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                                                                      ក    N92/20ររីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខទុទកាលយ័រពះមហាកសររ 
      ១~រពះរាជរកម 

១៤-១១-២០២០ -ព្ពះរាជព្រម នស/ររម/១១២០/០២៦ សតពីី ការព្បកាសឱ្យេព្បើច្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់ព្ពម 
េលើអនុសញ្ញ្សតីពីបត្ាប័ន ររវាងរាជរដ្ឋ្ភិបាលៃនព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជានិងរដ្ឋ្ភិបាលៃន
សាធារណរដ្ឋបារាាំង  ១១៣០៩ 

     ២~រពះរាជរកឹរយ 
៥-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣២៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដ្ល់េោរ ស  ូទវឺ៉ា ង (SU DEWANG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៣៤២ 
៥-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៣០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដ្ល់េោរ វ៉ា ង ជានប៉ា (WANG JIANBO) ជនជាតិចិន សញ្ជតិ្ចិន ១១៣៤៣ 
៥-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៣១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដ្ល់េោរ ឈនិ គួយហាវ  (CHEN GUIFA) ជនជាតិចិន សញ្ជតិ្ចិន ១១៣៤៤ 
៥-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៣២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដ្ល់េោរ វ៉ា ង គយួមីង (WANG GUIMING) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៣៤៥ 
៥-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៣៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដ្ល់េោរ ស  ូអុីហ្វវ (SU YUFEI) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៣៤៦ 
៥-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៣៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-

រមែ ដ្ល់េោរ វ៉ា ង អុងីទ ូ(WANG YINGDU) ជនជាតិចិន សញ្ជតិ្ចិន ១១៣៤៧ 
៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៣៥ សតីពី ការបញ្ចប់មុមតាំែណងឯរឧតតម                 

ចាន់  យយ៉ារ ពីសមាសភាពឧតតមព្រុមព្បឹរ្ាពិេព្រះ និងផតល់េោបល់ មានឋានៈេសែើ               
េទសរដ្ឋមន្តនត ី ១១៣៤៨ 

៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៣៧ សតីពី ការែតងតាំងមុមតាំែណងឯរឧតតម ល ីរសមី
ជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនព្រសួងេរៀបចាំែដ្នដី្ នគរូបនីយរមែ និងសាំណង់ ១១៣៤៩ 

៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៣៨ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈេោរជាំទាវ 
នាង ផល្លល  ជាទីព្បឹរ្ាព្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា មានឋានៈេសែើ អនុរដ្ឋេលខាធិការ ១១៣៥០ 

៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៣៩ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈដ្ល់       េោរ
េវជជបណឌិត ប៉ា ល ់ប ណុ្ណា  ជាសាន្តសាឍ្ចារ្យមហាបរញិ្ញ្ េៅសារលវិទ្ាល័យ   វិទ្ាសាន្តសត
សុខាភិបាល ១១៣៥១ 

 



ខ 
៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៤០ សតពីី ការែតងតាំងមុមតាំែណងឯរឧតតម ឯ វឌុ្ឍ ី

ជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនព្រសួងមហាៃផទ ១១៣៥២ 
៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៤១ សតីពី ការែតងតាំងមុមតាំែណងឯរឧតតម                 

ឧតតមេសនីយ៍ឯរ ជា ប នុយវង ជាអគេលខាធិការ ៃនអគេលខាធិការដ្ឋ្នព្រុមព្បឹរ្ារីឡា
ព្រសួងមហាៃផទ ១១៣៥៣ 

៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៤៤ សតីពី ការេព្បាសព្ពះរាជទាន នូវេព្គឿងឥស្ឝរិយ-
យស មុនីសារាភ័ណឌ ថ្ន្រ់ មហាេសរីវឌ្ឍន៍ ចាំេ ះ េោរ សខុ ចំយរ ើន ១១៣៥៤ 

៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៤៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់េោរ ស  ូស យុគនុ (SU SHUIKUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៣៥៥ 

៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៤៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់េោរ យៅ វនិប ូ(ZHAO WENBO) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៣៥៦ 

៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៤៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់េោរ យជម រា៉ា ស ់ ថមសនុ (JAMES RUSH THOMPSON) ជនជាតិ           
អាេមរិរ សញ្ជតិ្អាេមរិរ ១១៣៥៧ 

៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៤៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់េោរ ជ ី ជជូនី (JU JIUJIN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េដ្យបតូេ ្ះ្ជា       
ជី  ជងី (JU JIN) ១១៣៥៨ 

៩-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥០ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែមែរ       
េដ្យរ្្នការបងិតបងាំដ្ល់រញ្ញ ្អុវី មុចីនិ (IV MEY ZHEN) ជនជាតិែមែរ សញ្ជ្តិ
ែមែរ ែដ្លបចចុប្បននរាំពុងរស់េៅសាធារណរដ្ឋព្បជាមានិតចិន ១១៣៥៩ 

១០-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែមែរ េដ្យសញ្ជ្តូបនីយ-
រមែ ដ្ល់េោរ នងី យនិជនី (NING RENJUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន េដ្យបតូរ
េ ្ះ្ជា នងី យជសសុ ី(NING JESSE) ១១៣៦០ 

១១-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥២ សតីពី ការបញ្ចប់មុមតាំែណង ពីសមាសភាព   
ឧតតមព្រុមព្បឹរ្ាពិេព្រះ និងផតល់េោបល់ ២ របូ និងមន្តនតីតាំណាងរនុងេលខាធិការដ្ឋ្ន      
ឧតតមព្រុមព្បឹរ្ាពិេព្រះ និងផតល់េោបល់ ១ រូប និងែតងតាំង និងផតល់ឋានៈដ្ល់សមាស-
ភាពឧតតមព្រុមព្បឹរ្ាពិេព្រះ និងផតល់េោបល់ ២ របូ និងមន្តនតីតាំណាងរនុងេលខាធិការដ្ឋ្ន
ឧតតមព្រុមព្បឹរ្ាពិេព្រះ និងផតល់េោបល់ ១ រូប ១១៣៦១ 

 
 



គ 
១១-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥៣ សតីពី ការេព្បាសព្ពះរាជទាន នូវេព្គឿងឥស្ឝរិយ

យស សហេមព្តី ថ្ន្រ់ មហាេសនា ចាំេ ះ ឯរឧតតម ហ្ម៉ាឃល តាន ់ យកង សយងុ 
(Michael Tan Keng Siong) ១១៣៦៣ 

១១-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥៥ សតីពី ការេព្បាសព្ពះរាជទាន នូវេព្គឿងឥស្ឝរិយ
យស តមលាំដ្ប់ថ្ន្រ់ ចាំេ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ អនរព្សី និងព្ពះសង្ ចាំនួន ៤៩                   
រូប/អង ១១៣៦៤ 

១១-១២-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៣៥៦ សតីពី ការេព្បាសព្ពះរាជទាន នូវេព្គឿងឥស្ឝរិយ
យស តមលាំដ្ប់ថ្ន្រ់ ចាំេ ះ ឯរឧតតម អស់េោរ អនរព្សី និងព្ពះសង្ ចាំនួន ៣៨ រូប/អង ១១៣៦៦ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិល 
                                                        ១~អនុរកឹរយ 
១-១២-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១៩៧ អនព្រ.បរ សតីពី យនតការសព្មាប់អនុវតតរមែវិធីកាតតពវរិចចេសវាសរល ១១៣៦៨ 
១៧-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ៩៩៤ អនព្រ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតីរាជការ ១១៣៧៩ 
១៨-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ៩៩៥ អនព្រ.តត សតីពី ការព្បគល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជការ ១១៣៨០ 
១៨-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ៩៩៦ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យការងារ ១១៣៨២ 
១៨-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ៩៩៧ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យការងារ ១១៣៨៦ 
១៨-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ៩៩៨ អនព្រ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតីរាជការ ១១៣៩៤ 
១៨-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ៩៩៩ អនព្រ.តត សតីពី ការែតងតាំងមុមតាំែណង នាយទាហាន ១១៣៩៥ 
១៨-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០០០ អនព្រ.តត សតីពី ការបញ្ចប់តួនាទីមន្តនតីតាំណាងព្រសួង ណិជជរមែ 

អមសាណ្នឯរអគរាជទូត ៃនព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជាេៅបរេទស ១១៣៩៦ 
២៣-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០០៣ អនព្រ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពជុា ១១៣៩៨ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០០៤ អនព្រ.តត សតពីី ការែតងតាំង និងសព្មួលភាររិចចមន្តនតរីាជការ ១១៣៩៩ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០០៥ អនព្រ.តត សតពីី ការជូនេមដ្យមុនីសារាភ័ណឌ ១១៤០០ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០០៦ អនព្រ.តត សតីពី ការេផទរ និងែតងតាំងមុមតាំែណងមន្តនតីនគរបាលជាតិ

