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៦៨ សតីពី ឿរខ្តងតាំងមុមតំខ្ែងឯរឧតតម                    
ប៉ា វងស  វិចិត្រ ជអនរុដឋមលៀធិឿរ តនររសួងតរបសែីយ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ ៨៨២៨ 

៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៦៩ សតីពី ឿរខ្តងតាំង និងផតល់ឋនៈឯរឧតតម         
ម៉ាក់ កពជជរទិធ ជទីរបឹរើាផ្ទើល់សមមតចអគមហាមសនាបតីមតមជ ហ ុន សសន នាយររដឋ- 
មន្តនតី តនរពះរាជណាចរររមពជុ មានឋនៈមសមើ រដឋមន្តនតី បខ្នែមមលើមុមងារបចចុបើំនៅ មដយពុំ
ទទួលរបារ់បំណាច់មុមងារ ៨៨២៩ 

៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧០ សតីពី ឿរខ្តងតាំង នងិផតល់ឋនៈឯរឧតតម       ថាច់ 
ររនា ជទីរបរឹើាររសួងរសិរមម រុឿខើរបមាញ់ និងមនសាទ មានឋនៈមសមើ          អនុរដឋ
មលៀធិឿរ ៨៨៣០ 

 
 



ខ 
៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧១ សតីពី ឿរមផៃរររបម័ែឌមោរ កសង ជាសខុ តន 

ររបម័ែឌមន្តនតីបមចចរមទសជនម់ពស់ ររសួងអភិវឌើឍន៍ជនបទ មរជឋននតរស័រតិ ឧតតម- 
មសនីយ៍រតី នាយនគរបាលថ្នើរ់ឧតតមមសនីយ៍ តនររបម័ែឌមន្តនតីនគរបាលជតិរមពុជ 
ររសួងមហាតផៃ ៨៨៣១ 

៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧២ សតីពី ឿរផតល់មេរមងារមោររសី លន វរតី ជ      
ឧរញ ើ ៨៨៣២ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧៣ សតីពី ឿរខ្តងតាំង និងផតល់ឋនៈឯរឧតតម         
ឧតតមមសនីយ៍ឯរ  ហាក់ គឹមរ ៉ាងុ  ជអនុរបធានររុមរបឹរើានីតិរមម តនររសួងមហាតផៃ 
មានឋនៈមសមើ អគនាយរ ៨៨៣៣ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧៤ សតីពី ឿរតមមលើងឋននតរស័រតិដលន់ាយនគរបាលថ្នើរ់
ឧតតមមសនីយ៍ និងនាយនគរបាលជន់មពស់ ររបម័ែឌមន្តនតនីគរបាលជតិរមពុជ តនររសួង
មហាតផៃ ចំនួន ៣៤ រូប ៨៨៣៤ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧៥ សតីពី ឿរខ្តងតាំង និងផតល់ឋនៈជទីរបឹរើា          
គែៈរមាមើធិឿរជតិរគប់រគងមរេះមហនតរាយ ៨ រូប ៨៨៣៦ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧៦ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិខ្មមរ មដយសញ្ជើតូបនីយរមម
ដល់មោរ ដុង យឈួ ី (DONG, YUQI) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន ៨៨៣៨ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧៧ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិខ្មមរ មដយសញ្ជើតូបនយីរមម
ដល់មោរ ល ីហ វូមា៉ា វ  (LI, FUMIAO) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន  ៨៨៣៩ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧៨ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិខ្មមរ មដយសញ្ជើតូបនីយរមម
ដល់មោរ លនី ចាវហ ុយ  (LIN, XIAOHUI) ជនជតិចិន សញ្ជើតចិិន មដយបតរូ
មឈមើះជ លនី មីងហ ួយ (LIN, MINGHUI) ៨៨៤០ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៧៩ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិខ្មមរ មដយសញ្ជើតូបនីយរមម
ដល់មោរ សុ ីយងីឈងី  (XIE, YINGQIN) ជនជតិចនិ សញ្ជើតិចិន ៨៨៤១ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៨០ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិខ្មមរ មដយសញ្ជើតូបនយីរមម
ដល់មោរ ល ី វិន (LI, WEN) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន មដយបតូរមឈមើះជ               
កជម     លកូាស (JAMES LUCAS) ៨៨៤២ 

១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៨១ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិខ្មមរ មដយសញ្ជើតូបនយីរមម
ដល់មោរ ចាង យ ូ  (ZHANG, YUE) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន មដយបតរូមឈមើះជ    
កជម កខវីន (JAMES KEVIN) ៨៨៤៣ 

