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k        N52/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼965  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 11 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsgÁmkic© 

GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 5933 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼966  sþIBI niy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgGPivDÆn_CnbT 5935 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼967  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;elak lin sIla nigtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamkRmitsBaØabRt 

dl;m®nþIraCkar 04rUb enARksYgyutþiFm’’ 5936 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼968 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi elak          

eyOn zanr½tñ énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 5937 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼969  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

evnRbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 55 rUb enARksYgsuxaPi)al 5938 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼970  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

nigniy½tkmµtemøIgfñak; dl;m®nþIraCkar 22 rUb enARksYgGPivDÆn_CnbT 5943 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼971  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamevn 

RbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 14 rUb enARksYgkic©karnarI 5945 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼972  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 70 rUb enARksYgBaNiC¢kmµ 5947 

 

 

 



x 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼973  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigvresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 

11 rUb 5952 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼974  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 11 GgÁ¼rUb 5954 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼975  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH RBHRKUbBaØaPir½tn_ m:ul suP½NÐ  5955 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼976  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys RBHraCaNacRkkm<úCa cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 38 rUb 5956 

29-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼977  sþIBI karEtgtaMgelakCMTav               

sarin sc©da CaGKÁnayk énmCÄmNÐlRsavRCavc,ab; énGKÁelxaFikardæan 

RkumRbwkSaFmµnuBaØ 5959 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼978  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi elak qn rdæa 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 5960 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼979  sþIBI kardak;m®nþIBn§naKar 04rUb [cUl 

nivtþn_ énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 5961 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼980  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm    

hgS sutsMPar CaGnurdæelxaFikar énRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nig 

sMNg; 5962 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼981  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ca 

TIRbwkSaGm nigCMnYykarGm énKN³kmµaFikarCatierobcMbuNüCati-GnþrCati     

04 rUb 5963 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼982  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþI 

raCkar 50rUb enARksYgeTscrN_ 5964 

 

 

 



K 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼983  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;elak RBM m:ar:aDI  enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa 5967 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼984  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 61 rUb 5968 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 102 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénmCÄmNÐl 

RsavRCav nigGPivDÆGPi)alkic© PaBCaGñkdwknaM nignvanuvtþn_énsala 

PUminÞrdæ)al 5970 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 103 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5973 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 739 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rsukc®nÞa énextþsVayerog 5975 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 740 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukkMBg;eraT× énextþsVayerog 5978 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 741 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukrMdYl énextþsVayerog 5981 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 742 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukrmasEhk énextþsVayerog 5984 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 743 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuksVayRCM énextþsVayerog 5987 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 744 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RkugsVayerog énextþsVayerog 5990 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 745 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuksVayTab énextþsVayerog 5993 

 

 



X 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 746 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rkug)avit énextþsVayerog 5996 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 747 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukGgÁrbUrI énextþtaEkv 5999 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 748 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rsuk)aTI énextþtaEkv 6002 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 749 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukbUrIClsar énextþtaEkv 6005 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 750 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukKirIvg; énextþtaEkv 6008 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 751 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukekaHGENþt énextþtaEkv 6011 

2-esckþIseRmc 

23-07-2019 -esckþIseRmcelx 130 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµaFikar 

CatisnþisuxGakascrsIuvil 6014 

24-07-2019 -esckþIseRmcelx 131 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikarCati 

km<úCaedIm,ImnusScas; 6016 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

19-03-2019 -Rbkaselx 312 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúextþkMBg;s<W 6018 

19-03-2019 -Rbkaselx 313 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúextþ]tþrmanC½y 6023 

 

 



g 

19-03-2019 -Rbkaselx 314 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúraCFanIPñMeBj 6028 

19-03-2019 -Rbkaselx 316 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúextþRBHsIhnu 6033 

19-03-2019 -Rbkaselx 317 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúextþekaHkug 6038 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

25-03-2019 -Rbkaselx 104 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GayKI b‘ÍTUmin 

EXmIxl ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk pliteRKOgsMNg; ¬ekAs‘URkalfñl; 

¬Asphalt Emulsion¦ nigekAs‘URtCak; ¬Cold Mix Asphalt¦¦ 6043 

29-03-2019 -Rbkaselx 117 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un EG‘rerol 

GiuneFIeNsinNl É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6046 

29-03-2019 -Rbkaselx 118 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un fam                  

ហ្វ្លរ ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkar:UC½r kug)aøekC½r RCIC½r kþarkug)aøek 

nigkþarbnÞH 6049 

29-03-2019 -Rbkaselx 119 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un taKisada 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6052 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59335933



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59345934



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59355935



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59365936



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59375937



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59385938



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59395939



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59405940



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59415941



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59425942



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59435943



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59445944



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59455945



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59465946



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59475947



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59485948



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59495949



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59505950



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59515951



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59525952



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59535953



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59545954



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59555955



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59565956



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59575957



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59585958



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59595959



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59605960



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59615961



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59625962



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59635963



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59645964



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59655965



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59665966



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59675967



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59685968



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59695969



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59705970



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59715971



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59725972



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59735973



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59745974



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59755975



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59765976



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59775977



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59785978



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59795979



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59805980



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59815981



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59825982



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59835983



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59845984



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59855985



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59865986



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59875987



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59885988



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59895989



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59905990



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59915991



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59925992



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59935993



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59945994



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59955995



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59965996



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59975997



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59985998



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59995999



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60006000



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60016001



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60026002



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60036003



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60046004



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60056005



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60066006



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60076007



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60086008



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60096009



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60106010



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60116011



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60126012



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60136013



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60146014



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60156015



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60166016



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60176017



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60186018



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60196019



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60206020



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60216021



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60226022



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60236023



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60246024



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60256025



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60266026



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60276027



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60286028



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60296029



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60306030



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60316031



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60326032



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60336033



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60346034



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60356035



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60366036



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60376037



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60386038



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60396039



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60406040



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60416041



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60426042



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60436043



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60446044



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60456045



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60466046



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60476047



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60486048



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60496049



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60506050



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60516051



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60526052



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60536053



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60546054
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ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
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