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                                                                      ក    N76/20ររមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៣៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម
ដល់េោរ ហង័ ហគរ័ហវងឹ  (HUANG, GUOFENG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េោយ 
បតូរេ ្្ះជា ពៅ សាង រីន (POV SHANG BIN) ៩៣១៥ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៣៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម
ដល់េោរ ឡ ចុងវ័យ  (LUO, ZHONGWEI) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េោយបតរូ
េ ្្ះជា ពៅ អីុ សាង (POV YI SHANG) ៩៣១៦ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៣៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម
ដល់េោរ អ ៊ូ ជីងគិន  (WU, JINGEN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េោយបតូរេ ្្ះជា  
អ ៊ូ ពម៉េង (WU MENG) ៩៣១៧ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៣៧ សតីពី ការផតលស់ញ្ជ្តិែមមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម
ដល់េោរ យ៉េ៊ូវ ពសៀវប៉េ  (YOU, XIAOBO) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េោយបតូរេ ្្ះ
ជា យន់ ខខ (YON KHAI) ៩៣១៨ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៣៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម
ដល់េោររស ីឡាយ យន័យន័  (LAI, YUANYUAN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តចិិន  ៩៣១៩ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៣៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមមរ េោយសញ្ជ្តូបនីយរមម
ដល់េោរ ល ី ខវ៉េឆាវ (LI WEICHAO) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េោយបតូរេ ្្ះជា 
ល ីឈនិ  (LI CHEN) ៩៣២០ 

២៦-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៤០ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែមមរ េោយសញ្ជត្ូបនីយរមម
ដល់េោរ ចាង ជីជជ (ZHANG ZHIJIE) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េោយបតូរេ ្្ះជា 
ប៊ូសក៊ូ កាល ក  (BOSCO CLARK) ៩៣២១ 

២៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៤១ សតីពី និយ័តរមមតេមលើងររបម័ណ្ឌ ឋាននតរស័រតិ នងិ
ថ្ន្រ់ ដល់េោររសី ឈនុ ស នុនី ៃនររបម័ណ្ឌមន្តនតីរដឋបាលជាន់មពស់ ររសួងមហាៃផទ ៩៣២២ 

២៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៤២ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នវូេររឿងឥស្ឝរយិ
យស មុនីសារាភ័ណ្ឌ តាមលោំប់ថ្ន្រ់ ចំេ ះ អស់េោរ អនររសី ឧបាសកិា និងរពះសង្
ចំនួន ១៧ រូប/អង ៩៣២៣ 

 
 



ខ 
២៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៤៣ សតីពី និយ័តរមមតេមលើង ឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់តាម

អតីតភាពការងារ ដល់ឯរឧតតម រទី វ៉េ ន់ថា ៃនររសួងរសរិមម រុកាខ្របមាញ់ នងិេនសាទ ៩៣២៤ 
២៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៤៤ សតីពី ការែតងតាំងមុមតំែណ្ងជាអនុរដឋេលខាធកិារ 

ៃនររសួងរិចការនារី ៣ រូប ៩៣២៥ 
២៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៤៥ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរា្ររសួង

រិចការនារី មានឋានៈេសមើ អរនាយរ ៤ រូប ៩៣២៦ 
២៩-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៤៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែមមរ េោយសញ្ជត្ូបនីយរមម

ដល់េោរ ហវ៊ូង ធារ ី (PHUNG TERRY) ជនជាតិេវៀតណាម សញ្ជ្តិកាណាោ ៩៣២៧ 
៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៤៨ សតីពី និយ័តរមម តេមលើងររបម័ណ្ឌ ឋាននតរសរ័តិ និង

ថ្ន្រ់ដល់េោរ ឌឹម នី ៃនររបម័ណ្ឌមន្តនតរីដឋបាលជាន់មពស់ ររសួងមហាៃផទ ៩៣២៨ 
៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៤៩ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍រតី ដល់

នាយនររបាលជាន់មពស់ ររបមណ្ឌមន្តនតីនររបាលជាតិរមពុជា ៃនររសួងមហាៃផទ ចំនួន ២ រូប ៩៣២៩ 
៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៥០ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរា្ររសួង

មហាៃផទ ៤ រូប ៩៣៣០ 
៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៥១ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិដល់នាយនររបាល

ថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ និងនាយនររបាលជាន់មពស់ ររបមណ័្ឌមន្តនតីនររបាលជាតិរមពុជា ៃន
ររសួងមហាៃផទ ចំនួន ១២ រូប ៩៣៣១ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៥២ សតីពី ការែតងតាងំ និងផតល់ឋានៈឯរឧតតមឧតតម
េសនីយ៍ឯរ វ៉េ ន សភុារ ជាអនុរបធានររុមរបរឹ្ានីតិរមម ៃនររសួងមហាៃផទ មានឋានៈ
េសមើ អរនាយរ ៩៣៣៣ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៥៣ សតីពី ការបនថយឋាននតរសរ័តិ ឧតតមេសនីយ៍ឯរ 
ពសៀន សវុណ្ណា  ររបម័ណ្ឌមន្តនតីនររបាលជាតិរមពជុា ៃនររសួងមហាៃផទ ៩៣៣៤ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៥៤ សតីពី ការែតងតាងំ និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ាអម
ររសួងការងារ និងបណ្្តះបណាត្លវិជាជ្ជវីៈ ៨ រូប ៩៣៣៥ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           អនុរកឹរយ 
២៣-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១៥៥ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥណ្ទានថវិកា ៩៣៣៧ 
២៣-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១៥៦ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥណ្ទានថវិកា ៩៣៣៩ 
៣០-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១៥៩ អនររ.បរ សតីពី ការេរបើរបាស់ និងការចាត់ែចងរទព្យសម្បតតិបងរៃន

ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីរសាយភាយអាវុធមហារបល័យ ៩៣៤១ 

 



គ 
៣០-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ១៦០ អនររ.បរ សតីពី ការេរៀបចំ និងការរបរពតឹតេៅៃនរណ្ៈរមា្្ធិការសរមប

សរមួលថ្ន្រជ់ាតិរបឆំងការសមាអ្តរបារ់ និងហិរញ្ញប្បទានេភរវរមម និងហិរញ្ញប្បទានដល់
ការរីរសាយភាយអាវុធមហារបល័យ ៩៣៤៤ 

២៦-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៦២ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមុមងារនាយទាហាន ៩៣៤៩ 
២៦-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៦៤ អនររ.តត សតីពី ការេផទរររបម័ណ្ឌ នាយទាហាន ៩៣៥០ 
២៧-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៦៥ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងសមាសភាពររុមរបឹរ្ាភបិាលៃនមនទីរ

េពទ្យមិតតភាពែមមរ-សូេវៀត ៩៣៥១ 
២៨-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៦៦ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងទីរបឹរា្អមររសួងយុតតិធម ៌ ៩៣៥៣ 
២៨-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៦៨ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៣៥៧ 
២៨-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៦៩ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនររបាលជាត ិ ៩៣៥៨ 
២៨-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧០ អនររ.តត សតីពី ការេផទរបញ្លូេៅរនងុឋាននតរស័រតរិរមការេដើមែម្ឝ ៃន

ររបម័ណ្ឌមន្តនតីររមការ ររសួងមហាៃផទ ៩៣៦០ 
២៨-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧១ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីពនធនាគារ ររសួងមហាៃផទ ៩៣៦២ 
២៨-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧២ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមុមតំែណ្ងមន្តនតីនររបាលជាតិរមពុជា ៩៣៦៤ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧៣ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនសីារាភ័ណ្ឌ ៩៣៦៥ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧៤ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយសាថប្នាជាត ិ ៩៣៦៧ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧៥ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៣៦៩ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយមុនសីារាភ័ណ្ឌ ៩៣៧១ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧៧ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៩៣៧៣ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧៨ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយសាថប្នាជាត ិ ៩៣៧៥ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៧៩ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមុមតំែណ្ងមន្តនតីនររបាលជាតិរមពុជា ៩៣៧៧ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៨០ អនររ.តត សតីពី ការេផទរភាររិច និងែតងតំាងមុមតំែណ្ងមន្តនតីនររបាល

ជាតិរមពុជា ៩៣៧៨ 
៣១-៨-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៨១ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីពនធនាគារ ររសួងមហាៃផទ ៩៣៧៩ 
១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៨២ អនររ.តត សតីពី ការែរសរមួលមារតា ១ ៃនអនុររឹត្យេលម ១៤៣៨ 

អនររ.តត ចះុៃថទី ៥ ែមធនូ ឆន្២ំ០១៩ សតីពី ការែតងតាំងសមាសភាពររមុរបឹរ្ាភិបាល ៃន 
ធនាគារសហរគាសធនុតូច នងិមធ្យម រមពុជា ៩៣៨១ 

១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៨៣ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងទីរបឹរ្ាវទិ្ាសាថ្នជាតកិារទូត និងទំនារ់
ទំនងអនតរជាត ិ ៩៣៨៣ 

 
 