រមពុជា ១១៤០២ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០០៧ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យមុនីសារាភ័ណឌ ១១៤០៣ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០០៨ អនព្រ.តត សតពីី ការជូនេមដ្យសាណ្បនាជាតិ ១១៤០៥ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០០៩ អនព្រ.តត សតពីី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីពនធនាររ ព្រសួងមហាៃផទ ១១៤០៧ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០១០ អនព្រ.តត សតពីី ការតាំងស៊ប់រនុងព្របម័ណឌមន្តនតរីាជការ ១១៤០៩ 

 
 



ឃ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០១១ អនព្រ.តត សតីពី ការដ្រ់មន្តនតីរាជការសីុវិលឱ្យសថិតរនុងភាពទាំេនរ      

រ្្នេបៀវត្ឝ ១១៤១១ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០១២ អនព្រ.តត សតីពី ការេផទរភាររិចច និងែតងតាំងមុមតាំែណងមន្តនតី

នគរបាលជាតិរមពុជា ១១៤១២ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០១៣ អនព្រ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យសុវតណ្រា ១១៤១៣ 
២៤-១១-២០២០ -អនុព្រឹត្យេលម ១០១៤ អនព្រ.តត សតពីី ការជូនេមដ្យមុនីសារាភ័ណឌ ១១៤១៤ 

២~យសចកតីសយរមច 
៣១-១២-២០២០ -េសចរតីសេព្មច ១១០ សសរ សតីពី ការែរសព្មួលសមាសភាពគណៈរមែការផតល់ភាព      

ព្សបច្ាប់ដ្ល់ពលរររមពុជា ែដ្លរាំពុងសានរ់្េៅ និងេធវើការេៅព្បេទសៃថ ១១៤១៦ 

      III~ការងារបណ្ណត រកសងួ     
     ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួយសដ្ាកចិច និង វរិញ្ញវរថ ុ

១៣-២-២០២០ -ព្បកាសេលម ១៤៧ សហវ.ព្បរ សតីពី ការបេងើតរជជេទយ្យបុេរព្បទានសព្មាប់ឆន្ាំ២០២០ 
របស់មនទីរេសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ េមតតព្ពះសីហនុ ១១៤២០ 

២៥-២-២០២០ -ព្បកាសេលម ១៧៤ សហវ.ព្បរ សតីពី ការបេងើតរជជេទយ្យបុេរព្បទានសព្មាប់ឆន្ាំ២០២០ 
របស់មនទីរេសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ េមតតេកាះរុង ១១៤២៥ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាវកមម និង សបិបកមម 
៣-៣-២០២០ -ព្បកាសេលម ១១៣ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហុ៊ន ឃីង ស កាល្ស 

(េមមបូឌា) ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ផលិតសមាភ្រៈសាំណង់ ១១៤៣០ 

 
 
 
 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130911309



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131011310



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131111311



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131211312



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131311313



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131411314



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131511315



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131611316



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131711317



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131811318



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131911319



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132011320



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132111321



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132211322



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132311323



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132411324



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132511325



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132611326



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132711327



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132811328



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132911329



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133011330



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133111331



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133211332



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133311333



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133411334



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133511335



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133611336



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133711337



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133811338



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133911339



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134011340



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134111341



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134211342



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134311343



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134411344



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134511345



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134611346



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134711347



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134811348



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134911349



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135011350



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135111351



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135211352



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135311353



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135411354



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135511355



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135611356



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135711357



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135811358



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135911359



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136011360



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136111361



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136211362



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136311363



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136411364



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136511365



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136611366



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136711367



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136811368



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136911369



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137011370



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137111371



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137211372



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137311373



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137411374



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137511375



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137611376



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137711377



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137811378



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137911379



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138011380



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138111381



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138211382



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138311383



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138411384



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138511385



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138611386



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138711387



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138811388



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138911389



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139011390



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139111391



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139211392



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139311393



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139411394



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139511395



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139611396



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139711397



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139811398



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139911399



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140011400



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140111401



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140211402



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140311403



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140411404



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140511405



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140611406



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140711407



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140811408



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140911409



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141011410



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141111411



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141211412



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141311413



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141411414



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141511415



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141611416



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141711417



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141811418



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141911419



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142011420



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142111421



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142211422



ឆា  ំទី២០ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142311423
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