
	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ១២	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី



                                                                                                                                               
k         N12/19 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼100 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man 02  rUb 1299 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼101 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man 52  rUb 1300 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼102 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys ÉkraCCati cMeBaH Ék]tþmnay]tþmesnIy_ mas suPa 1303 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼103 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 59 rUb 1304 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼104 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH GgÁPaBbBa¢akardæaneyaFaextþ b‘Íj ePOk 

¬Militaire BINH PHUOEK¦ 1307 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼105 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH GgÁPaBbBa¢akardæaneyaFa cMnYn 02 GgÁPaB 1308 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼106 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH mha])asika esog suxehOg 1309 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼107 sþIBI karEtgtaMgeKarmgarRBHraCaKN³ 

énKN³mhanikay enARBHraCaNacRkkm<úCacMnYn 49 RBHGgÁ 1310 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼108 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_ nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 01 rUb 1312 

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼109 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa Gwug b‘unsuvNÑ naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  1313 

 



x  

22-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼110 sþIBI kartemøIgzan³ dl;TIRbwkSa 06 rUb 

nigbBa©b;muxtMENgÉk]tþm GU sIuyu:g BITIRbwkSa semþcGKÁmhaBjacRkI       

ehg sMrin  RbFanrdæsPa nItikalTI 6 manzan³esµI rdæelxaFikar 1314 

24-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼111 sþIBI niy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargardl;elak kuy dn énRkbx½NÐm®nþIRkmkar mkCa 

zannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 1315 

24-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼112 sþIBI karepÞrbBa©Úl elak Gwum rdæar:a 

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ mkzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 1316 

24-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼113 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 03  rUb 1317 

24-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼114 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm ]kj:a cMnYn 02  rUb 1318 

24-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼115 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb¤T§i cMeBaH Gs;elak cMnYn 04  rUb 1319 

24-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼116 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn     

174  rUb 1320 

26-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼117 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm Horinouchi Hidehisa 1326 

26-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼118 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Ca vutßa  Ca 

TIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI rdæelxaFikar 1327 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼119 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm 

m:uk c½nÞdar:a  CaCMnYykarÉk]tþm Ék suncan; rdæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI 

manzan³esµI GKÁnayk 1328 

 

 



K  
31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼120 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigvresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 

17 rUb 1329 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼121 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 1331 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼122 sþIBI karepÞrRkbx½NÐm®nþIraCkar 02 rUb 1332 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 29 GnRk>bk sþIBI karkMNt; nigEbgEcktMbn;RKb;RKg 

EdnCRmkstVéRBERsBk 1333 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 30 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;viTüasßanviTüasa®sþ nig 

bec©kviTüaénkm<úCa 1342 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 31 GnRk>bk sþIBI karrMsayshRKassaFarN³Pñak;gar 

km<úCanavacr ehAfa {kaMsab} 1345 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 73 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1348 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 74 GnRk>tt sþIBI niy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak;m®nþI 

raCkar 1350 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 75 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1352 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 76 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1353 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 77 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1355 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 78 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1357 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 79 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1359 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 80 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1360 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 81 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1361 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 82 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1362 

 



X  

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 83 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1363 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 84 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1365 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 86 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1366 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 87 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1368 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 88 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1370 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 89 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1371 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 90 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1373 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 91 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1375 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 92 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1377 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 93 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1378 

2-esckþIseRmc 

20-02-2019 -esckþIseRmcelx 15 ssr sþIBI karbegáItrdæ)altMbn;esdækic©Biess 

exmbUDan ecCag hÁ½rCI 1379 

21-02-2019 -esckþIseRmcelx 17 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµkarcRmuH 

b®gáabkarelgEl,gkasIuNU eqñat-LÚtU Pñal;)al; Pñal;GnLaj 1382 

21-02-2019 -esckþIseRmcelx 18 ssr sþIBI kareRCIserIsBlTahan 1385 

III-kargarbNþaRksYg 

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-02-2019 -esckþIseRmcelx 004 shv sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikarvay 

témøsmiT§kmµ nigkarpþl;karelIkTwkcitþrbs;GgÁPaBPaBCaédKUrvagrdæ nigÉkCn 

fñak;kNþal 1386 

14-01-2019 -Rbkaselx 010 shv>Rbk sþIBI karpþl;kRmitTwkR)ak;siT§iseRmckñúgkic©lT§kmµ 

saFarN³ 1388 

24-01-2019 -Rbkaselx 093 shv>Rbk sþIBI karbMeBjbEnßmGgÁPaBeRbIR)as;RTBüsm,tþirdæ 

rbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú 1391 

 



g  
24-01-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 094 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;RbcaMenA 

ebLaCatisnþisuxsgÁmsRmab;m®nþIraCkarsIuvil énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nig 

yuvnItism,Ta 1394 

29-01-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 097 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2019 rbs;RksYgmuxgarsaFarN³ 1397 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

03-10-2018 -Rbkaselx 335 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGs‘an DI yIu Dan 

Lan É>k begáIteragcRk plitExSePøIgRKb;RbePT 1401 

03-10-2018 -Rbkaselx 337 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:ulsÚá 

GiuneFIeNsinNl begáIteragcRk plitEs,keCIg 1404 

16-10-2018 -Rbkaselx 343 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GayDal epsIuhVik 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitkabUb nigbenþagesaRKb;RbePT 1407 

17-10-2018 -Rbkaselx 344 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eRhÁaEhÁn hÁarmin 

Gak;esssuWrI É>k begáIteragcRk xarGMe)aH 1410 
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13301330



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13311331



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13321332



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13331333



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13341334



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13351335



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13361336



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13371337



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13381338



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13391339



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13401340



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13411341



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13421342



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13431343



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13441344



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13451345



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13461346



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13471347



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13481348



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13491349



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13501350



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13511351



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13521352



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13531353



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13541354



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13551355



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13561356



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13571357



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13581358



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13591359



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13601360



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13611361



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13621362



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13631363



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13641364



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13651365



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13661366



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13671367



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13681368



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13691369



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13701370



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13711371



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13721372



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13731373



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13741374



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13751375



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13761376



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13771377



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13781378



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13791379



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13801380



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13811381



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13821382



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13831383



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13841384



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13851385



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13861386



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13871387



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13881388



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13891389



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13901390



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13911391



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13921392



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13931393



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13941394



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13951395



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13961396



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13971397



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13981398



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13991399



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14001400



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14011401



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14021402



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14031403



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14041404



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14051405



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14061406



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14071407



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14081408



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14091409



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14101410



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14111411



ឆា  ំទី១៩ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14121412
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