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       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស



                                                                      ក    N53/20ត្រមីាសទ៣ី  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
     ១~ត្ពះរាជត្កម 

២៧-៦-២០២០ -ព្ពះរាជព្រម នស/ររម/០៦២០/០១៩ សតីពី ការព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាបស់តីពី ការព្បឆាំងហិរញ្ញ - 
បបទានដល់ការររីសាយភាយអាវធុមហាព្បល័យ ៦៤៥១ 

     ២~ត្ពះរាជត្កឹរយ 
១១-៦-២០២០ -ព្ពះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៣០ សតីពី ការត្បមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន រព់្បចាំឆន ាំ នន

ព្របខណ័្ឌ ព្រូបបព្ងៀនរព្មតិ្ឧត្តម បៅព្រសួងអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា ដល់មន្តនតរីាជការ ២១៩៥ 
របូ                                                                                 (ត្បៅ រាជរិច្បចបលខ ៥៤) ៦៤៦២ 

  II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                         ១~ អនុត្កឹរយ 

២២-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ៩០ អនព្រ.បរ សតីពី ការករសព្មួលនផទបឹងតាបោរ (បឹងរបព់្សូវ) សថិត្រនុង 
រាជធានីភនាំបពញ ៦៤៨៨ 

៩-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យបលខ ៥៤៩ អនព្រ.ត្ត្ សតីពី ការត្បមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រម់ន្តនតរីាជការ                                            
                                                                                      (ត្បៅ រាជរិច្បចបលខ ៥៤) ៦៤៩២ 

     ២~សសចកតីសសត្មច 
២២-៦-២០២០ -បសច្បរតីសបព្មច្បបលខ ៦៩ សសរ សតីពី ការកត្ងតាាំងសោសភាពរណ្ៈរោា ធិការទទួលបនទុរ

ការងារពាបាល និងសាត រនីតិ្សមបទាអនរបញៀនបព្រឿងបញៀន ៦៥២៣ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
         ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួសសដ្ាកិចច នងិ ហរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -ព្បកាសបលខ ១៤៧៦ សហវ.អថ សតីពី ការព្បរល់កាត្ពវរិច្បចព្បមូលច្បាំណូ្លព្រឹះសាថ ន     
សាធារណ្ៈរដឋបាល សព្ោបក់ារព្របព់្រងឆន ាំ ២០២០                 (ត្បៅ រាជរិច្បចបលខ ៥៤) ៦៥២៦ 

២៨-២-២០២០ -ព្បកាសអនតរព្រសួងបលខ ២០២ សហវ.ព្បរ សតីពី ការកត្ងតាាំងភាន រង់ារបបើរផតល់ និងភាន រង់ារ 
បបើរផតល់ជាំនួសសព្ោបប់បើរផតល់ព្បារប់បៀវត្ស និងព្បារអ់នតរារមនរ៍នុងវស័ិយសងគមរិច្បច និង
វបបធម ៌ជូនមន្តនតរីាជការ ននព្រសួងបរសិាថ ន ៦៥៣៧ 

១៩-៥-២០២០ -ព្បកាសអនតរព្រសួងបលខ ៤៨៨ សហវ.ព្បរ សតីពី ការកត្ងតាាំងរជជបទយយររបបុរព្បទាន និង    
រជជបទយយររបុបរព្បទានរង ព្បចាំបៅវទិាសាថ នជតិ្រសិរមាកព្ពរបលៀប ននព្រសួងរសិរមា   
រកុាា ព្បោញ់ និងបនសាទ  ៦៥៤០ 

 



ខ 

  ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួររ ៉ែ និង ថាមពល 
២៥-៣-២០១៩ -ព្បកាសបលខ ០០៣៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរាខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបណ្ើ រការសាថ នីយ

បព្បងឥនធនៈបលខ ០០៣៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ ចុ្បះនថៃទី ២៥ កខ មនីា ឆន ាំ ២០១៩ ៦៥៤៣ 
២៧-៣-២០១៩ -ព្បកាសបលខ ០០៤២ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរាខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបណ្ើ រការសាថ នីយ