 
 



គ 
១១-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៨២ សតីពី ឿរផតលស់ញ្ជើតិខ្មមរ មដយសញ្ជើតូបនីយរមម

ដល់មោរ ជូ យ៉ា វហ ុយ  (ZHU YAOHUI) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន  ៨៨៤៤ 
 II~រាជរដាា ភិបល 

                                                         ១~អនតុ្កឹរយ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ១៣៧ អនររ.បរ សតីពី ឿរមផៃរឿរចុះបញ្ជសីារមពើភែឌរទពើយសមើំតតិរដឋរបស ់

រដឋបាលមមតតខ្រប នវូដី (រសះទឹរ) ទំហំ ៧ ៩៨១ ខ្ម៉រតឿមរ៉េ មៅរៅុងបញ្ជីសារមពើភែឌរទពើយ
សមើំតតិរដឋរបស់ររសួងយុតតិធម៌ សរមាប់សាងសង់អេរសាោដំបូងមមតតខ្រប ៨៨៤៥ 

១-៩-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ១៤០ អនររ.បរ សតីពី ឿរបមងើតសាជីវរមមធានាឥែទានរមពុជ ៨៨៤៧ 
១-៩-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ១៤១ អនររ.បរ សតីពី ឿរមផៃរឥែទានថវិឿ ៨៨៥៣ 
២១-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៨៧ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៥៥ 
២១-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៨៨ អនររ.តត សតីពី ឿរតមមលើងឋននតរស័រតិមន្តនតីនគរបាលជតិរមពជុ ៨៨៥៧ 
២១-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៨៩ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាងំមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៥៨ 
២១-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩០ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាងំមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៥៩ 
២១-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩១ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាងំមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៦០ 
២២-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩២ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាងំឋនៈរគនូគរបាលជតរិមពុជ ៨៨៦១ 
២២-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩៣ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនមមដយមុនីសារាភ័ែឌ ៨៨៦២ 
២២-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩៤ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនមមដយសាថើបនាជត ិ ៨៨៦៤ 
២២-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩៥ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនមមដយឿរងារ ៨៨៦៦ 
២២-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩៦ អនររ.តត សតីពី ឿរតមមលើងឋននតរស័រតិមន្តនតីនគរបាលជតិរមពជុ ៨៨៦៩ 
២៣-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩៧ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៧១ 
២៤-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩៨ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាងំ និងរបគល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៧៣ 
២៤-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៦៩៩ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាងំមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៧៥ 
២៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០០ អនររ.តត សតីពី ឿរតមមលើងឋនៈមន្តនតីឿរទូតជន់មពស់របចំសាថើន

តំណាង តនរពះរាជណាចរររមពុជមៅបរមទស ៨៨៧៦ 
២៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០១ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងសមាសភាពររមុរបឹរើាភិបាល តន

មជើឈមែឌលជតិពិមសាធន៍សៀុភិបាល ៨៨៧៨ 
២៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០២ អនររ.តត សតីពី ឿរដរ់ឱើយចូលនិវតតន៍មន្តនតីនគរបាលជតិរមពុជ ៨៨៨០ 
២៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០៣ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៨២ 

 
 



ឃ 
២៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០៤ អនររ.តត សតីពី ឿរមផៃរ និងខ្តងតាងំមុមតំខ្ែងមន្តនតីនគរបាលជតិ

រមពុជ ៨៨៨៤ 
២៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០៥ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៨៥ 
២៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០៦ អនររ.តត សតីពី ឿរនិយ័តរមមឋននតរស័រតិ និងថ្នើរ់មន្តនតីរាជឿរ ៨៨៨៧ 
២៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០៧ អនររ.តត សតីពី ឿរនិយ័តរមមឋននតរស័រតិ និងថ្នើរ់មន្តនតីរាជឿរ ៨៨៨៩ 
២៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០៨ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៩១ 
២៨-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧០៩ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងមន្តនតរីាជឿរ ៨៨៩២ 
២៨-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១០ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនមមដយឿរងារ ៨៨៩៤ 
២៨-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១១ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនមមដយឿរងារ ៨៨៩៨ 
៣០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១២ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងមន្តនតរីាជឿរ ៨៩០១ 
៣០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១៣ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងររមុរបឹរើាភិបាល តនមបឡាជតិ      

