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k        N25/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼372 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm éh rsµI Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 2759 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼373 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;TIRbwkSa 

RkumRbwkSasþarGPivDÆn_vis½yksikmµ nigCnbT nigTIRbwkSaKN³kmµaFikarCatiCMruj 

clnaPUmimYyplitplmYy cMnYn 47rUb 2760 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼374 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© cMnYn 10rUb 2763 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼375 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi 

tamkRmitsBaØabRtdl;m®nþIraCkar 22rUb enARksYgGPivDÆn_CnbT 2764 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼376 sþIBI kartemøIgfñak; tamkRmitsBaØabRt 

dl;Ék]tþm Ém c½nÞmkra énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsgÁmkic© 

GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 2766 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼377 sþIBI kartemøIgzannþrs½kiþ nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 10 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTs 

Can;x<s; enARksYg]sSahkmµ nigsib,kmµ  2767 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼378 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak esg suxer:n 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  2769 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼379 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 02rUb  2770 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼380 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 02rUb  2771 

 



x 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼381 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþidl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

énRksYgmhaépÞ cMnYn 20rUb  2772 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼382 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

48 rUb rbs;RksYgcMnYn 2 eTAkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐ 

m®nþIbec©keTsCan;x<s; 2774 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼383 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys suvtßara fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 02rUb 2777 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼384 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

Ék]tþm sIum ka GnuRbFanTI1 RBwT§sPa nItikalTI4 5rUb 2778 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼385 sþIBI kardak;m®nþIraCkar 121 rUb rbs; 

RksYg sßab½ncMnYn 28 [cUlnivtþn_ 2779 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼386 sþIBI kartemøIg EtgtaMg nigpþl;zan³ 

CaTIRbwkSasemþcecAhVavaMg cMnYn 04rUb 2787 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼387 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm kg sirIesaP½N 

Ca GnurdæelxaFikar nigtemøIg EtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa nigCaCMnYykarRksYg 

RBHbrmraCvaMg cMnYn 16 rUb 2788 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼388 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Rtak; éfesog 

Ca rdæelxaFikar RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 2790 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼389 sþIBI karEtgtaMgCardæelxaFikar nigCa 

GnurdæelxaFikar énRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 2791 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

10-04-2019 -GnuRkwtüelx 56 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2792 

10-04-2019 -GnuRkwtüelx 57 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2794 

 



K 

10-04-2019 -GnuRkwtüelx 58 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2796 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 319 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2798 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 320 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2803 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 321 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2805 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 322 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2807 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 323 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2809 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 324 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2811 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 325 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 2813 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 326 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 2818 

2-esckþIseRmc 

21-03-2019 -esckþIseRmcelx 50 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikarCati 

snþisuxGakascrsIuvil 2820 

22-03-2019 -esckþIseRmcelx 51 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµaFikarCati 

brisßan nigsuxPaB 2824 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

25-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 193 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;RksYgyutþiFm’ 2827 

25-02-2019 -Rbkaselx 195 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;GKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatiKaMBarsgÁm 2834 

25-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 196 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;RksYgsuxaPi)al 2837 

26-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 208 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæanGb;rMkumartUc énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2844 

 

 



X 

27-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 214 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæanGPivDÆkmµviFIsikSa énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2849 

27-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 217 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;; 

RbcaMGKÁnaykdæanGaCJaFrCatiRBHvihar énRksYgvb,Fm’nigviciRtsil,³ 2854 

28-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 218 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTanrbs; 

RksYgmhaépÞ Epñkrdæ)alTUeTA 2857 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

19-10-2018 -Rbkaselx 353 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Exµr Eb‘evIrICIs É>k 

begáIteragcRk plitRsaebor 2866 

25-10-2018 -Rbkaselx 359 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ésGW ¬exmbUDa¦ 

hÁamuin É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2869 

31-10-2018 -Rbkaselx 361 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sáay hIul GwEPrwl 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; nigpliteRsaméd-eRsameCIg 2872 

 

 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27592759



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27602760



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27612761



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27622762



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27632763



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27642764



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27652765



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27662766



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27672767



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27682768



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27692769



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27702770



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27712771



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27722772



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27732773



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27742774



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27752775



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27762776



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27772777



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27782778



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27792779



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27802780



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27812781



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27822782



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27832783



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27842784



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27852785



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27862786



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27872787



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27882788



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27892789



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27902790



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27912791



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27922792



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27932793



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27942794



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27952795



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27962796



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27972797



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27982798



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27992799



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28002800



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28012801



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28022802



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28032803



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28042804



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28052805



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28062806



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28072807



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28082808



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28092809



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28102810



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28112811



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28122812



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28132813



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28142814



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28152815



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28162816



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28172817



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28182818



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28192819



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28202820



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28212821



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28222822



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28232823



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28242824



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28252825



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28262826



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28272827



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28282828



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28292829



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28302830



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28312831



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28322832



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28332833



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28342834



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28352835



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28362836



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28372837



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28382838



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28392839



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28402840



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28412841



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28422842



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28432843



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28442844



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28452845



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28462846



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28472847



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28482848



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28492849



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28502850



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28512851



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28522852



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28532853



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28542854



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28552855



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28562856



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28572857



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28582858



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28592859



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28602860



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28612861



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28622862



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28632863



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28642864



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28652865



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28662866



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28672867



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28682868



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28692869



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28702870



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28712871



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28722872



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28732873



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28742874
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