
	ឆ្នាំទី	២០		លេខ៨៥	 តេមីាសទី០៤	ឆ្នា២ំ០២០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស



                                                                      ក    N78/20ត្រមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
     ១~ត្ពះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យបរបើច្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់
រពមបលើរិចចរពមបរពៀងពាណិជជរមមបសរីអាស ្ន-ហុងរុងននសធារណរដ្ឋរបជមានិតចិន  
                                                                                   (តបៅរាជរិចចបលខ ៨៦) ១០៤៣៩ 

    ២~ត្ពះរាជត្កឹរយ 
៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨៧ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់របចាំឆន្ាំ 

និងការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់ជររណីពិបសសមុខបពលចូលនិវតតន៍ បៅររសួង
បសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ចាំនួន ៥២៦ រូប ១០៤៧៨ 

១៣-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០៥ សតីពី ការតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណឌដ្ល់បោរ   
ផុន សជុារិ ននររបខណ័ឌមន្តនតីររប់ររងរដ្ឋបាល បៅររសួងមុខងារសធារណៈ ១០៥១០ 

១៣-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០៦ សតីពី ការតាំងស៊ប់រនុងឋាននតរស័រតិមន្តនតី
បបចចរបទសជន់ខពស់ ននររបខ័ណឌមន្តនតីបបចចរបទសជន់ខពស់ បៅររសួងបសដ្ឋរិចច និង
ហិរញ្ញវតថុ ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ៤០ រូប ១០៥១១ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                            អនុត្កឹរយ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៨១ អនររ.បរ សតីពី ការបន្នថមឥណទានថវកិា ១០៥១៤ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៨២ អនររ.បរ សតីពី ការបន្នថមឥណទានថវកិា ១០៥១៦ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៨៣ អនររ.បរ សតីពី ការបបងើតអាកាសយានដ្ឋ្នអនតរជតតិរាសររ

ចាំណ ះរដ្ឋបលខាធិការដ្ឋន្អាកាសចរសុីវិល ១០៥១៨ 
៣-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៨៤ អនររ.បរ សតីពី ការរាំណត់ជតាំបនប់របើរបាស់បដ្យចរីភាព និងបធវើ  

អនុបបយារជដី្ឯរជនរបស់រដ្ឋនូវនផទដ្ីទាំហាំ ១០០ ហិរត សថិតរនុងឧទ្ានជតិរពះសហីនុ       
” រាម“ បៅឃុាំរាម រសរុនរពនប់ បខតតរពះសីហន ុ ១០៥២១ 

១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩០២ អនររ.តត សតីពី ការន្តងតាំងមន្តនតរីាជការ ១០៥២៥ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩០៥ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីពនធនាគារ ររសួង-  

មហានផទ ១០៥២៦ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩០៦ អនររ.តត សតីពី ការន្តងតាំងសមាសភាពររុមរបឹរ្ាភិបាលនន       

វិទ្ាសថ្នជតិសុខភាពសធារណៈ ១០៥២៨ 

 



ខ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩០៨ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យសថ្បនាជត ិ ១០៥៣០ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩០៩ អនររ.តត សតីពី ការបផទរ និងន្តងតាំងមុខតាំន្ណងមន្តនតីនររបាលជតិ

រមពុជ ១០៥៣២ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩១០ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យមុនីសរាភ័ណឌ ១០៥៣៣ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩១១ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យការងារ ១០៥៣៤ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩១២ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យសថ្បនាជត ិ ១០៥៣៦ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩១៣ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យសុវតថរ្ា ១០៥៣៨ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩១៤ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យការងារ ១០៥៤០ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩១៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យការងារ ១០៥៤៤ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩១៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យសុវតថ្រា ១០៥៤៨ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩១៧ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដ្យមុនសីរាភ័ណឌ ១០៥៤៩ 

III~ការងារបណ្តា ត្កសងួ     
          ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួសសដ្ាកិច្ច នងិ ហរិញ្ញវរថុ 

១៣-២-២០២០ -របកាសបលខ ១៤១ សហវ.របរ សតីពី ការបបងើតរជជបទយ្យបបុររបទានសរមាប់ឆន្ាំ២០២០ របស់
បលខាធិការដ្ឋ្នររុមរបឹរ្ានីតិរមមននររសួងបសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថ ុ ១០៥៥៥ 

           ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួររ ៉ែ និង ថាមពល 
១៨-២-២០២០ -របកាសបលខ ០០៤០  រថ.អរបរ.របរ  សតីពី លរខណឌននលិខិតអនុញ្ញ្តដ្ាំបណើរការសថ្នយី

បរបងឥនធនៈបលខ ០០៤០ រថ.អរបរ.លអ ចុះនថៃទី ១៨ ន្ខ រុមភៈ ឆន្ាំ ២០២០ ១០៥៦១ 
 



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043910439



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044010440



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044110441



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044210442



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044310443



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044410444



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044510445



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044610446



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044710447



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044810448



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044910449



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045010450



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045110451



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045210452



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045310453



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045410454



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045510455



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045610456



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045710457



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045810458



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045910459



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046010460



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046110461



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046210462



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046310463



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046410464



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046510465



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046610466



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046710467



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046810468



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046910469



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047010470



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047110471



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047210472



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047310473



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047410474



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047510475



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047610476



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៦

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047710477



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047810478



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047910479



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048010480



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048110481



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048210482



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048310483



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048410484



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048510485



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048610486



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048710487



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048810488



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048910489



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049010490



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049110491



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049210492



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049310493



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049410494



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049510495



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049610496



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049710497



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049810498



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049910499



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050010500



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050110501



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050210502



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050310503



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050410504



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050510505



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050610506



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050710507



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050810508



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050910509



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051010510



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051110511



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051210512



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051310513



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051410514



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051510515



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051610516



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051710517



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051810518



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051910519



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052010520



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052110521



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052210522



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052310523



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052410524



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052510525



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052610526



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052710527



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052810528



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052910529



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053010530



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053110531



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053210532



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053310533



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053410534



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053510535



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053610536



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053710537



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053810538



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053910539



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054010540



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054110541



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054210542



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054310543



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054410544



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054510545



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054610546



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054710547



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054810548



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054910549



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055010550



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055110551



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055210552



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055310553



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055410554



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055510555



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055610556



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055710557



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055810558



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055910559



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056010560



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056110561



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056210562



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056310563



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056410564
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