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                                                                      ក    N89/20ត្រីមាសទ៤ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
     ១~ត្រះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យបរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់
រពមបលើរិច្ចរពមបរពៀងពាណិជជរមមបសរីអាស ន្-ហុងរុងននសធារណរដ្ឋរបជាមានិតចិ្ន  
                                                                                 (តមរពី រាជរិច្ចបលខ ៨៨) ១០៩៣៧ 

     ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣៥ សតីពី ការផតល់បោរមងារបោរ សខុ សមបរត ិ

ជា ឧរញ  ្ ១០៩៩៣ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣៧ សតីពី ការផតល់បោរមងារអនររសី ចាង សខុគមឹ 

ជា ឧរញ  ្ ១០៩៩៤ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣៨ សតីពី ការផតល់បោរមងារបោរ ឡឡង ប៊នុត្គ ី

ជា ឧរញ  ្ ១០៩៩៥ 
២៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៨១ សតីពី ការតតងតាំងបោរជាំទាវ ឡោ សគុនធលនីដា 

និងឯរឧតតម ឡៅ រិសដិ្ឋ ជាជាំនួយការអមរពះរាជខុទទកាល័យ រពះមហារ្ឝរត មានឋានៈបសមើ 
អគ្គនាយរ បតនែមបលើមុខងារបច្ចុប្បនន ១០៩៩៦ 

២៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៨២ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិ ឧតតមបសនីយ៍ឯរ 
ដ្ល់នាយនគ្របាលថ្ន្រ់ឧតតមបសនីយ៍ ររបខ័ណឌមន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពុជា ននររសួងមហានផទ 
ច្ាំនួន ៣ របូ ១០៩៩៧ 

២៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៨៣ សតីពី ការតតងតាំង និងផតល់ឋានៈ ដ្ល់នាយឧតតម
បសនីយ៍ ណឹម សវុរថិ ជាទីរបឹរ្ារាជរដ្ឋ្ភិបាល ទទួលបនទុររិច្ចការរបវតតិសន្តសត មានឋា
នៈបសមើ បទសរដ្ឋមន្តនតី បតនែមបលើមុខងារបច្ចុប្បនន ១០៩៩៨ 

២៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៨៤ សតីពី ការតតងតាំងមុខតាំតណងមន្តនតរីាជការ ៣ រូប 
ននររសួងនរបសណីយ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន៍ ១០៩៩៩ 

២៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៨៥ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិតខមរ       
បដ្យោម្នការបងខិតបងខាំដ្ល់បោរ ហ៊ុយ សខុជា (HUY SOKCHEA) ជនជាតិតខមរ 
សញ្ជ្តិតខមរ តដ្លបច្ចុប្បននរាំពុងរស់បៅសធារណរដ្ឋសិងឞបុរ ី ១១០០០ 

 
 



ខ 
២៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៨៦ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិតខមរ បដ្យោម្ន

ការបងខិតបងខាំដ្ល់បោរ សខុ ហួរ (SOK HOUR) ជនជាតិតខមរ សញ្ជ្តិតខមរ តដ្លបច្ចុប្បនន
រាំពុងរស់បៅសធារណរដ្ឋសិងឞបុរ ី ១១០០១ 

២៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៨៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដ្យសញ្ជតូ្បនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ ត ាំង គ័ន (TANG QUAN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន បដ្យបតូរប ម្ះជា 
ឡបង៉ វីរៈ (PENG VIREAK) ១១០០២ 

II~រាជរដាឋ ភបិាល 
                                                            អនុត្កឹរយ 
១៧-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៩០ អនររ.បរ សតីពី ការបផទរឥណទានថវិកា ១១០០៣ 
១៧-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៩១ អនររ.បរ សតីពី ការបផទរឥណទានថវិកា ១១០០៥ 
១៧-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៩២ អនររ.បរ សតីពី ការបផទរឥណទានថវិកា ១១០០៧ 
២៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៩៣ អនររ.បរ សតីពី ការបផទរឥណទានថវិកា ១១០០៩ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៣៩ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពុជា ១១០១១ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៤០ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពុជា ១១០១៣ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៤១ អនររ.តត សតីពី ការបផទរភាររិច្ច និងតតងតាំងមុខតាំតណងមន្តនតីនគ្របាល

ជាតិរមពុជា ១១០១៥ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៤២ អនររ.តត សតីពី ការដ្ាំបឡើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហានផទ ១១០១៦ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៤៣ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងររុមរបឹរ្ាភិបាលននសរលវទ្ិាល័យ

