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k        N32/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼499 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak ehg m:ar:a BI 

zannþrs½kþivr³m®nþIfñak;elx 4 énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al RksYgéRbsNIy_ nig 

TUrKmnaKmn_ mkzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

énRkbx½NÐ m®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 3567 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼500 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

vresnIy_Ék Ehm LúgsuP½®kþ nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 3568 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼501 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar  256 

rUb enARksYgsuxaPi)al 3569 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼502 sþIBI kar kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ystamlMdab;fñak; cMeBaHÉk]tþm nigGs;elak cMnYn 11rUb 3579 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼503 sþIBI karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ystamlMdab;fñak; cMeBaHRBHsgÇ ])ask ])asika Gs;elak nigelakRsIcMnYn 12 

GgÁ¼rUb 3580 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼504 sþIBI karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ystamlMdab;fñak; cMeBaHelak nigelakRsIcMnYn 8 rUb 3581 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼505 sþIBI karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ystamlMdab;fñak; cMeBaH]kj:a nigGs;elakcMnYn 20rUb 3582 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼506 sþIBI karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ystamlMdab;fñak; cMeBaHkgkmøaMgRbdab;GavuFcMnYn 37rUb 3584 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼507 sþIBI karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

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

nigkBaØa cMnYn 32 GgÁ¼rUb 3586 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼508 sþIBI karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ystamlMdab;fñak; cMeBaHkgkmøaMgRbdab;GavuFcMnYn 62 rUb 3588 



x 

04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼509 sþIBI karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ystamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØacMnYn 78 rUb 3591 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼510 sþIBI karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyystam 

lMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ GñkGgÁm©as; Ék]tþm Gs;elak nigelakRsIcMnYn 75 rUb 3593 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼511 sþIBI karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyystam 

lMdab;fñak; cMeBaHÉk]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØacMnYn  71 rUb 3595 
10-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼513 sþIBI karEtgtaMg CardæelxaFikar nigCaGnurdæ 

elxaFikar énRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 3597 
10-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼514 sþIBI karpþl;eKarmgarkitþiys énraCbNÐitü 

sPakm<úCa CUnÉk]tþm qay fn CakitþiesdæabNÐit 3599 
10-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼515 sþIBI karpþl;eKarmgarkitþiys énraCbNÐitü 

sPakm<úCa CUnelakCMTav XYn sudarI CakitþisgÁhbNÐit 3601 
10-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼516 sþIBI karpþl;eKarmgarkitþiys énraCbNÐitü 

sPakm<úCa CUnÉk]tþm Dit mnÞI CakitþinItiekaslbNÐit 3603 
10-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼517 sþIBI karpþl;eKarmgarkitþiys énraCbNÐitü 

sPakm<úCa CUnÉk]tþm Eb:n bBaØa CakitþinItiekaslbNÐit 3605 
11-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼518 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm 

tan; kusl CanaykviTüasßanCatishRKinPaB nignvanuvtþn_énRksYgkargar nig 

bNþúHbNþalviC¢aCIv³ manzan³esµI GKÁnayk 3607 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 80 GnRk>bk sþIBI karbegáItmnÞIrBiesaFn_plitplEkøgkøay 

cMNuHRksYgmhaépÞ 3608 

21-06-2019 -GnuRkwtüelx 81 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta2 maRta25 maRta26 nig 

maRta35 énGnuRkwtüelx188 GnRk>bk cuHéf¶TI14 Exvicäika qñaM2008 

nigmaRta27fµI énGnuRkwtüelx 118 GnRk>bk cuHéf¶TI26 Exkkáda qñaM2007 3610 

 



K 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 400 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar TIRbwkSa RksYgkarBarCati 3616 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 401 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3618 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 402 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMgsPaBaNiC¢ 

kmµ extþbnÞaymanC½y GaNtþiTI2 elIkTI2 3621 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 403 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMgsPaBaNiC¢ 

kmµ extþeBaF×sat; GaNtþiTI2 elIkTI2 3623 

03-04-2019 -GnuRkwtüelx 404 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3625 

