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k        N29/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

19-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼439 sþIBI karpþl;nItism,TaeLIgvij[eQµaH  

c½nÞ sila ePT Rbus ekItéf¶TI 20 Extula qñaM1960 EdlRtUv)anhamXat; 

min[eFVIskmµPaBneya)aysRmab;ry³eBl 5 ¬R)aM¦qñaM tamGMNacsaldIka 

elx³ 340¬q¦ cuHéf¶TI 16 Exvicäika qñaM2017 rbs;tulakarkMBUl 3221 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼440 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Kg; v:aj Ca 

GKÁaFikar énGKÁaFikardæan rbs;RksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT CMnYsÉk]tþm 

Kwm sun Edl)anTTYlParkic©fµI 3222 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼441 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

cMnYn 07rUb enARksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 3223 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼442 sþIBI karniy½tkmµzannþrs½kþi  nigfñak; 

tamGtItPaBkargar CakrNIBiess dl;elakRsI taMg suKn§mala énRkbx½NÐ 

m®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgBaNiC¢kmµ 3225 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼443 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak sy suvNÑ 

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

nKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 3226 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼444 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

Cakic©bcäamrN³dl;sBelakvresnIy_Ék g:an; nI naynKr)alCan;x<s; 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 3227 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼445 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

RksYgmhaépÞ cMnYn 24rUb 3228 

 



x 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼446 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;kBaØa  v:ag v:aylIg ¬WANG WEI-LING¦ CnCaticinétva:n; sBa¢aticin 

étva:n; 3230 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼447 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIv CunGIu ¬LIU, JIUN-YI¦ CnCaticinétva:n; sBa¢aticinétva:n; 3231 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼448 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  laMg ecohav ¬LIANG, CHIA-HAO¦ CnCaticinétva:n; sBa¢aticin 

étva:n; 3232 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼449 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  esg hVanecg ¬ZENG, FANCHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  

edaybþÚreQµaHCa esg ecg ¬ZENG CHENG¦ 3233 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼450 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lU davhÁÜy ¬LU, DAOGUI¦ CnCaticin sBa¢aticin  3234 

27-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼451 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  h‘ug can;ev: ¬LUNG, CHAN-WEI¦ CnCaticinétva:n; sBa¢aticinétva:n; 3235 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼453 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm bYn sar³munI 

CardæelxaFikarRksYgBaNiC¢kmµ 3236 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼454 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³emFavI 

raCrdæaPi)al cMnYn 03rUb 3237 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼455 sþIBI karEtgtaMgCardæelxaFikar nigCa 

GnurdæelxaFikar énRksYgcMnYn 04 dl;Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 04rUb 3238 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼456 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

raCrdæaPi)al 07rUb  3239 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼457 sþIBI karepÞrbBa©ÚlelakvresnIy_eTa           

Kat h‘ul énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 3240 

 



K 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼458 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþm 

GKÁanurkSBn§naKar dl;m®nþIBn§naKar cMnYn 11 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 3241 

 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

10-01-2019 -GnuRkwtüelx 12 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 1 maRta 2 nigmaRta 3  

énGnuRkwtüelx 126 GnRk>bk cuHéf¶TI 17 Exmifuna qñaM2016 sþIBI 

karbegáItKN³bBa¢akarsnþisuxGcié®nþy_ sRmab;karBarkarcuHeQµaHe)aHeqñat 

edIm,IerobcMbBa¢Ie)aHeqñatfµI qñaM2016 karBinitübBa¢IeQµaH nigcuHeQµaH 

e)aHeqñatRbcaMqñaM nigkare)aHeqñatfñak;Cati-fñak;eRkamCati cab;BIqñaM 2016 

dl;qñaM2019 3243 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 70 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3246 

24-05-2019 -GnuRkwtüelx 71 GnRk>bk sþIBI karEkERbnigkartemøIgR)ak;bMNac;ecARkmnig 

