
	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ៥១	 តេមីាសទី០៣	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី



                                                                                                                                                
k        N51/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼931 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U GIus‘Y ¬SU, YUSHU¦ CnCaticin sBa¢aticin 5811 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼932 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak y:ag yugeCI ¬YAN, YONGZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5812 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼933 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U lavyan ¬SU, LIAOYUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5813 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼934 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak esor hWhYy ¬XIE, HEHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5814 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼935 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak ekA Ciny:ag ¬GAO, ZHENYANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5815 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼936 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘Y vinyan ¬SU, WENYAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5816 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼937 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U eCIeQog ¬SU, ZIQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5817 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼938 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak xW hVÜeCon ¬KE, FUJIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5818 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼939 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U sYyCIn ¬SU, SHUIJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5819 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼940 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl;Ék]tþm 

s‘an sUlIvuF BIvrGPi)al fñak;elx1 mkCa]tþmGPi)alfñak;elx6 nigEtgtaMg 

Ék]tþm s‘an sUlIvuF CaGKÁnayk énGKÁnaykdæanesvac,ab; nigbec©keTs 

énGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaFmµnuBaØ 5820 

 



x 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼941 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ystamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ GñkGgÁm©as; Ék]tþm elakCMTav Gs;elak 

elakRsI nigkBaØa cMnYn 72 GgÁ¼rUb 5821 
26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼942 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ystamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ])ask ])asika Ék]tþm elakCMTav Gs;elak 

nigelakRsI cMnYn 70 GgÁ¼rUb 5823 
27-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼943 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþidl; ]tþmes-  

nIy_Ék ynþ mIn Ca nay]tþmesnIy_nayTahan fñak;]tþmesnIy_énkg- 

eyaFBlexmrPUminÞ nigEtgtaMgmuxtMENgCardæelxaFikar énRksYgkarBarCati 5825 
27-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼944 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm         

XYn punrtn³ ÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaBénRBHraCaNacRk- 

km<úCaRbcaMsaFarNrdæGar:ab;eGhSIúb nigCaÉkGKÁraCTUtEtgtaMgRbcaM rdæGuI- 

RsaEGl CaÉkGKÁraCTUtEtgtaMgRbcaMRbeTsGar:ab‘ÍsaGUDIt Edlmannievs- 

dæanenATIRkugEKrénsaFarNrdæGar:ab;eGhSIúb bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 5826 
27-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼945 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm         

Cwg b‘unefg  BITIRbwkSaRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCatiman  

zan³esµIrdæelxaFikar edaysamIxøÜnsMulaElg 5827 
27-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼946 sþIBI karEtgtMagmuxtMENgÉk]tþm    

Duy epg CaebskCnTIRbwkSabec©keTs énxuTÞkal½yRbFanRkumRbwkSa 

FmµnuBaØ 5828 
27-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼947 sþIBI   karlubeQµaHelak Eb:n s‘an 

ecjBIRkbx½NÐGñkraCkarénRkumnItib,BaØtiGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaFmµnuBaØ 

eday samICnTTYlmrNPaB 5829 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼948 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak v:ag CINan ¬WANG, JINAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5830 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼949 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin mIgxun ¬CHEN, MINGKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5831 
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28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼950 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak esor sIutug ¬XIE, XUDONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5832 

28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼951 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lav CWeqav ¬LIU, ZHICHAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 5833 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼952 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lIn hayy:ag ¬LIN, HAIYANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5834 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼953 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak v:ag hYyh½g ¬WANG, HUIHUANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5835 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼954 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak v:ag CInv:ag ¬WANG JINWANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5836 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼955 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U CWGIu ¬SU, ZHIYI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5837 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼956 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U CIneyo ¬SU, JINYE¦ CnCaticin sBa¢aticin 5838 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼957 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U eCoxun ¬SU, JIEKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5839 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼958 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lIg qug ¬LIN, CONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5840 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼959 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak CIg CIn ¬JIN, JUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5841 
28-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼960 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin Canxun ¬CHEN, JIANKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5842 
29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼961 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg CardæelxaFikar 

nigCaGnurdæelxaFikar énRksYgB½t’man 04 rUb 5843 
29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼962 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Kwm vasna 

