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                                                                      ក    N75/20ររមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

១៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១១ សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់តាមររមិត
សញ្ញ្បរត ននររបខ័ណ្ឌមន្តនតបីមចេរមទសជាន់ខពស់ មៅររសងួពាណិ្ជជរមម ដល់មន្តនតរីាជការ 
៦ រូប ៩១៩១ 

១៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១២ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នវូមររឿងឥស្ឝរយិ
យស តាមលំដាបថ់្ន្រ់ ចំមពាះ ឯរឧតតម និងអស់មោរ ចំនួន ២ រូប ៩១៩៣ 

១៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនីយរមម
ដល់មោរ ចាវ ចិនវវ  (ZHAO ZENGWEI) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៩១៩៤ 

១៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១៤  សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមមដល់មោរ ហ្វូ សងុហ្រ័  (FU ZHONGHUA) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៩១៩៥ 

១៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១៥  សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមមដល់មោរ ល ីអីុហ្វុង  (LYU, YUFENG) ជនជាតិចនិ សញ្ជ្តិចិន ៩១៩៦ 

២៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១៦  សតីពី ការផតលម់ោរមងារមោរ សាម ឃាន់ ជា 
ឧរញ  ្ ៩១៩៧ 

២៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១៧ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥស្ឝរិយយស 
រពះរាជាណាចរររមពុជា តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំមពាះ អស់មោរ និងមោររសី ចំនួន ២៥ រូប ៩១៩៨ 

២៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១៨  សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥស្ឝរយិ
យស ជាតូបការ ចំមពាះ ឯរឧតតម នូវ សវុរថរិ   ូ ៩១៩៩ 

២៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០១៩ សតីពី ការខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម       
ជួន សកុានណ់ារទិធ ជាសមាជិរ ននររុមរបរឹ្ាមសដឋរិចេ សងមរិចេ និងវប្បធម៌ មាន          
ឋានៈមសមើ រដឋមលខាធិការ បខ្នែមមលើមុខងារបចេុប្បនន ៩២០០ 

២៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០២០ សតីពី ការខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈដល់ឯរឧតតម       
តាន់ គឹមហួ្រ ជាទីរបឹរ្ា ននអាជាឈ្ធរជាតិរបយុទធរបឆំងមររឿងម ៀន មានឋានៈមសមើ   អនុ
រដឋមលខាធកិារ បខ្នែមមលើមុខងារបចេុប្បនន ៩២០១ 

២៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០២១  សតីពី ការតំាងស៊បរ់នុងឋាននតរស័រតិមន្តនតីបមចេរមទស
ជាន់ខពស់ មៅររសួងរសិរមម រកុាខ្របមា ់ និងមនសាទ ដល់មោររសី ឈនី សវុណាា រ ី ៩២០២ 

 
 



ខ 
២៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០២២  សតីពី ការដារ់មោរ ខខៀន សវុណាា រា ឱ្យចូល

និវតតន៍មុនអាយុរំណ្តត់ាមការមសនើសំុរបស់សាមីខលួន ៩២០៣ 
២៤-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០២៣  សតីពី និយ័តរមមតមមលើងររបខ័ណ្ឌ ឋាននតរស័រតិ នងិ

ថ្ន្រ់ដល់មោររសី ប ិន បូឡែន ននររបខណ័្ឌមន្តនតរីរមការ ររសួងមទៃនផជ មរជា    
ឋាននតរស័រតិឧតតមមន្តនតី ននររបខ័ណ្ឌមន្តនតីរដឋោលជាន់ខពស់ ររសួងមទៃនផជ ៩២០៤ 

២៤-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០២៤  សតីពី និយ័តរមមតមមលើងថ្ន្រ់ ដល់មន្តនតីរាជការ ៩ រូប 
ររសួងមទៃនផជ ៩២០៥ 

២៤-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០២៥  សតីពី ការខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈ ដល់មន្តនតីរាជការ
ននរាជបណ្ឌិត្យសភារមពុជា ៩ រូប ៩២០៧ 