RBHraCGaCJa 3248 

03-06-2019 -GnuRkwtüelx 72 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 3253 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 47 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3255 

27-03-2019 -GnuRkwtüelx 369 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3256 

27-03-2019 -GnuRkwtüelx 370 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3258 

27-03-2019 -GnuRkwtüelx 371 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3260 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 372 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 3261 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 373 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 3268 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 374 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 3270 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 375 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 3273 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 376 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 3291 

 

 



X 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 377 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3292 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 378 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3297 

2-esckþIseRmc 

09-04-2019 -esckþIseRmcelx 59 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYg edIm,IsikSa 

nigedaHRsaybBaða)ak;RcaMgTenø)asak;-Tenøh‘Uv nigERBkéRCFM-ERBkb‘íjyI enA 

tambeNþayRBMEdnkm<úCa-evotNam 3298 

 

19-04-2019 -esckþIseRmcelx 60 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYg sRmab; 

erobcMBiFItP¢ab;muxtMNs<anmitþPaBkm<úCa-éf ¬sÞwgbt;-)anNgeGon¦ BiFIebIk 

kardæansagsg;GKarRckTVarRBMEdnsÞwgbt; nigBiFIRbKl;-TTYlk,al rfePøIg 

¬DMU¦ 3301 

23-04-2019 -esckþIseRmcelx 61 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþ 

RBHsIhnu 3304 

23-04-2019 -esckþIseRmcelx 62 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm nigEksRmYlsmaCikRkum 

kargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþsÞwgERtg 3306 

25-04-2019 -esckþIseRmcelx 63 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 3308 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

11-04-2019 -esckþIseRmcelx 050 shv sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµaFikarGnuvtþ 

kargarTij sagsg; CYsCul bMBak;smÖar ]bkrN_ eRKOgsgðarwm nigGclnRTBü 

rbs;GKÁnaykdæanKynigrdæakrkm<úCa 3309 

 

 



g 

12-04-2019 -saracrENnaMelx 002 shv sþIBI kic©bBa¢ikaKNenyüelIkarpþl;]btßmÖFnrbs; 

RKwHsßansaFarN³rdæ)al 3313 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

15-11-2018 -Rbkaselx 377 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVay esÞt 

fwEb‘kxU É>k begáIteragcRk plit)arI 3317 

15-11-2018 -Rbkaselx 378 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUDan esAGIusþ 

eGs‘a fwEb‘xU É>k begáIteragcRk plit)arI 3320 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

03-12-2018 -Rbkaselx 0154 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0154 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 03 Ex FñÚ qñaM 2018   3323 

03-12-2018 -Rbkaselx 0155 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0155 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 03 Ex FñÚ qñaM 2018   3327 

03-12-2018 -Rbkaselx 0162 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0162 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 03 Ex FñÚ qñaM 2018   3331 
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ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32313231
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ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32493249



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32503250



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32513251



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32523252



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32533253



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32543254



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32553255



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32563256



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32573257



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32583258



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32593259



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32603260



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32613261



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32623262



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32633263



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32643264



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32653265



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32663266



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32673267



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32683268



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32693269



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32703270



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32713271



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32723272



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32733273



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32743274



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32753275



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32763276



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32773277



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32783278



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32793279



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32803280



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32813281



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32823282



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32833283



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32843284



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32853285



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32863286



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32873287



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32883288



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32893289



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32903290



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32913291



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32923292



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32933293



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32943294



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32953295



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32963296



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32973297



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32983298



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32993299



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33003300



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33013301



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33023302



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33033303



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33043304



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33053305



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33063306



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33073307



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33083308



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33093309



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33103310



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33113311



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33123312



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33133313



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33143314



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33153315



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33163316



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33173317



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33183318



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33193319



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33203320



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33213321



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33223322



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33233323



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33243324



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33253325



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33263326



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33273327



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33283328



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33293329



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33303330



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33313331



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33323332



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33333333



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33343334
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