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   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
 រពះរាជរកឹរយ 

១១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៣០ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រ់របចាំឆ្ន ាំ នន 
ររបខ័ណ្ឌ ររូបមរងៀនររមិត្ឧត្តម មកររសងងបប់រ ាំ យវវជន និងរីា ដល់មន្តនតីរាជការ 
២១៩៥ របូ                                                                   ត្មៅ រាជរិច្ចមលខ ៥៣ ៦៣២៥ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 

  ១~អនុរកឹរយ    
១៧-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៨៩ បនររ.បរ សតីពី ការករសរមួលនផទបឹងតាមោរ (បឹងរបរ់សូវ) សថិត្រនវង 

រាជធានីភនាំមពញ ៦៣៧៥ 
៥-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៣៨ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយមវនីសារាភណ័្ឌ  ៦៣៧៩ 
៥-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៣៩ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការជូនមមដាយមវនីសារាភណ័្ឌ  ៦៣៨១ 
៨-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤០ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការកត្ងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៦៣៨៣ 
៨-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤១ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការកត្ងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៦៣៨៥ 
៨-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤២ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការកត្ងតាាំងមន្តនតីរាជការ ៦៣៨៧ 
៨-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤៣ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការកត្ងតាាំងមន្តនតីរាជការ ៦៣៨៩ 
៨-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤៤ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការកត្ងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៦៣៩១ 
៨-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤៥ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការកត្ងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៦៣៩៣ 
៨-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤៦ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការមផទរររបខណ័្ឌ  នាយទាហាន ៦៣៩៥ 
៨-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤៧ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការមផទរររបខណ័្ឌ  នាយទាហាន ៦៣៩៦ 
៩-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤៨ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការកត្ងតាាំងមន្តនតរីាជការ ៦៣៩៧ 
៩-៦-២០២០ -បនវររឹត្យមលខ ៥៤៩ បនររ.ត្ត្ សតីពី ការត្មមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ 

                                                                                  ត្មៅ រាជរិច្ចមលខ ៥៣ ៦៣៩៨ 

២~សសចកតីសសរមច 
១៦-៦-២០២០ -មសច្រតីសមរមច្មលខ ៦៨ សសរ សតីពី ការបាំមពញបកនថមសោជិរររុមការងាររាជរដាា ភបិាល 

ច្វះមូលដាា នមខត្តបាត្់ដាំបង មដើមបរីតួ្ត្ពិនិត្យ និងគាំររការបនវវត្តរមមវធីិនមោបាយ និង 
យវរធសាន្តសតច្ត្វមកាណ្ដាំណារក់ាលរី៤ របស់រាជរដាា ភបិាលរមពវជា ៦៤២៨ 

 

 

 

 

 



 

ខ 

III~ការងារបណ្តត រកសងួ 
     ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតរីកសងួសសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថុ 

  ៥-៣-២០២០ -របកាសបនតរររសងងមលខ ២៥១ សហវ.របរ សតីពី ការបមងកើត្រជជមរយយបវមររបទានសរោប់ 
ឆ្ន ាំ២០២០ របស់បធិការដាា នរដាបាល និងហិរញ្ញ វត្ថវ ននររសងងបបរ់ ាំ យវវជន និងរីា ៦៤៣០ 

  ៥-៣-២០២០ -របកាសបនតរររសងងមលខ ២៥២ សហវ.របរ សតី ពី ការបមងកើត្រជជមរយយបវមររបទានសរោប ់
ឆ្ន ាំ២០២០ របស់នាយរដាា ននីតិ្រមម ននររសងងបបរ់ ាំ យវវជន និងរីា ៦៤៣៥ 

២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម និងសបិបកមម 
  ៣-២-២០២០ -របកាសមលខ ០៥៤ ឧស.រឧ.របរ០២ សតីពី ការបនវញ្ញញ ត្ឱ្យររុមហ វន មខបល មបសូសវីមបធីដ 

ឯ.រ បមងកើត្មរាងច្ររ ផលិត្កខែមភលើង និងមររឿងត្កខែមភលើង  
  
 ៦៤៤០ 

  ៣-២-២០២០ -របកាសមលខ ០៥៥ ឧស.រឧ.របរ០២ សតីពី ការបនវញ្ញញ ត្ឱ្យររុមហ វន បូសមិច្ ោ៉ា សវីមនើរ ី ឯ.រ 
បមងកើត្មរាងច្ររ ផលិត្មររឿងបនាល ស់រថយនត និងមទាច្ររោនយនត  

 
៦៤៤៣ 

  ៣-២-២០២០ -របកាសមលខ ០៥៦ ឧស.រឧ.របរ០២ សតីពី ការបនវញ្ញញ ត្ឱ្យររុមហ វន មហវងហាវ ន (មខមបឌូា) 
ឯ.រ បមងកើត្សាខាមរាងច្ររកាត្ម់ដរសមមលៀរបាំពារ ់

 
៦៤៤៦ 

៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមហាផ្ផទ 
  ៥-២-២០២០ -របកាសមលខ ១៣៩១ របរ សតីពី ការច្វះម ម្ ះរនវងបញ្ជ ីសោរម   ៦៤៤៩ 
  ៥-២-២០២០ -របកាសមលខ ១៣៩២ របរ សតីពី ការច្វះម ម្ ះរនវងបញ្ជ ីសោរម   ៦៤៥០ 

 
 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63256325



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63266326



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63276327



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63286328



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63296329



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63306330



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63316331



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63326332



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63336333



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63346334



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63356335



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63366336



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63376337



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63386338



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63396339



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63406340



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63416341



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63426342



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63436343



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63446344



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63456345



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63466346



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63476347



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63486348



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63496349



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63506350



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63516351



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63526352



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63536353



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63546354



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63556355



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63566356



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63576357



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63586358



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63596359



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63606360



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63616361



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63626362



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63636363



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63646364



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63656365



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63666366



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63676367



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63686368



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63696369



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63706370



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63716371



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63726372



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63736373



ត  រា ជកិច្ច លខ ៥៣

ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63746374



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63756375



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63766376



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63776377



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63786378



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63796379



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63806380



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63816381



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63826382



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63836383



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63846384



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63856385



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63866386



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63876387



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63886388



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63896389



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63906390



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63916391



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63926392



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63936393



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63946394



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63956395



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63966396



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63976397



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63986398



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63996399



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64006400



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64016401



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64026402



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64036403



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64046404



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64056405



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64066406



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64076407



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64086408



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64096409



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64106410



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64116411



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64126412



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64136413



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64146414



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64156415



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64166416



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64176417



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64186418



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64196419



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64206420



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64216421



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64226422



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64236423



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64246424



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64256425



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64266426



ត  រា ជកិច្ច លខ ៥៣

ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64276427



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64286428



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64296429



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64306430



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64316431



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64326432



ឆា  ំទី២០ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64336433
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