សនតិសុមសងម អាែតតិទី១  ៨៩០២ 
៣០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១៤ អនររ.តត សតីពី ឿរខ្តងតាំងមុមតំខ្ែង នាយទាហាន ៨៩០៤ 
៣០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១៥ អនររ.តត សតីពី ឿរមផៃរភាររិចចមន្តនតីរាជឿរ ៨៩០៥ 
៣០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១៦ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនមមដយឿរងារ ៨៩០៦ 
៣១-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១៧ អនររ.តត សតីពី ឿរបញ្ចប់មមុតំខ្ែង និងខ្តងតាំងមន្តនតីរាជឿរ ៨៩០៨ 
៣១-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១៨ អនររ.តត សតីពី ឿរតំាងស៊ប់រៅុងររបម័ែឌមន្តនតរីាជឿរ ៨៩១០ 
៣១-៧-២០២០ -អនុររឹតើយមលម ៧១៩ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនមមដយឿរងារ ៨៩១២ 

២~កសចកតីសកត្មច 
៦-១០-២០២០ -មសចរតីសមរមច ៩៤ សសរ សតីពី ឿរបំមពញបខ្នែមសមាជិរររមុឿរងាររាជរដឋើភិបាលចះុមូល

ដឋើនមមតតរំពង់ឆនើំង មដើមើំីរតួតពិនិតើយ និងេរំទឿរអនុវតតរមមវធិីនមោបាយ និង         យទុោ
សាន្តសតចតុមឿែដណំារ់ឿលទី៤ របស់រាជរដឋើភិបាលរមពជុ ៨៩១៤ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
        ១~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួកសដាកចិច និង ហរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -របឿសមលម ១៤៧៦ សហវ.អថ សតីពី ឿររបគល់ឿតពវរិចចរបមូលចំែូលរគឹះសាថើន     
សាធារែៈរដឋបាល សរមាប់ឿររគប់រគងឆនើំ ២០២០                 (តមៅ រាជរិចចមលម៧៣) ៨៩១៦ 

 
 
 



ង 
២~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួសរ ៉ា និង ថាមពល 

៧-២-២០២០ -របឿសមលម ០០៣៧  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរមែឌតនលិមិតអនុញ្ញើតដំមែើរឿរ
សាថើនីយមរបងឥនោនៈមលម ០០៣៧ រថ.អរបរ.លអ ចុះតថៃទី ៧ ខ្ម រុមភៈ ឆនើំ ២០២០ ៨៩៣៤ 

៣~ទីសតកីាររដាមន្តនតតី្កសងួមហាផផទ 
៣-៤-២០២០ -របឿសមលម ២០៥៨ របរ សតីពី ឿរចុះមឈមើះរៅុងបញ្ជីសមាគមសរមាប់នីតិបុគល ៨៩៣៨ 
៦-៤-២០២០ -របឿសមលម ២០៧៦ របរ សតីពី ឿរចុះមឈមើះរៅុងបញ្ជីសមាគម ៨៩៣៩ 
១០-៤-២០២០ -របឿសមលម ២១០៨ របរ សតីពី ឿរចុះមឈមើះរៅុងបញ្ជីសមាគម ៨៩៤០ 

 





ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88198819



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88208820



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88218821



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88228822



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88238823



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88248824



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88258825



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88268826



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88278827



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88288828



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88298829



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88308830



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88318831



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88328832



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88338833



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88348834



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88358835



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88368836



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88378837



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88388838



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88398839



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88408840



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88418841



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88428842



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88438843



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88448844



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88458845



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88468846



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88478847



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88488848



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88498849



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88508850



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88518851



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88528852



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88538853



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88548854



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88558855



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88568856



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88578857



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88588858



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88598859



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88608860



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88618861



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88628862



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88638863



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88648864



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88658865



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88668866



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88678867



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88688868



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88698869



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88708870



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88718871



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88728872



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88738873



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88748874



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88758875



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88768876



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88778877



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88788878



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88798879



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88808880



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88818881



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88828882



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88838883



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88848884



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88858885



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88868886



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88878887



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88888888



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88898889



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88908890



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88918891



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88928892



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88938893



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88948894



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88958895



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88968896



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88978897



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88988898



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88998899



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89008900



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89018901



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89028902



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89038903



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89048904



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89058905



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89068906



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89078907



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89088908



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89098909



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89108910



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89118911



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89128912



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89138913



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89148914



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89158915



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧១

ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89168916



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89178917



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89188918



ឆា  ំទី២០ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89198919
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