បព្បងឥនធនៈបលខ ០០៤២ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ២៧ កខ មនីា ឆន ាំ ២០១៩ ៦៥៤៧ 
២៧-៣-២០១៩ -ព្បកាសបលខ ០០៤៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរាខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបណ្ើ រការសាថ នីយ

បព្បងឥនធនៈបលខ ០០៤៣ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ២៧ កខ មនីា ឆន ាំ ២០១៩ ៦៥៥១ 
២៧-៣-២០១៩ -ព្បកាសបលខ ០០៤៦ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរាខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបណ្ើ រការសាថ នីយ

បព្បងឥនធនៈបលខ ០០៤៦ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ២៧ កខ មនីា ឆន ាំ ២០១៩ ៦៥៥៥ 
២៧-៣-២០១៩ -ព្បកាសបលខ ០០៤៧ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរាខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបណ្ើ រការសាថ នីយ

រមួបព្បង និងឧសា័នឥនធនៈបលខ ០០៤៧ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ២៧ កខ មនីា ឆន ាំ ២០១៩ ៦៥៥៩ 
៤-៤-២០១៩ -ព្បកាសបលខ ០០៥៩ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរាខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបណ្ើ រការសាថ នីយ

បព្បងឥនធនៈបលខ ០០៥៧ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ៤ កខ បមសា ឆន ាំ ២០១៩ ៦៥៦៣ 
១៧-៤-២០១៩ -ព្បកាសបលខ ០០៦០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរាខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបណ្ើ រការសាថ នីយ

បព្បងឥនធនៈបលខ ០០៦០ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ១៧ កខ បមសា ឆន ាំ ២០១៩ ៦៥៦៧ 
១៧-៤-២០១៩ -ព្បកាសបលខ ០០៦២ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីពី លរាខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ដាំបណ្ើ រការសាថ នីយ

បព្បងឥនធនៈបលខ ០០៦២ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្បះនថៃទី ១៧ កខ បមសា ឆន ាំ ២០១៩   ៦៥៧១ 

  ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាផ្ផទ 
១៩-២-២០២០ -ព្បកាសបលខ ១៦១២ ព្បរ  សតីពី ការចុ្បះបឈា ះរនុងបញ្ជ ីសោរម ៦៥៧៥ 
១៩-២-២០២០ -ព្បកាសបលខ ១៦១៣ ព្បរ  សតីពី ការចុ្បះបឈា ះរនុងបញ្ជ ីសោរម ៦៥៧៦ 

 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64516451



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64526452



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64536453



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64546454



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64556455



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64566456



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64576457



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64586458



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64596459



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64606460



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64616461



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥២

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64626462



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64636463



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64646464



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64656465



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64666466



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64676467



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64686468



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64696469



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64706470



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64716471



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64726472



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64736473



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64746474



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64756475



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64766476



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64776477



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64786478



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64796479



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64806480



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64816481



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64826482



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64836483



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64846484



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64856485



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64866486



ត  រា ជកិច្ច លខ ៥៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64876487



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64886488



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64896489



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64906490



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64916491



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥២

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64926492



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64936493



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64946494



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64956495



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64966496



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64976497



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64986498



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64996499



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65006500



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65016501



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65026502



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65036503



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65046504



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65056505



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65066506



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65076507



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65086508



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65096509



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65106510



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65116511



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65126512



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65136513



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65146514



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65156515



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65166516



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65176517



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65186518



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65196519



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65206520



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65216521



ត  រា ជកិច្ច លខ ៥៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65226522



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65236523



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65246524



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65256525



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65266526



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65276527



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65286528



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65296529



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65306530



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65316531



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65326532



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65336533



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65346534



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65356535



ត  រា ជកិច្ច លខ ៥៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65366536



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65376537



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65386538



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65396539



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65406540



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65416541



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65426542



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65436543



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65446544



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65456545



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65466546



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65476547



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65486548



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65496549



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65506550



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65516551



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65526552



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65536553



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65546554



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65556555



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65566556



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65576557



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65586558



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65596559



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65606560



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65616561



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65626562



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65636563



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65646564



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65656565



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65666566



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65676567



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65686568



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65696569



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65706570



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65716571



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65726572



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65736573



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65746574



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65756575



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65766576
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