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                                                                      ក    N78/20ត្រមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
ត្ពះរាជត្កឹរយ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥១ សតីពី ការតមមលើងឋានៈ និងតតងតាំងមុខតាំតែង
ឯរឧតតម ឆាន់ វឌ្ឍនៈ ពីអនុរដ្ឋមលខាធិការ មរជារដ្ឋមលខាធិការ និងតតងតាំង    
មុខតាំតែងឯរឧតតម មីុ វ៉ន់ ជារដ្ឋមលខាធិការ ននររសួងមសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ ១០០៦៣ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ ឆាយ ឈងឹយ ូ (TSAI, CHENG-YU) ជនជាតិចិននតវ ្ន់ សញ្ជត្ ិ        
ចិននតវ ្ន ់ ១០០៦៤ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ ហង័ ហគរ័ឡងុ (HUANG, GUOLONG) ជនជាតិចិន សញ្ជត្ ិ        
ចិន មោយបតូរម ្្ះជា ពៅ ខាយជា (POV KAI JIE) ១០០៦៥ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោររស ី វ៉ង វិនហាា ង (WANG, WENFANG) ជនជាតិចិន សញ្ជត្ ិ        
ចិន មោយបតូរម ្្ះជា វ៉ង បញ្ញា ពទវី (VANG PANHA TEVY) ១០០៦៦ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ ដាយ ស៊ដុូង (DAI, XUDONG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ១០០៦៧ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ នន មីងជូន (NIE, MINGJUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន មោយបតរូ
ម ្្ះជា មាន សមបរតិ (MEAN SAMBATH) ១០០៦៨ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ វ៉ង អីុ (WANG, YI) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន មោយបតូរម ្្ះជា      
ល ីបូរ៉ា (LY BORA) ១០០៦៩ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ សុ ីហាូសុងី (XU, FUSHENG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ១០០៧០ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៥៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ សុ ីយ៉ងុស៊នុ (XU, YONGSHUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ១០០៧១ 

២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៦០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ ល ីជឺមីង (LI, ZHIMING) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ១០០៧២ 

 



ខ 
២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៦១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់មោរ ចាន អានស៊នុ (ZHAN, ANSHUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ១០០៧៣ 
២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៦២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់មោរ គូ ជីន (GU JUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ១០០៧៤ 
២៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១១៦៣ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតាំតែងឯរឧតតម ររ័ន សខុន 

ពីទីរបឹរ្ាសមមតចអគ្គមហាពញាចររី ពហង សរំនិ របធានរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ មានឋានៈ
មសមើ មទសរដ្ឋមន្តនតី ១០០៧៥ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៦៤ សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមមសនីយ៍រតី ដ្ល់
មោរវរមសនីយ៍ឯរ ហ៊ុន មុននីររ័ន នាយនគ្របាលជាន់ខពស់ ររបខ័ែឌមន្តនតីនគ្របាលជាតិ
រមពុជា ននររសួងមហានផទ ១០០៧៦ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៦៥ សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមមសនីយ៍រតី ដ្ល់
មោរវរមសនីយ៍ឯរ ពសៀ ហួរ នាយនគ្របាលជាន់ខពស់ ររបខ័ែឌមន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពុ
ជា ននររសួងមហានផទ ១០០៧៧ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៦៦ សតីពី ការមរបាសរពះរាជទាន នវូមរគ្ឿងឥស្សរិយ-
យស តមលាំោប់ថ្ន្រ់ ចាំម ះ ឯរឧតតម អស់មោរ និងមោររសី ចាំនួន ៤១ រូប ១០០៧៨ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៦៧ សតីពី ការមរបាសរពះរាជទាន នូវមរគ្ឿងឥស្សរិយ-
យស តមលាំោប់ថ្ន្រ់ ចាំម ះ រងរមា្្ាំងរបោប់អាវុធ ចាំនួន ៥៧ រូប ១០០៨០ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៦៨ សតីពី ការតតងតាំងមន្តនតីសង្ឃននគ្ែៈធមមយុតត-ិ
រនិកាយ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ៩ អងគ ១០០៨៣ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៦៩ សតីពី ការតតងតាំងមុខតាំតែងថ្ន្រដ់្ឹរនាាំនន
ររសួងយុតតិធម៌ ២ រូប ១០០៨៥ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧០ សតីពី ការតមមលើង និងតតងតាំងមុខតាំតែងព ី   
អនុរដ្ឋមលខាធិការ មរជារដ្ឋមលខាធិការ ដ្ល់ថ្នរ្់ដឹ្រនាាំររសួងយុតតិធម៌ ២ រូប ១០០៨៦ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧១ សតីពី ការតតងតាំង និងផតល់ឋានៈដ្ល់         
សមាសភាពរបស់ររមុរបឹរ្ានតីិរមម និងយុតតិធម៌ ននររសួងយុតតិធម៌ ចាំនួន ១៨ រូប ១០០៨៧ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ សុនី ដុងហូ (SHIN DONGHO) ជនជាតិរូមរ៉េ សញ្ជ្តិរូមរ៉េ មោយបតរូ
ម ្្ះជា សុនី សខុសានត (SHIN SOKSAN) ១០០៨៩ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជត្ូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ ល ីជាងំឈងឹ (LI, JIANGCHENG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តចិិន ១០០៩០ 

