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                                                                      ក    N81/20ររមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
រពះរាជរកឹរយ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១២៥ សតីពី និយ័តរមមតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់
តាមអតីតភាពការងារដល់េោរ សន សអំ ឿន ៃនររបខ័ណ្ឌមន្តនតីសុខាភិបាលជាន់ខពស ់
ររសួងសុខាភិបាល ៩៩៣៩ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១២៦ សតីពី និយ័តរមមតេមលើងររបខ័ណ្ឌ ឋាននតរស័រតិ 
និងថ្ន្រ់ដល់េោរ ញកឹ សាររ ៉ែន ៃនររបខ័ណ្ឌមន្តនតីរដឋបាលជាន់ខពស់ ររសួងមហាៃផទ ៩៩៤០ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១២៧ សតីពី ការតាាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌដល់េោរ 
 ូន យ ីុូ ៃនររបខ័ណ្ឌមន្តនតីររប់ររងរដឋបាល េៅររសួងែផនការ ៩៩៤១ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១២៨ សតីពី ការតាាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌដល់          ម
ន្តនតីរាជការ ២ រូប ៃនររបខ័ណ្ឌមន្តនតីររប់ររងរដឋបាល េៅររសួងេេសចរណ៍្ ៩៩៤២ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១២៩ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរយិ-
យស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្ន្រ់ មហាេសនា ចាំេ ះ Mr. LI  ZHONG HUA ៩៩៤៣ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣០ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរយិ-
យស រពះរាជាណាចរររមពុជា តាមលាំដាប់ថ្ន្រ់ ចាំេ ះ ឧរញ  ្ េោរជាំទាវ អស់េោរ     
រងរម្្ាំងរបដាប់អាវុធ និងរពះសង្ ចាំនួន ៣៨ រូប/អង ៩៩៤៤ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣១ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរយិ-
យស តាមលាំដាប់ថ្ន្រ់ ចាំេ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ េោររសី រញ្ញ្ រងរម្្ាំងរបដាប់អាវុធ 
និងរពះសង្ ចាំនួន ៧៣ រូប/អង ៩៩៤៥ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដល់េោរ ហង័ ប៉ែូ (HUANG, BO) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៩៩៤៧ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដល់េោរ វ៉ែ ង លាង (WANG, LIANG) ជនជាតិចនិ សញ្ជ្តិចិន ៩៩៤៨ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដល់េោរ វូ វវពីន (WU, WEIBIN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៩៩៤៩ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣៥ សតពីី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនយី-
រមម ដល់េោរ ស  ូគយួណាន (SU, GUINAN) ជនជាតិចនិ សញ្ជ្តិចិន ៩៩៥០ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣៦ សតពីី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនយី-
រមម ដល់េោររស ីសុនី អសៀវមីុន (XIN XIAOMIN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តវិ ្នូេូ ៩៩៥១ 

 



ខ 
២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ ជឹង យនិទី (ZENG RENDI) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៩៩៥២ 
២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ ឈនិ   ូអយៀន (CHEN WUYUAN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តវិ ្នូេូ ៩៩៥៣ 
២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៣៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ ចាវ អជៀន ីុង (ZHAO, JIANYING) ជនជាតិចិន សញ្ជត្ិចិន ៩៩៥៤ 
២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដល់េោរ រយូ វ៉ែ ង ល ី អរ ៉ែន (ROY WANG LI REN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្ត ិ 
សិងឞបុរ ី ៩៩៥៥ 

២២-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដល់េោរ ងី គិរហ ុន (NG KIT HON) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៩៩៥៦ 

២៣-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤២ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរយិ-
យស រពះរាជាណាចរររមពុជា តាមលាំដាប់ថ្នរ្់ ចាំេ ះ អស់េោរ និងេោររសី ចាំនួន ១៣ 
រូប ៩៩៥៧ 

២៣-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤៣ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរយិ-
យស រពះរាជាណាចរររមពជុា តាមលាំដាប់ថ្ន្រ់ ចាំេ ះ ឯរឧតតម េោរជាំទាវ នងិ
អស់េោរ ចាំនួន ២៤ រូប ៩៩៥៨ 

២៣-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤៤ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នវូេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស េសនាជ័យសិេធ ចាំេ ះ រងរម្្ាំងរបដាប់អាវុធ ចាំនួន ១២ រូប ៩៩៦០ 

២៣-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤៥ សតីពី ការែតងតាាំង និងផតល់ឋានៈជាេីរបឹរ្ា នងិ
ជាជាំនួយការរាជបណ្ឌិត្យសភារមពុជា ១០ រូប  ៩៩៦១ 

២៣-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤៦ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នវូេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស តាមលាំដាបថ់្ន្រ់ ចាំេ ះ ឯរឧតតម និងអស់េោរ ចាំនួន ៥ រូប ៩៩៦៣ 

