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k         N08/19 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼028 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 6 

Ex 9 Ex 12 Ex [TNÐit cMnYn 1101 nak; kñúg»kasGbGrsaTrxYbelIkTI 20 

énTivaneya)ayQñHQñH 29 FñÚ qñaM 2018 Edl)anxitxMEkERbxøÜn)anl¥kñúg 

ry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk                            ¬tmkBI raCkic©elx 07¦ 843 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼032 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ TIRbwkSasemþc 

RkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ 03 rUb  880 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼033 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm 

lI v:an;hug CaRbtiPUraCrdæaPi)alkm<úCa TTYlbnÞúkCa GKÁnayk énGKÁnayk 

dæanrdæ)al nighirBaØvtßú énRksYgB½t’man manzan³esµI rdæelxaFikar bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ  881 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼034 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm      

cwk Nan; CaTIRbwkSaRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT manzan³esµI 

GnurdæelxaFikar  882 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼035 sþIBI karEtgtaMgCaGnurdæelxaFikarRksYg 

muxgarsaFarN³ cMnYn 02 rUb nigEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm Qun suCati 

énRkbxNÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al CaGKÁnaykénGKÁnaykdæaneKalneya)aymuxgar 

saFarN³ nigCaRbFanelxaFikardæanKN³kmµaFikarEkTRmg;rdæ)alsaFarN³ zan³ 

esµI GnurdæelxaFikar  883 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼036 sþIBI karEtgtaMgCardæelxaFikar énRksYg 

]sSahkmµ nigsib,kmµ 3 rUb 884 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼037 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;TIRbwkSa 

RksYgEr: nigfamBl 3 rUb  885 

 



x  

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼038 sþIBI karEtgtaMg GñkRsI maS c½nÞGasna 

nigGñkRsI Em:n suP½kþ Ca ]kj:a  886 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼039 sþIBI karEtgtaMgelak taMg KYg Ca ]kj:a  887 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼040 sþIBI karEtgtaMgelak G‘uc sm,tþi Ca 

]kj:a  888 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼041 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm              

m:b; sarin BITIRbwkSaÉk]tþm sIum ka GnuRbFanTI 1 RBwT§sPa nItikalTI 4 

manzan³esµI rdæm®nþI edaysamIxøÜnsMulaQb;  889 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼042 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

semþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 6 cMnYn 10 rUb 890 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼043 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa 

])ask ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 67 rUb¼GgÁ 891 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼044 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI ])ask ])asika 

nigRBHsgÇ cMnYn 62 rUb¼GgÁ 893 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼045 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

rbs;RksYgEpnkar 18 rUb 895 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼046 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav mIu ePOg 

CaGnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 897 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼047 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

GmRksYgGPivDÆn_CnbT 02 rUb 898 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼048 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

hg;CYn vDÆna CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI GnurdæelxaFikar bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ  899 

 



K 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼049 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 22 rUb 900 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼050 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI 

KN³kmµaFikarCatiyUeNsáÚkm<úCa 2 rUb 902 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

23-01-2019 -GnuRkwtüelx 19 GnRk>bk sþIBI karkMNt;épÞbwgFMkEgáb karEksRmYl 

épÞbwgFMkEgábTMhM 161 hikta sßitkñúgPUmiGug XMuram RsukéRBnb; extþRBHsIhnu 

nigkareFVIGnubeyaK nigkarEbgEckdI 903 

23-01-2019 -GnuRkwtüelx 20 GnRk>bk sþIBI karbegáItRkumRbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl; 

kñúgkic©karkarBarCati 909 

23-01-2019 -GnuRkwtüelx 21 GnRk>bk sþIBI karkat;eqVoldITMhM 123 133 m
2 

sßitenA 

PUmiKKIr XMubitRtaMg RsukéRBnb; extþRBHsIhnu ecjBIEdnKRmbéRBeQIqñaM 

2002  eFVIGnubeyaKCadIÉkCnrbs;rdæ nigpþl;kmµsiT§iCUnRbCaBlrdæEdlkan; 

kab;Cak;Esþg 912 

14-01-2019 -GnuRkwtüelx 37 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 915 

15-01-2019 -GnuRkwtüelx 38 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 916 

2-esckþIseRmc 

12-02-2019 -esckþIseRmcelx 11 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµaFikarRKb;RKgbMNul 

saFarN³ 924 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-12-2018 -saracrENnaMelx 011 shv sþIBI karGnuvtþnItiviFIsRmab;karebIkpþl;ebovtS 

erogral;BIrs)þah_mþgkñúgExnImYy² CUnm®nþIraCkarsIuvil nigm®nþIsaFarN³epSgeTot 927 

 

 



X 

31-12-2018 -saracrENnaMelx 014 shv sþIBI nItiviFIKysRmab;karcUl-ecjbeNþaHGasnñ 

énmeFüa)ayeFVIdMeNIrpÞal;xøÜnrbs;ePJóveTscr 931 

27-12-2018 -esckþIENnaMelx 019 shv sþIBI nItiviFI nigkic©bBa¢ikaKNenyüénRbtibtþikarepÞr 

R)ak;duløarGaemrikBIrtnaKarraCFanI extþ mkrtnaKarkNþal 935 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

26-09-2018 -Rbkaselx 322 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mIg éhV 

eGneFIR)ay ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk pliteRKOgsMGag {Cosmetics 

Products} nigsMbkdbeRKOgsMGag {PLastic tubes/bottles for Cosmectics 

Products} 942 

27-09-2018 -Rbkaselx 323 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un vY tay ¬exmbUDa¦ 

hÁamiun É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 945 

27-09-2018 -Rbkaselx 324 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un éb hug exmbU É>k 

begáIteragcRk plitGMBUlePøIglMG ExSePøIg nigekskatug 948 

 

 



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ០៧

ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 843843



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 844844



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 845845



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 846846



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 847847



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 848848



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 849849



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 850850



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 851851



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 852852



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 853853



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 854854



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 855855



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 856856



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 857857



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 858858



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 859859



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 860860



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 861861



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 862862



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 863863



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 864864



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 865865



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 866866



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 867867



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 868868



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 869869



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 870870



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 871871



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 872872



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 873873



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 874874



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 875875



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 876876



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 877877



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 878878



ត  រា ជកិច្ច លខ ០៩

ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 879879



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 880880



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 881881



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 882882



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 883883



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 884884



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 885885



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 886886



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 887887



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 888888



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 889889



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 890890



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 891891



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 892892



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 893893



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 894894



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 895895



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 896896



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 897897



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 898898



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 899899



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 900900



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 901901



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 902902



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 903903



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 904904



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 905905



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 906906



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 907907



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 908908



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 909909



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 910910



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 911911



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 912912



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 913913



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 914914



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 915915



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 916916



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 917917



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 918918



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 919919



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 920920



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 921921



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 922922



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 923923



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 924924



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 925925



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 926926



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 927927



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 928928



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 929929



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 930930



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 931931



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 932932



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 933933



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 934934



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 935935



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 936936



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 937937



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 938938



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 939939



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 940940



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 941941



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 942942



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 943943



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 944944



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 945945



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 946946



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 947947



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 948948



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 949949



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 950950
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