 



គ 
២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់មោរ ឈ ីយងុយងុ (QI, YONGYONG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តចិិន មោយបតូរ
ម ្្ះជា ឈ ីពសា (QI, SHAO) ១០០៩១ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ មោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់មោរ សុ ីហាយអុី (XU, HAIYI) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន  ១០០៩២ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                         ១~អនតុ្កឹរយ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ១៧៥ អនររ.បរ សតីពី ការតរសរមួលនផទបឹងតមមារ (បឹងរប់រសូវ) សថិតរនងុ

រាជធានីភនាំមពញ ១០០៩៣ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ១៧៦ អនររ.បរ សតីពី ការមផទរឥែទានថវកិា ១០០៩៦ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ១៧៧ អនររ.បរ សតីពី ការតរសរមួលអរតអាររពិមសសមលើផលិតផល     

មតលសិោមយួចាំនួន ១០០៩៨ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៧៣ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមោយការងារ ១០១០០ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៧៤ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមោយមុនសីារាភ័ែឌ ១០១០៩ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៧៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមោយសហមមរតី ១០១១០ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៧៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមោយសាថប្នាជាត ិ ១០១១១ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៧៧ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមោយការងារ ១០១១២ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៧៨ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមោយសុវតថរ្ា ១០១២២ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៧៩ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមោយមុនសីារាភ័ែឌ ១០១២៤ 
១៣-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៨០ អនររ.តត សតីពី ការជូនមមោយសុវតថ្រា ១០១២៥ 
១៤-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៨១ អនររ.តត សតីពី ការលុបម ្្ះ នាយទាហាន ១០១២៧ 
១៤-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៨២ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងមន្តនតរីាជការ ១០១២៨ 
១៤-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៨៣ អនររ.តត សតីពី ការនិយ័តរមមររបខែ័ឌ ឋាននតរស័រតិ នងិថ្ន្រ់ជូន    ម

ន្តនតីរាជការ ១០១៣០ 
១៦-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៨៤ អនររ.តត សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០១៣២ 
១៦-១០-២០២០ -អនុររឹត្យមលខ ៨៨៥ អនររ.តត សតីពី ការតមមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០១៣៤ 

២~ពសចកតីសពត្មច 
១៦-១០-២០២០ -មសចរតីសមរមចមលខ ៩៧ សសរ សតីពី ការផ្្្ស់បតូរសមាជិរររុមការងាររាជរោឋ្ភិបាលចុះ

មូលោឋ្នមខតតរពះសីហនុ និងមខតតរាំពង់ចាម មដ្ើម្បីរតួតពិនិត្យ និងគាំរទការអនុវតតរមមវិធី
នមោបាយ និងយុទធសាន្តសតចតុមកាែដ្ាំណារ់កាលទី៤ របស់រាជរោឋ្ភិបាលរមពុជា ១០១៤០ 

 



ឃ 
២១-១០-២០២០ -មសចរតីសមរមចមលខ ៩៩ សសរ សតីពី ការបាំមពញបតនថមសមាជិរររុមការងាររាជរោឋ្ភិបាល

ចុះមូលោឋ្នមខតតនរពតវង មដ្ើម្បីរតួតពិនិត្យ និងគាំរទការអនុវតតរមមវិធីនមោបាយ និង                        
យុទធសាន្តសតចតុមកាែដ្ាំណារក់ាលទី៤ របស់រាជរោឋ្ភិបាលរមពុជា ១០១៤២ 

 ៣~សារាចរណែន ំ
១៦-១០-២០២០ -សារាចរតែនាាំមលខ ០៥ សរែន សតពីី ការពរងឹងការអនុវតតវធិានការរបយុទធរបឆាំង    