CaGKÁaFikardæan énGKÁaFikardæanrbs;RksYgGPivDÆn_CnbT 5844 

 



X 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼963 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm     

siun suFanI CaCMnYykarÉk]tþm Lúg visaela rdæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI 

manzan³esµI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 5845 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼964 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

130 rUb enARksYgFnFanTwk nig]tuniym  5846 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

19-07-2019 -GnuRkwtüelx 100 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénRkumRbwkSa 

eyaFa 5851 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 726 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

sVayelI énextþesomrab 5855 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 727 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

v:arin énextþesomrab 5858 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 728 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

RBHsIhnu énextþRBHsIhnu 5861 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 729 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

éRBnb; énextþRBHsIhnu 5864 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 730 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

sÞwghav énextþRBHsIhnu 5867 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 731 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

kMBg;sIla énextþRBHsIhnu 5870 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 732 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

ekaHr:ug énextþRBHsIhnu 5873 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 733 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

essan énextþsÞwgERtg 5876 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 734 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

esombUk énextþsÞwgERtg 5879 
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10-06-2019 -GnuRkwtüelx 735 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

esom):ag énextþsÞwgERtg 5882 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 736 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

sÞwgERtg énextþsÞwgERtg 5885 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 737 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

faLabriv:at; énextþsÞwgERtg 5888 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 738 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

burIGUrsVayEsnC½y énextþsÞwgERtg 5891 

2-esckþIseRmc 

19-07-2019 -esckþIseRmcelx 128 ssr sþIBI karEksRmYlKN³kmµkarGnþrRksYgsRmab; 

RKb;RKgskmµPaBkargarGgÁkarminEmnrdæaPi)albreTs 5894 

19-07-2019 -esckþIseRmcelx 129 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYg edIm,I 

erobcMRBwtþikarN_RbNaMgkg;BiPBelakenAtMbn;eqñrsmuRTkm<úCaelIkTI1 BIéf¶TI4 

dl;éf¶TI6 Exmkra qñaM2020 5899 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

19-03-2019 -Rbkaselx 304  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic©nighirBaØvtßúextþkMBg;qñaMg 5902 

19-03-2019 -Rbkaselx 305  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic©nighirBaØvtßúextþbnÞaymanC½y 5908 

19-03-2019 -Rbkaselx 310  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic©nighirBaØvtßúextþRBHvihar 5914 

19-03-2019 -Rbkaselx 311  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic©nighirBaØvtßúextþkMBg;FM 5919 

 2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 
20-03-2019 -Rbkaselx 101 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un pøÚrI-exm nItFIg 

lImIFIt begáIteragcRk cak;semøókbMBak; 5924 

 



 c 

20-03-2019 -Rbkaselx 102 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un san;xüÚ er:DIeGT½r 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plit nigtemøIgeRKOgbgÁúMrfynþ 5927 

22-03-2019 -Rbkaselx 103 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:ans‘unda 

¬exmbUDa¦ fwEb‘kxU É>k begáIteragcRk plit)arI 5930 

 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58115811



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58125812



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58135813



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58145814
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58345834



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58355835



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58365836



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58375837



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58385838



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58395839



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58405840



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58415841



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58425842



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58435843



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58445844



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58455845



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58465846



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58475847



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58485848



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58495849



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58505850



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58515851



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58525852



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58535853



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58545854



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58555855



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58565856



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58575857



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58585858



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58595859



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58605860



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58615861



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58625862



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58635863



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58645864



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58655865



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58665866



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58675867



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58685868



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58695869



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58705870



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58715871



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58725872



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58735873



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58745874



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58755875



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58765876



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58775877



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58785878



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58795879



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58805880



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58815881



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58825882



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58835883



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58845884



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58855885



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58865886



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58875887



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58885888



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58895889



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58905890



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58915891



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58925892



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58935893



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58945894



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58955895



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58965896



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58975897



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58985898



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58995899



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59005900



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59015901



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59025902



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59035903



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59045904



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59055905



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59065906



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59075907



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59085908



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59095909



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59105910



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59115911



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59125912



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59135913



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59145914



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59155915



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59165916
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