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k         N14/19 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼149 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSasemþc 

RkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ 04 rUb 1527 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼150 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 11 rUb 1528 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼151 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 50 rUb 1529 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼152 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 32 rUb 1532 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼153 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak sU mInIrdæ 

Rkbx½NÐGPi)alm®nþIraCkarRkumnItib,BaØtþi énGKÁelxaFikardæanRBwT§sPa mkCa 

zannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 1534 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼154 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm  

Ca Ekvcinþa CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esµI GKÁnayk bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ 1535 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼155 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm s‘Mu m:ab; 

CardæelxaFikar RksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ nigEtgtaMg nigpþl;zan³ bEnßm 

smasPaBfñak;dwknaMGaCJaFrCatiGbSra cMnYn 03 rUb 1536 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼156 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa nig 

CMnYykarGaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejon cMnYn 02 rUb 1538 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼157 sþIBI kartemøIgzan³dl;Ék]tþm                 

KW b‘uNÑavut GKÁelxaFikarrg KN³kmµaFikarCatieGsáab; manzan³esµI rdæelxa 

Fikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 1539 



x  

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼158 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 45 rUb 1540 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼159 sþIBI karGnuBaØat[elakCMTav b:k;sm½y 

suviTüanI smaCikRkumelxasemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn nayk 

rdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa sßitkñúgPaBTMenrKµanebovtSry³eBl 01 qñaM 1543 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼160 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak lI tav ¬LI TAO¦ 1544 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼161 sþIBI karEtgtaMgelak qay huk Ca ]kj:a 1545 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼162 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm c½nÞ tara Ca 

]kj:a 1546 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼163 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm R)ak; R)akd Ca 

]kj:a 1547 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼164 sþIBI karEtgtaMgelak Lay b‘uNÑavDÆn_ 

Ca ]kj:a 1548 

06-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼165 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RbeKn RBHetCKuN rkçetßera b:uk m:aer:t nUveRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ 

fñak; mhaesna 1549 
 

08-02-2019 - KRET NS¼KRT¼0219¼167 NOMMONS Maître Michel Buisson, Grand 

Officier de l’ Ordre Royal du Cambodge, en témoignang de Notre Très haute 

considération. 1550 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼168 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 13 rUb 1551 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼169 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 27 rUb 1552 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼170 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 20 rUb 1554 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼171 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm cMnYn 03 rUb 1556 



K  
08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼172 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  h½g CInta ¬HUANG, JINTA¦ CnCaticin sBa¢aticin 1557 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼173 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  s‘U lagswg ¬SU, LIANGSHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 1558 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼174 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  lI vinCW ¬LI, WENZE¦ CnCaticin sBa¢aticin 1559 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼175 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  s‘U hVÚyU ¬SU, FUYOU¦ CnCaticin sBa¢aticin 1560 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

13-02-2019 -GnuRkwtüelx 33 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 15 énGnuRkwtüelx 

111 GnRk>bk cuHéf¶TI 27 Ex kBaØa qñaM 2005 sþIBI karGnuvtþc,ab;sþIBI 

viesaFnkmµ énc,ab;sþIBI vinieyaK énRBHraCaNacRkkm<úCa 1561 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 34 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1566 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 114 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigsRmYlParkic©m®nþIraCkar 1568 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 115 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1570 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 116 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigsRmYlParkic©m®nþIraCkar 1571 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 117 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1573 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 118 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1574 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 119 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1576 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 120 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1578 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 121 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1581 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 122 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1582 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 123 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1585 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 124 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1589 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 125 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1590 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 126 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1592 



X  

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 127 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1597 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 128 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1600 

04-02-2019 -GnuRkwtüelx 129 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþim®nþI 

nKr)alCati 1602 

04-02-2019 -GnuRkwtüelx 130 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©m®nþIraCkar 1603 

04-02-2019 -GnuRkwtüelx 134 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1604 

2-saracr  

25-02-2019 -saracrelx 02 sr sþIBI karR)arB§TivaCatiGMNan 1606 

III-kargarbNþaRksYg 

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

29-01-2019 -Rbkaselx 100 shv>Rbk sþIBI karBüÜrTukkarbg;R)ak;rMedaHBn§elIR)ak;cMNUl 

rbs;shRKasRbkbGaCIvkmµkñúgvis½yksikmµ 1608 

30-01-2019 -Rbkaselx 101 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarcRmuHrvagGKÁnaykdæan 

Bn§dar nigsmaKm nigGgÁkarminEmnrdæaPi)al 1610 

30-01-2019 -Rbkaselx 102 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 2019 

rbs;GKÁnaykdæanrtnaKarCati énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 1613 

31-01-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 103 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs; GaCJaFrTenøsab énRksYgFnFanTwk nig]tuniym 1619 

31-01-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 104 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

RbcaMenA naykdæanGb;rMBiess énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 1623 

01-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 106 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2019 RbcaMenAGaCJaFrCatiGbSra énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 1625 

25-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 194 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2019 rbs;raCbNÐitsPaviC¢aCIv³tulakar énRksYgyutþiFm’ 1634 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

11-10-2018 -Rbkaselx 341 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un y:ansIun eRsd 

els É>k begáIteragcRkxarGMe)aH plitExSEs,keCIg nigeRKOgbnSMEs,keCIg 1640 



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15271527



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15281528



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15291529



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15301530



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15311531



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15321532



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15331533



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15341534



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15351535



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15361536



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15371537



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15381538



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15391539



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15401540



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15411541



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15421542



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15431543



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15441544



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15451545



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15461546



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15471547



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15481548



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15491549



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15501550



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15511551



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15521552



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15531553



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15541554



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15551555



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15561556



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15571557



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15581558



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15591559



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15601560



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15611561



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15621562



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15631563



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15641564



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15651565



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15661566



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15671567



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15681568



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15691569



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15701570



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15711571



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15721572



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15731573



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15741574



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15751575



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15761576



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15771577



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15781578



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15791579



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15801580



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15811581



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15821582



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15831583



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15841584



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15851585



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15861586



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15871587



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15881588



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15891589



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15901590



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15911591



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15921592



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15931593



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15941594



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15951595



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15961596



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15971597



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15981598



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15991599



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16001600



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16011601



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16021602



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16031603



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16041604



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16051605



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16061606



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16071607



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16081608



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16091609



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16101610



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16111611



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16121612



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16131613



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16141614



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16151615



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16161616



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16171617



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16181618



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16191619



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16201620



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16211621



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16221622



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16231623



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16241624



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16251625



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16261626



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16271627



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16281628



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16291629



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16301630



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16311631



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16321632



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16331633



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16341634



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16351635



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16361636



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16371637



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16381638



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16391639



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16401640



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16411641



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16421642
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