២៣-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤៧ សតីពី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស រពះរាជាណាចរររមពជុា តាមលាំដាប់ថ្នរ្់ ចាំេ ះ រងរម្្ាំងរបដាប់អាវុធ ចាំនួន ៥ រូប ៩៩៦៤ 

២៣-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤៨ សតពីី ការេរបាសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស តាមលាំដាបថ់្ន្រ់ ចាំេ ះ ឯរឧតតម េោរជាំទាវ អស់េោរ និងេោររសី ចាំនួន ៤៣ រូប ៩៩៦៥ 

២៣-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៤៩ សតពីី  ការែតងតាាំងមុខតាំែណ្ងឯរឧតតម ទុយ ចំអរ ើន 
   ជារដឋេលខាធិការ ររសួងែផនការ ៩៩៦៧ 

 
 



គ 
២៣-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥០ សតីពី ការតេមលើងថ្ន្រ់តាមររមិតសញ្ញ្បរត េៅ

ររសួងការងារ និងបណ្្តះបណាត្លវិជាជ្ជវីៈ ដល់មន្តនតីរាជការ ៣ រូប ៩៩៦៨ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~ នរុកឹរយ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៧៣ អនររ.បរ សតីពី ការែរសរមួលមរតា ៧ ៃនអនុររឹត្យេលខ ១១៤       

អនររ.បរ ចុះៃងេី២៩ ែខររដា ឆន្ាំ២០០៩ សតីពី ការេរៀបចាំ និងការរបរពឹតតេៅរបស់      អរ
េលខាធិការដាឋ្នៃនរណ្ៈរមមធ្ិការជាតិេអសាក្ប ់ ៩៩៦៩ 

១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៧៤ អនររ.បរ សតីពី ការកាត់េឆវៀលដីេាំហាំ ៦១ ហិរតា ២៧ អា និង ៣២
សង់េីអា សថិតេៅរសុរៃរពនប់េខតតរពះសីហនុ េចញពីែដនររមបៃរពេឈើឆន្ាំ ២០០២  
េធវើអនុបេោរជាដីឯរជនរបស់រដឋ និងផតល់រមមសិេធិជូនរបជាពលរដឋ ៩៩៧១ 

៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៥១ អនររ.តត សតីពី ការេផទរ និងែតងតាាំងមុខតាំែណ្ងមន្តនតីនររបាលជាតិ
រមពុជា ៩៩៨៧ 

៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៥២ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៩៩៨៨ 
៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៥៣ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយមុនសីារាភ័ណ្ឌ ៩៩៨៩ 
៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៥៤ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយការងារ ៩៩៩១ 
៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៥៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយសាថ្បនាជាត ិ ៩៩៩២ 
៨-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៥៦ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនររបាលជាតិរមពជុា ៩៩៩៤ 
៨-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៥៧ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីនររបាលជាតិរមពុជា ៩៩៩៦ 
៨-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៥៨ អនររ.តត សតីពី ការបញ្ប់ និងែតងតាាំងមន្តនតីនររបាលជាត ិ ៩៩៩៨ 
៨-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៥៩ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៩៩៩៩ 
៨-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦០ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាាំងេីរបឹរ្ាររសួងមហាៃផទ ១០០០១ 
៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦១ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាាំងមុខតាំែណ្ងមន្តនតីនររបាលជាតិរមពុជា ១០០០៣ 
៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦២ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាាំងមុខតាំែណ្ង នាយទាហាន ១០០០៤ 
៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦៣ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាាំងមន្តនតរីាជការ ១០០០៥ 
១២-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦៤ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាាំងមន្តនតរីាជការ ១០០០៧ 
១២-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦៥ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ជារិចបច្ច្មរណ្ៈ ១០០០៩ 
១២-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦៦ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០០១១ 
១២-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦៧ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០០១៣ 
១២-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦៨ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០០១៥ 

 



ឃ 
១២-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៦៩ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរសរ័តិ និងថ្ន្រ់តាមររមិតសញ្ញ្បរត

ដល់មន្តនតីរាជការ ១០០១៧ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៧០ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាាំងជាំនួយការររសួងការបរេេស និង    

សហរបតិបតតកិារអនតរជាតិ ១០០២០ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៧១ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាាំងមន្តនតរីាជការ ១០០២២ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨៧២ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយមុនសីារាភ័ណ្ឌ ១០០២៤ 

២~អសចកតីសអរមច 
៥-១១-២០២០ -េសចរតីសេរមច ១០១ សសរ សតីពី ការែតងតាាំងអនុរបធាន និងបាំេពញបែនថមសមជិរររមុ

ការងាររាជរដាឋ្ភបិាលចះុមូលដាឋ្នេខតតរតនរិរ ី េដើម្បីរតួតពនិិត្យ និងគាំរេការអនុវតតរមមវិធី
នេោបាយ និងយុេធសាន្តសតចតុេកាណ្ដាំណារ់កាលេី៤ របស់រាជរដាឋ្ភិបាលរមពុជា ១០០២៧ 