២៤-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០២៦ សតីពី ការបញ្េប់មុខតំខ្ណ្ងមោរជំទាវ សកុ ថាច 
ពីទីរបឹរ្ាអមររសួងការងារ និងបណ្្តះបណាត្លវិជាជ្ជីវៈ និងខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈ        
ជាទីរបឹរ្ាអមររសួងការងារ និងបណ្្តះបណាត្លវិជាជ្ជីវៈ ៦ រូប ៩២០៩ 

២៤-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០២៧ សតីពី ការមរោសរពះរាជទាន នូវមររឿងឥស្ឝរយិ
យស តាមលំដាបថ់្ន្រ់ ចំមពាះ ឯរឧតតម អស់មោរ និងមោររសី ចំនួន ៣០ រូប ៩២១១ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០២៩ សតីពី ការផតល់មោរមងារមោរ សកុ រា ដូ ជា 
ឧរញ  ្ ៩២១៣ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៣១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនយី-
រមមដល់មោរ ឈនិ ហួ្យ  (CHEN, HUI) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន មដាយបតូរម ្្ះជា 
ឈនិ ហ្វងឹឈងឹ (CHEN FENG CHENG) ៩២១៤ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៣២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមមដល់មោរ លងី ខយៀវ រុន  (LING YIU PUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ៩២១៥ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៣៣ សតីពី ការផតលស់ញ្ជ្តិខ្ខមរ មដាយសញ្ជ្តូបនយី-
រមមដល់មោរ ល ីជីងវិន (LI, JINGWEN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន មដាយបតូរម ្្ះ
ជា វី គី  (VI KI) ៩២១៦ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           អនុរកឹរយ 
២២-៩-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ១៥១ អនររ.បរ សតីពី ការមផជរឥណ្ទានថវិកា ៩២១៧ 
៤-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣០ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងសមាសភាពររុមរបឹរ្ាភោិលននមនជីរ

មពទ្យរុមារជាតិ ៩២១៩ 

 



គ 
៤-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣១ អនររ.តត សតីពី ការមផជរបញ្េូលមៅរនុងឋាននតរស័រតិវរអោគ្នុររ្ឝ នន

ររបខ័ណ្ឌមន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមទៃនផជ ៩២២១ 
៥-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣២ អនររ.តត សតីពី ការមផជរ នងិខ្តងតំាងមុខតំខ្ណ្ងមន្តនតីនររោលជាតិ

រមពុជា ៩២២៣ 
៥-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣៣ អនររ.តត សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនររោលជាតិរមពុជា ៩២២៤ 
៦-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣៤ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងមុខតំខ្ណ្ងមន្តនតីនររោលជាតិរមពុជា ៩២២៥ 
៦-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣៥ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងសមាសភាពររមុរបឹរ្ាភិោល នន

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្្តះធុររិចេថមី «តេតោ» ៩២២៦ 
៧-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣៦ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩២២៨ 
៧-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣៧ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩២៣០ 
៧-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣៨ អនររ.តត សតីពី ការដារ់នាយទាទៃនឱ្យចូលនិវតតន៍ ៩២៣១ 
១០-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៣៩ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩២៣៤ 
១០-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤០ អនររ.តត សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនររោលជាត ិ ៩២៣៥ 
១០-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤១ អនររ.តត សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រត ិជារិចេបច្ឆ្មរណ្ៈ ៩២៣៦ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤២ អនររ.តត សតីពី ការបងាគ្ប់ឱ្យមធវើបត្ាប័ន ៩២៣៨ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤៣ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមដាយសុវតាថរ្ា ៩២៤០ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤៤ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ៩២៤៤ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ៩២៥៥ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ៩២៥៦ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤៧ អនររ.តត សតីពី ការតមមលើងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ៩២៦១ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤៨ អនររ.តត សតីពី ការដារ់មន្តនតីរាជការឱ្យចូលនិវតតន ៍ ៩២៦២ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៤៩ អនររ.តត សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រត ិនាយទាទៃន ៩២៦៤ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៥០ អនររ.តត សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនររោលជាតិរមពុជា ៩២៦៦ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៥១ អនររ.តត សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនររោលជាតិរមពុជា ៩២៦៨ 
១១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៥២ អនររ.តត សតីពី ការបញ្េប់មខុតំខ្ណ្ងទីរបឹរ្ាររសួងមទៃនផជ ៩២៧០ 
១២-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៥៣ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងសមាសភាពររុមរបឹរ្ាភោិលននមនជីរ