មរគ្ឿងមញៀនខុសច្ាប់ ១០១៤៤ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
          ១~ទីសតកីាររដាមន្តនតីត្កសងួពសដាកិចច នងិ ហរិញ្ាវរថុ 

១១-២-២០២០ -របកាសមលខ ១២៧ សហវ.របរ សតីពី ការបមងើតរជជមទយយ្បុមររបទានសរមាបឆ់ន្ាំ ២០២០ 
របស់អគ្គនាយរោឋ្នគ្យ និងរោឋ្រររមពុជា ននររសួងមសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថ ុ ១០១៤៧ 

១១-២-២០២០ -របកាសមលខ ១២៨ សហវ.របរ សតីពី ការបមងើតរជជមទយ្យបុមររបទានសរមាបឆ់ន្ាំ ២០២០ 
របស់អគ្គនាយរោឋ្នពនធោរ ននររសួងមសដ្ឋរិចច និងហរិញ្ញវតថ ុ ១០១៥២ 

១១-២-២០២០ -របកាសមលខ ១២៩ សហវ.របរ សតីពី ការបមងើតរជជមទយ្យបុមររបទានសរមាបឆ់ន្ាំ ២០២០ 
របស់អគ្គនាយរោឋ្នរទព្យសម្បតតរិដ្ឋ និងចាំែមលមិនតមនសារមពើពនធននររសួងមសដ្ឋរិចច និង  
ហិរញ្ញវតថ ុ ១០១៥៨ 

១២-១០-២០២០ -មសចរតីសមរមចមលខ ០៦៦ សហវ សតីពី ការអនុវតតរមមវិធីឧបតថមភសាច់របារ់ជូនរគ្ួសាររររីរ 
និងងាយរងមរគះរនុងអាំឡុងមពលរបយុទធនឹងជាំងឺរូវីដ្-១៩ សរមាប់ជុាំទី៣ ១០១៦៣ 

        ២~ធនគារជារិ នន កមពុជា 
២៦-៦-២០២០ -របកាសមលខ ធ១៤.០២០.៣៥១.របរ សតីពី ការោរ់ឱ្យមរបើរបាស់គ្ាំរូបរិចឆិនភាពបមចចរមទស 

មខមអចឃ្យអូររូត (KHQR Co de ) សរមាប់ការទូទាតស់ងរបារ់ ១០១៦៥ 

៣~ទីសតកីាររដាមន្តនតតី្កសងួមហានផទ 
២៥-៤-២០២០ -របកាសមលខ ២៣០២ របរ សតីពី ការចុះម ្្ះរនុងបញ្ជីសមាគ្ម ១០១៨៥ 

៤~ទីសតកីាររដាមន្តនតតី្កសងួកិចចការនរ ី
៣-៨-២០២០ -របកាសមលខ ៨២៤ ររន/របរ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឲ្យមន្តនតរីាជការចូលបមរមើការងារវិញ ១០១៨៦ 

 



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006310063



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006410064



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006510065



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006610066



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006710067



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006810068



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006910069



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007010070



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007110071



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007210072



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007310073



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007410074



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007510075



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007610076



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007710077



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007810078



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007910079



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008010080



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008110081



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008210082



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008310083



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008410084



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008510085



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008610086



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008710087



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008810088



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008910089



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009010090



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009110091



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009210092



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009310093



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009410094



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009510095



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009610096



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009710097



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009810098



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009910099



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010010100



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010110101



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010210102



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010310103



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010410104



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010510105



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010610106



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010710107



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010810108



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010910109



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011010110



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011110111



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011210112



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011310113



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011410114



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011510115



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011610116



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011710117



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011810118



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011910119



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012010120



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012110121



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012210122



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012310123



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012410124



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012510125



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012610126



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012710127



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012810128



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012910129



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013010130



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013110131



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013210132



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013310133



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013410134



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013510135



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013610136



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013710137



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013810138



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013910139



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014010140



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014110141



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014210142



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014310143



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014410144



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014510145



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014610146



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014710147



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014810148



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014910149



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015010150



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015110151



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015210152



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015310153



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015410154



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015510155



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015610156



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015710157



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015810158



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015910159



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016010160



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016110161



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016210162



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016310163



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016410164



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016510165



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016610166



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016710167



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016810168



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016910169



ឆា  ំទី២០ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017010170
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