ឃ 
១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៨៤ អនររ.តត សតីពី ការេផទរររបមណ័្ឌ និងែតងតាំងឋាននតរស័រតមិន្តនតី

នររបាលជាត ិ ៩៣៨៥ 
៣-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៨៥ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ៩៣៨៦ 
៣-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៨៦ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ៩៣៨៨ 
៣-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៨៨ អនររ.តត សតីពី ការរបរល់ភាររិចជូនមន្តនតីរាជការ ៩៣៩០ 
៣-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៨៩ អនររ.តត សតីពី ការសរមួលភាររិចមន្តនតីរាជការ ៩៣៩១ 
៧-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៩០ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៣៩២ 
៧-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៩១ អនររ.តត សតីពី ការនិយ័តរមមររបម័ណ្ឌ ឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់ជនូមន្តនតី

រាជការ ៩៣៩៣ 
៧-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៩២ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងទីរបឹរា្ររសួងមហាៃផទ ៩៣៩៥ 
៧-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៩៣ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៣៩៦ 
៧-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលម ៧៩៤ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមោយការងារ ៩៣៩៨ 

III~ការងារបណ្ណា រកសងួ     
          ១~ធនាគារជារិ ខន កមពុជា 

៣១-១២-២០១៩ -របកាសេលម ធ១៤-០២០-០៤៦ របរ សតីពី ការោរ់ឱ្យេរបើរបាស់សាល្រសញ្ញ្ សរមាប់របព័នធ 
Re nt a i l  Pa y  ៩៤០៥ 

          ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួពសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 
៣១-១២-២០១៩ -របកាសេលម ១៤៧៦ សហវ.អថ សតីពី ការរបរល់កាតពវរិចរបមូលចំណូ្លររឹះសាថន្     

សាធារណ្ៈរដឋបាល សរមាប់ការររប់ររងឆន្ំ ២០២០                 (តេៅ រាជរិចេលម៧៧) ៩៤០៨ 
២៤-៨-២០២០ -េសចរតីសេរមចេលម ០៥៩ សហវ សតីពី ការបេងើតររុមការងារអនតរររសួងអនុវតតរបព័នធវាយ

តៃមលហានិភ័យអនរដំេណ្ើរតាមផលូវអាកាស ៩៤២៥ 

          ៣~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
២៧-២-២០២០ -របកាសេលម ១០៣ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យររុមហ ុន េម.វា ្យ អដឺសសុី    ហាគ្

មុិន ឯ.រ បេងើតេរាងចររ កាត់េដរសេមលៀរបំ រ ់ ៩៤២៩ 
២៧-២-២០២០ -របកាសេលម ១០៥ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យររុមហ ុន ហីវីន មលូសីុង ហាគ្មុិន 

(េមមបូឌា) ឯ.រ បេងើតេរាងចររ កាត់េដរសេមលៀរបំ រ ់ ៩៤៣២ 

  ៤~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួជរ ៉េ និង ថាមរល 
៦-២-២០២០ -របកាសេលម ០០៣៤  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរមណ្ឌៃនលមិិតអនុញ្ញ្តដំេណ្ើរការសាថ្នយី

េរបងឥនធនៈេលម ០០៣៤ រថ.អរបរ.លអ ចុះៃថទី ៦ ែម រុមភៈ ឆន្ំ ២០២០ ៩៤៣៥ 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93159315



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93169316



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93179317



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93189318



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93199319



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93209320



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93219321



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93229322



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93239323



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93249324



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93259325



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93269326



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93279327



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93289328



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93299329



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93309330



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93319331



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93329332



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93339333



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93349334



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93359335



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93369336



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93379337



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93389338



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93399339



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93409340



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93419341



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93429342



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93439343



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93449344



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93459345



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93469346



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93479347



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93489348



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93499349



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93509350



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93519351



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93529352



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93539353



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93549354



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93559355



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93569356



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93579357



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93589358



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93599359



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93609360



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93619361



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93629362



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93639363



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93649364



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93659365



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93669366



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93679367



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93689368



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93699369



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93709370



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93719371



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93729372



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93739373



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93749374



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93759375



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93769376



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93779377



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93789378



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93799379



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93809380



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93819381



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93829382



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93839383



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93849384



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93859385



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93869386



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93879387



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93889388



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93899389



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93909390



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93919391



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93929392



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93939393



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93949394



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93959395



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93969396



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93979397



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93989398



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93999399



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94009400



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94019401



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94029402



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94039403



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94049404



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94059405



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94069406



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94079407



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧៥

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94089408



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94099409



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94109410



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94119411



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94129412



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94139413



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94149414



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94159415



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94169416
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