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                                                                      ក    N74/20ត្រមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
ត្ពះរាជត្កឹរយ 

១៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០០៧ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរយិ
យស តាមលំដាបថ់្ន្រ់ ចំេ ះ រងរមំ្្ងរបដាប់អាវធុ ចំនួន ២៦២៩ រូប ៩០៦៥ 

១៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០០៨ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម            
នៅ កាសុ ីជាទីរបរឹ្ារាជរដាឋភ្ិោល មនឋានៈេសមើ រដឋមន្តនត ី ៩១៤៦ 

១៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ   នស/ររត/០៩២០/១០០៩   សតីពី ការតំាងសប៊់រនុងររបខ័ណ្ឌដល់មន្តនតីរាជការ  
  ២ រូប េៅររសួងេរៀបចំែដនដី នររូបនីយរមម និងសំណ្ង ់ ៩១៤៧ 

១៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១០ សតីពី ការតេមលើងថ្ន្រ់ តាមររមិតសញ្ញ្បរតដល់
េោរ នេង នៅ េៅររសួងការបរេទស និងសហរបតិបតតកិារអនតរជាត ិ ៩១៤៨ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~អនតុ្កឹរយ 
៩-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៤៦ អនររ.បរ សតីពី ការកាត់េឆវៀលដីទំហំ ៨៥ ហិរតា ៣៧ អា សថិតេៅ

រសរុៃរពនប់ េខតតរពះសហីនុ េចញពីែដនររមបៃរពេឈើឆន្២ំ០០២ េធវើអនុបេោរ ជាដីឯរ
ជនរបស់រដឋ និងផតល់រមមសិទធិជនូរបជាពលរដឋែដលកាន់កាប់ជារ់ែសតង ៩១៤៩ 

១០-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៤៧ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥណ្ទានថវកិា ៩១៥៣ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៤៨ អនររ.បរ សតីពី ការេធវើអនបុេោរ បតូរចំណាត់ថ្នរ្់ ពីរទព្យសម្បតត ិ 

សាធារណ្ៈរបស់រដឋ មរជារទពយ្សម្បតតិឯរជនរបស់រដឋ ៩១៥៥ 
២១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៤៩ អនររ.បរ សតីពី ការកាត់េឆវៀលដីទំហំ ៧,៩៥ ហិរតា សថិតេៅភូមិររីរ

ឃុំបិតរតំាង រសុរៃរពនប់ េខតតរពះសីហនុ េចញពីររមបៃរពេឈើឆន្ំ២០០២ េធវើអនបុេោរ 
ជាដីឯរជនរបស់រដឋ និងផតល់រមមសិទធិជូនេោរ បិុច មា៉ា ន់ និងេោររសី ស៊ាយុ គឹមហា៊ា  ៩១៥៧ 

៣១-៧-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧២២ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយសាថប្នាជាត ិ ៩១៦០ 
៣១-៧-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧២៣ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយសាថប្នាជាត ិ ៩១៦៤ 
៣-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧២៤ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩១៦៧ 
៣-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧២៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ៩១៦៨ 
៣-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧២៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយការងារ ៩១៧០ 
៣-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧២៧ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយសាថប្នាជាត ិ ៩១៧៣ 

 



ខ 
៣-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧២៩ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំង ផ្្្ស់បតូរទីរបឹរ្ា ណិ្ជជរមម ៃន     

សាថ្នតំណាងៃនរពះរាជាណាចរររមពុជាេៅបរេទស ៩១៧៥ 

២~នសចកតីសនត្មច 
១៤-១០-២០២០ -េសចរតីសេរមច ៩៦ សសរ សតពីី ការបំេពញបែនថមសមជិរររុមការងាររាជរដាឋ្ភិោលចះុមូល

ដាឋ្នេខតតៃរពែវង  េដើម្បីរតួតពិនិត្យ និងគំរទការអនុវតតរមមវិធីនេោោយ និងយុទធសាន្តសត ចតុ
េកាណ្ដំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរដាឋ្ភិោលរមពុជា ៩១៧៧ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
          ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួនសដ្ាកិចច នងិ េរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -របកាសេលខ ១៤៧៦ សហវ.អថ សតីពី ការរបរល់កាតពវរិចចរបមូលចំណូ្លររឹះសាថន្     
សាធារណ្ៈរដឋោល សរមប់ការររប់ររងឆន្ំ ២០២០                 (តេៅ រាជរិចចេលខ៧៥) ៩១៧៩ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាផ្ផទ 
៣១-៣-២០២០ -របកាសេលខ ២០៤៧ របរ សតីពី ការចុះេ ្្ះរនុងបញ្ជីសមរម ៩១៩០ 

 

 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90659065



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90669066



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90679067



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90689068



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90699069



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90709070



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90719071



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90729072



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90739073



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90749074



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90759075



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90769076



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90779077



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90789078



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90799079



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90809080



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90819081



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90829082



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90839083



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90849084



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90859085



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90869086



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90879087



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90889088



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90899089



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90909090



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90919091



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90929092



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90939093



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90949094



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90959095



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90969096



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90979097



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90989098



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90999099



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91009100



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91019101



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91029102



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91039103



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91049104



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91059105



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91069106



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91079107



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91089108



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91099109



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91109110



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91119111



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91129112



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91139113



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91149114



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91159115



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91169116



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91179117



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91189118



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91199119



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91209120



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91219121



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91229122



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91239123



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91249124



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91259125



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91269126



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91279127



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91289128



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91299129



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91309130



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91319131



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91329132



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91339133



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91349134



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91359135



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91369136



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91379137



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91389138



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91399139



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91409140



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91419141



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91429142



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91439143



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91449144



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91459145



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91469146



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91479147



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91489148



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91499149



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91509150



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91519151



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91529152



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91539153



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91549154



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91559155



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91569156



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91579157



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91589158



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91599159



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91609160



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91619161



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91629162



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91639163



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91649164



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91659165



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91669166



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91679167



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91689168



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91699169



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91709170



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91719171



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91729172



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91739173



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91749174



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91759175



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91769176



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91779177



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91789178



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧៣

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91799179



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91809180



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91819181



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91829182



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91839183



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91849184



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91859185



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91869186



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91879187



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91889188



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧៥

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91899189



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91909190
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