មពទ្យរពះអងឌងួ ៩២៧១ 
១៣-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៥៤ អនររ.តត សតីពី ការបញ្េប់ និងខ្តងតាងំមុខតំខ្ណ្ងមន្តនតរីាជការ ៩២៧៣ 
២៤-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៥៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមដាយការងារ ៩២៧៦ 

 
 



ឃ 
២៤-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៥៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ៩២៧៨ 
២៤-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៥៨ អនររ.តត សតីពី ការនិយ័តរមមតមមលើង ឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ៩២៨៥ 
២៤-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៥៩ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងឋានៈររនូររោលជាតិរមពុជា ៩២៨៦ 
២៥-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៦០ អនររ.តត សតីពី ការមផជរ និងខ្តងតាងំមុខតំខ្ណ្ងមន្តនតីនររោលជាតិ

រមពុជា ៩២៨៩ 
២៥-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៦១ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមដាយមុនសីារាភ័ណ្ឌ ៩២៩០ 
២៦-៨-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៧៦៣ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងផ្ល្ស់បតរូមុខតំខ្ណ្ង នាយទាទៃន ៩២៩៣ 

III~ការងារបណាា រកសងួ     
          ១~ទីសាកីាររដាមន្តនាីរកសងួខសដាកិចច នងិ ហ្រិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -របកាសមលខ ១៤៧៦ សហវ.អថ សតីពី ការរបរល់កាតពវរិចេរបមូលចំណូ្លររឹះសាថន្     
សាធារណ្ៈរដឋោល សរមាប់ការររប់ររងឆន្ំ ២០២០                 (តមៅ រាជរិចេមលខ៧៦) ៩២៩៤ 

          ២~ទីសាកីាររដាមន្តនាីរកសងួឧសាហ្កមម និង សបិបកមម 
២៥-២-២០២០ -របកាសមលខ ០៩៧ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យររុមហ៊ុន សាន់ អរសំា ទៃគ្មុិន   

ឯ.រ បមងើតមរាងចររ កាត់មដរ នងិមោរររ់សមមលៀរបំពារ់ ៩៣០៨ 

  ៣~ទីសាកីាររដាមន្តនាីរកសងួឡរ   និង ថាមរល 
៥-២-២០២០ -របកាសមលខ ០០៣៣ រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណ្ឌននលខិិតអនុញ្ញ្តដំមណ្ើរការសាថ្នយី

មរបងឥនធនៈមលខ ០០៣៣ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ៥ ខ្ខ រុមភៈ ឆន្ំ ២០២០ ៩៣១១ 

 

 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91919191



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91929192



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91939193



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91949194



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91959195



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91969196



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91979197



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91989198



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91999199



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92009200



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92019201



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92029202



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92039203



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92049204



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92059205



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92069206



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92079207



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92089208



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92099209



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92109210



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92119211



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92129212



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92139213



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92149214



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92159215



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92169216



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92179217



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92189218



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92199219



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92209220



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92219221



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92229222



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92239223



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92249224



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92259225



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92269226



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92279227



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92289228



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92299229



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92309230



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92319231



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92329232



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92339233



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92349234



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92359235



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92369236



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92379237



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92389238



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92399239



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92409240



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92419241



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92429242



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92439243



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92449244



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92459245



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92469246



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92479247



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92489248



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92499249



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92509250



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92519251



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92529252



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92539253



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92549254



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92559255



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92569256



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92579257



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92589258



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92599259



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92609260



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92619261



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92629262



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92639263



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92649264



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92659265



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92669266



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92679267



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92689268



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92699269



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92709270



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92719271



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92729272



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92739273



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92749274



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92759275



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92769276



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92779277



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92789278



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92799279



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92809280



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92819281



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92829282



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92839283



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92849284



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92859285



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92869286



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92879287



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92889288



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92899289



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92909290



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92919291



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92929292



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92939293



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92949294



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92959295



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92969296



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92979297



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92989298



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92999299



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93009300



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93019301



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93029302



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93039303



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93049304



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93059305



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93069306



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧៦

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93079307



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93089308



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93099309



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93109310



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93119311



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93129312



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93139313



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93149314
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       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