03-04-2019 -GnuRkwtüelx 405 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3626 

03-04-2019 -GnuRkwtüelx 406 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 3628 

03-04-2019 -GnuRkwtüelx 407 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3630 

03-04-2019 -GnuRkwtüelx 408 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIsgÇ 3631 

03-04-2019 -GnuRkwtüelx 409 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 3632 

04-04-2019 -GnuRkwtüelx 410 GnRk>tt sþIBI karepÞrsRmYlParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 3633 

08-04-2019 -GnuRkwtüelx 411 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 3635 

08-04-2019 -GnuRkwtüelx 412 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3636 

08-04-2019 -GnuRkwtüelx 413 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3638 

08-04-2019 -GnuRkwtüelx 414 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3640 

08-04-2019 -GnuRkwtüelx 415 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3641 

09-04-2019 -GnuRkwtüelx 416 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaCatikm<úCa 

edIm,Ikumar 3643 

2-esckþIseRmc 

23-05-2019 -esckþIseRmcelx 72 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm smaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctu- 

ekaN dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþ]tþrmanC½y 3646 

23-05-2019 -esckþIseRmcelx 73 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm smaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctu- 

ekaN dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþ)at;dMbg 3648 



X 

23-05-2019 -esckþIseRmcelx 74 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm smaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctu- 

ekaN dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþbnÞaymanC½y 3651 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

16-11-2018 -Rbkaselx 383 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hÁIn Gan epePIr 

É>k begáIteragcRk plitekskatug 3657 

19-11-2018 -Rbkaselx 384 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIun h½r run sIulIxn 

r:ab;eb‘Ír É>k begáIteragcRk pliteRbgsIulIxn 3660 

19-11-2018 -Rbkaselx 385 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sam:arItan; 

efksßay ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3663 

19-11-2018 -Rbkaselx 386 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGs vI Gay ¬eG 

GIu sIu¦ xmePnI lImIFIt begáIteragcRkplit plitpl nigEpñkéneRKOgGKÁisnI nig 

eGLikRtUnik 3666 

11-12-2018 -Rbkaselx 397 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbU xUfb 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3669 

11-12-2018 -Rbkaselx 398 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yU lI 

GIuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ hÁaemn begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3672 

04-01-2019 -Rbkaselx 001 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eRbsÞIc hÁamiun É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3675 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

28-12-2018 -Rbkaselx 0173 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0173 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 Ex FñÚ qñaM 2018   3678 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

04-10-2018 -Rbkaselx 1731 kkn¼Rbk  sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3682 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35673567



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35683568



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35693569



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35703570



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35713571



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35723572



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35733573



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35743574



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35753575



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35763576



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35773577



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35783578



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35793579



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35803580



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35813581



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35823582



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35833583



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35843584



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35853585



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35863586



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35873587



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35883588



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35893589



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35903590



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35913591



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35923592



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35933593



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35943594



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35953595



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35963596



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35973597



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35983598



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35993599



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36003600



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36013601



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36023602



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36033603



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36043604



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36053605



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36063606



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36073607



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36083608



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36093609



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36103610



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36113611



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36123612



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36133613



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36143614



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36153615



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36163616



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36173617



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36183618



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36193619



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36203620



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36213621



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36223622



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36233623



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36243624



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36253625



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36263626



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36273627



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36283628



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36293629



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36303630



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36313631



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36323632



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36333633



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36343634



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36353635



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36363636



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36373637



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36383638



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36393639



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36403640



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36413641



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36423642



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36433643



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36443644



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36453645



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36463646



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36473647



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36483648



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36493649



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36503650



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36513651



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36523652



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36533653



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36543654



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36553655



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36563656



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36573657



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36583658



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36593659



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36603660



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36613661



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36623662



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36633663



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36643664



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36653665



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36663666



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36673667



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36683668



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36693669



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36703670



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36713671



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36723672



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36733673



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36743674



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36753675



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36763676



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36773677



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36783678



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36793679



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36803680



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36813681



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36823682
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