III~ការងារបណាត រកសងួ     
          ១~ទីសតកីាររដាមន្តនតីរកសងួអសដាកិចច នងិ ហរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -របកាសេលខ ១៤៧៦ សហវ.អង សតីពី ការរបរល់កាតពវរិចរបមូលចាំណូ្លររឹះសាថន្     
សាធារណ្ៈរដឋបាល សរមប់ការររប់ររងឆន្ាំ ២០២០                  (តេៅ រាជរិចេលខ៨២) ១០០២៩ 

៥-១០-២០២០ -េសចរតីសេរមចេលខ ០៦៥ សហវ សតីពី ការបេងើតររុមការងារចាំេ ះរិចេលើការេរៀបចាំែផនការ 
សរមមភាពបន្តងាក្បអាំេពើរត់ពនធេាំនិញនាាំេចញខុសចា្ប់ និងការពិនិត្យេឡើងវិញនូវការរាំណ្ត ់អ
រតាពនធរយនាាំចូលវតថធុាតុេដើម េដើម្បីជាំរុញផលិតរមមរនងុរសុរ ១០០៤៣ 

                 ២~ទីសតកីាររដាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
២៨-២-២០២០ -របកាសេលខ ១០៩ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនញុ្ញ្តឱយ្ររមុហ៊នុ ឃុនែជរ អ៊៊ិនដាសេន្តសទៀល ឯ.រ 

បេងើតេរាងចររ ផលិតកាបូបររប់របេភេ និងែខ្ឝចង ១០០៤៧ 

           ៣~ទីសតកីាររដាមន្តនតីរកសងួររ ៉ែ និង ថាមពល 
៦-២-២០២០ -របកាសេលខ ០០៣៦  រង.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញ្តដាំេណ្ើរការ

សាថ្នីយរួមេរបង និងឧសម័នឥនធនៈេលខ ០០៣៦ រង.អរបរ.លអ ចុះៃងេី ៦ ែខ រុមភៈ ឆន្ាំ 
២០២០ ១០០៥០ 

៧-២-២០២០ -របកាសេលខ ០០៣៨  រង.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញ្តដាំេណ្ើរការ
សាថ្នីយេរបងឥនធនៈេលខ ០០៣៨ រង.អរបរ.លអ ចុះៃងេី ៧ ែខ រុមភៈ ឆន្ាំ ២០២០ ១០០៥៤ 

១៨-២-២០២០ -របកាសេលខ ០០៣៩  រង.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណ្ឌៃនលិខិតអនុញ្ញ្តដាំេណ្ើរការ
សាថ្នីយេរបងឥនធនៈេលខ ០០៣៩ រង.អរបរ.លអ ចុះៃងេី ១៨ ែខ រុមភៈ ឆន្ាំ ២០២០ ១០០៥៨ 

 ៤~ទីសតកីាររដាមន្តនតរីកសងួមហាវផទ 
២១-៤-២០២០ -របកាសេលខ ២២២៩ របរ សតីពី ការចុះេ មះ្រនុងបញ្ជីសមរម ១០០៦២ 

   



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99399939



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99409940



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99419941



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99429942



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99439943



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99449944



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99459945



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99469946



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99479947



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99489948



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99499949



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99509950



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99519951



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99529952



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99539953



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99549954



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99559955



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99569956



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99579957



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99589958



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99599959



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99609960



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99619961



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99629962



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99639963



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99649964



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99659965



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99669966



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99679967



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99689968



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99699969



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99709970



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99719971



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99729972



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99739973



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99749974



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99759975



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99769976



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99779977



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99789978



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99799979



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99809980



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99819981



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99829982



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99839983



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99849984



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99859985



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99869986



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99879987



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99889988



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99899989



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99909990



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99919991



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99929992



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99939993



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99949994



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99959995



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99969996



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99979997



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99989998



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99999999



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000010000



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000110001



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000210002



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000310003



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000410004



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000510005



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000610006



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000710007



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000810008



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000910009



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001010010



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001110011



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001210012



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001310013



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001410014



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001510015



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001610016



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001710017



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001810018



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001910019



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002010020



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002110021



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002210022



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002310023



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002410024



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002510025



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002610026



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002710027



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002810028



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨០

ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002910029



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003010030



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003110031



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003210032



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003310033



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003410034



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003510035



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003610036



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003710037



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003810038



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003910039



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004010040



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004110041



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004210042



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004310043



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004410044



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004510045



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004610046



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004710047



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004810048



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004910049



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005010050



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005110051



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005210052



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005310053



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005410054



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005510055



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005610056



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005710057



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005810058



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005910059



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006010060



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006110061



ឆា  ំទី២០ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006210062
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