វិទ្ាសន្តសតសុខាភិបាល ១១០១៨ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៤៤ អនររ.តត សតីពី ការបផទរររបខ័ណឌ នាយទាហាន ១១០២០ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៤៥ អនររ.តត សតីពី ការបផទរររបខ័ណឌ នាយទាហាន ១១០២១ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៤៦ អនររ.តត សតីពី ការបផទរររបខ័ណឌ នាយទាហាន ១១០២៣ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៤៧ អនររ.តត សតីពី ការបផទរររបខ័ណឌ នាយទាហាន ១១០២៤ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៤៩ អនររ.តត សតីពី ការអនុវតតវិន័យមន្តនតីនគ្របាលជាតិ ១១០២៥ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៥០ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងមន្តនតីរាជការ ១១០២៦ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៥១ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពុជា ១១០២៧ 
៤-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៥៣ អនររ.តត សតីពី ការបផទរររបខ័ណឌ នាយទាហាន ១១០២៨ 
៤-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៥៤ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងមន្តនតីរាជការ ១១០២៩ 

 
 



គ 
៥-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៥៥ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងមន្តនតីរាជការ ១១០៣០ 
៥-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៥៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យមុនីសរាភ័ណឌ ១១០៣២ 
៥-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៥៧ អនររ.តត សតីពី ការបផទរររបខ័ណឌ នាយទាហាន ១១០៣៣ 
៥-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៥៨ អនររ.តត សតីពី ការបផទរររបខ័ណឌ នាយទាហាន ១១០៣៤ 
៥-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៥៩ អនររ.តត សតីពី ការបផទរររបខ័ណឌ នាយទាហាន ១១០៣៥ 
៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៦០ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងមន្តនតីរាជការ ១១០៣៦ 
១០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៦១ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហានផទ ១១០៣៧ 
១០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៦២ អនររ.តត សតីពី ការដ្រ់មន្តនតរីាជការឱ្យចូ្លនិវតតន៍ ១១០៣៩ 
១០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៦៣ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំង និងសរមួលភាររិច្ចមន្តនតរីាជការ ១១០៤០ 
១០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៦៤ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងមន្តនតីរាជការ ១១០៤២ 
១០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៦៥ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងមន្តនតីរាជការ ១១០៤៣ 
១០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៦៦ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងទីរបឹរ្ាររសួងមហានផទ ១១០៤៤ 
១០-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩៦៧ អនររ.តត សតីពី ការតតងតាំងមុខតាំតណងមន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពជុា ១១០៤៥ 

      III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
     ទីសតកីាររដ្ឋមន្តនតីត្កសងួឡសដ្ឋកិច្ច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

៥-១០-២០២០ -សរាច្រតណនាាំបលខ ០០៨ សហវ.អថ សតីពី ការបិទបញ្ជីច្ាំណូល-ច្ាំណាយថវិកា និង                
ការបធវើរបាយការណ៍បូរសរុបការអនុវតតច្ាំណូល-ច្ាំណាយថវិកាថ្ន្រ់ជាតិឆន្ាំ ២០២០ ១១០៤៦ 

២២-៩-២០២០ -បសច្រតីតណនាាំបលខ ០១៤ សហវ សតីពី ការអនុវតតរបព័នធសវ័យរបវតតិរមមផ្ល្ស់បតូរទិននន័យ     
រវាងរបព័នធរគ្ប់រគ្ងទិននន័យពនធដ្រ និងរបព័នធបបច្ចរវិទ្ាព័ត៌មានសរមាប់ការរគ្ប់រគ្ង  
ហិរញ្ញវតែុសធារណៈ រួមទាាំងការអនុវតតនីតិវិធីថម ី ១១០៥៩ 

 
 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៨

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093710937



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093810938



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093910939



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094010940



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094110941



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094210942



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094310943



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094410944



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094510945



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094610946



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094710947



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094810948



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094910949



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095010950



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095110951



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095210952



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095310953



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095410954



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095510955



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095610956



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095710957



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095810958



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095910959



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096010960



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096110961



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096210962



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096310963



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096410964



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096510965



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096610966



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096710967



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096810968



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096910969



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097010970



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097110971



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097210972



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097310973



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097410974



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097510975



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097610976



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097710977



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097810978



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097910979



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098010980



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098110981



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098210982



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098310983



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098410984



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098510985



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098610986



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098710987



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098810988



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098910989



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099010990



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099110991



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099210992



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099310993



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099410994



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099510995



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099610996



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099710997



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099810998



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099910999



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100011000



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100111001



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100211002



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100311003



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100411004



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100511005



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100611006



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100711007



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100811008



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100911009



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101011010



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101111011



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101211012



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101311013



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101411014



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101511015



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101611016



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101711017



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101811018



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101911019



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102011020



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102111021



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102211022



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102311023



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102411024



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102511025



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102611026



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102711027



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102811028



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102911029



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103011030



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103111031



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103211032



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103311033



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103411034



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103511035



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103611036



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103711037



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103811038



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103911039



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104011040



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104111041



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104211042



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104311043



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104411044



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104511045



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104611046



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104711047



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104811048



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104911049



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105011050



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105111051



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105211052



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105311053



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105411054



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105511055



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105611056



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105711057



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105811058



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105911059



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106011060
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