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k        N37/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼605 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm hIu esaPa Ca 

smaCikRkumRbwkSaFmµnuBaØ sRmab;GaNtþi9qñaM ¬qñaM2019-2028¦ EtgtaMgeday 

]tþmRkumRbwkSaénGgÁecARkm 4145 

08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼606 sþIBI karEtgtaMgecARkmkmµsikSa RBHraC-

GaCJargkmµsikSa  54nak; [eTAbeRmIkargarenAtamsaladMbUg nigGyükarGm 

saladMbUgextþ 4146 

08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼607 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 

102rUb 4149 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼608 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Ekv BuT§rsµI 

CasmaCikRkumRbwkSaFmµnuBaØ kñúgGaNtþifµI 4152 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼609 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U BIgQaMg ¬SU, BINGQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4153 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼610 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U BIgNan ¬SU, BINGNAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4154 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼611 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U hayNan ¬SU, HAINAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4155 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼612 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag BIglIn ¬WANG, BINGLIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4156 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼613 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Lav CWmIg ¬LIU, ZHIMIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4157 

 



x 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼614 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  h½g y:avlIn ¬HUANG, YAOLIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4158 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼615 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  h½g h½rswg ¬HUANG, HUOSHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4159 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼616 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  L hugbU ¬LUO, HONGBO¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

L rUbWt ¬LUO ROBERT¦ 4160 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼617 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  vin bU ¬WEN, BO¦ CnCaticin sBa¢aticin 4161 

09-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼618 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  fag CanéB ¬TANG, JIANBEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 4162 

10-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼619 sþIBI kareR)asRBHraCTanCakic©bcäamrN³ 

cMeBaHsB])ask nYn sIun nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; 

mhaesrIvDÆn_ 4163 

10-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼620 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQµaH        

KI suPaB ePT Rbus Gayu 36qñaM BIbThigSamansßanTm¶n;eTasedaysar 

mrNPaBénCnrgeRKaH RbRBwtþenAkgGnþraKmn_279 TIbBa¢akarkgraCGavuFhtß 

elIépÞRbeTs 4164 

12-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼621 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys CatUbkar cMeBaH elakCMTav epøk PiruN 4165 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼623 sþIBI karEksRmYlmaRta2 énRBHraCRkwtü 

elx ns¼rkt¼0909¼943 cuHéf¶TI 23 ExkBaØa qñaM2009 sþIBI karEksRmYl 

nigkareFVIniytPaBkarbegáItKN³kmµaFikarCatiTenøemKgÁkm<úCa 4166 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼624 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm GIuv pløI Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgB½t’man 4168 

 



K 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼625 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

Cakic©bcäamrN³dl;sBelakvresnIy_Ék Ekv munI naynKr)alCan;x<s; 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 4169 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

28-06-2019 -GnuRkwtüelx 89 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfviika 4170 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 481 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4172 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 482 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4173 

09-05-2019 -GnuRkwtüelx 483 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 4174 

09-05-2019 -GnuRkwtüelx 484 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4176 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 485 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4177 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 486 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4178 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 487 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBtMNag[Rbmux 

raCrdæaPi)alkñúgRkumRbwkSaPi)alFnaKarCatiénkm<úCa 4179 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 488 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBtMNag[RksYg                

esdækic© nighirBaØvtßúkñúgRkumRbwkSaPi)alFnaKarCatiénkm<úCa 4180 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 489 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBtMNag[mCÄdæan 

]tþmsikSakñúgRkumRbwkSaPi)alFnaKarCatiénkm<úCa 4181 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 490 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBtMNag[mCÄdæan 

eFVIskmµPaBesdækic©kñúgRkumRbwkSaPi)alFnaKarCatiénkm<úCa 4182 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 491 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBtMNag[buKÁlik 

FnaKarkNþalkñúgRkumRbwkSaPi)alFnaKarCatiénkm<úCa 4183 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 492 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4184 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 493 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4185 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 494 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4187 
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16-05-2019 -GnuRkwtüelx 495 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4192 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 496 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4194 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 497 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 4196 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 498 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4199 

17-05-2019 -GnuRkwtüelx 499 GnRk>tt sþIBI karpøas; nigEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 

énRBHraCaNacRkkm<úCaenAbreTs 4201 

17-05-2019 -GnuRkwtüelx 500 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4203 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 501 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4204 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 502 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4205 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 503 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4207 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 504 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4208 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 505 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4209 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 506 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 4211 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 507 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4212 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 508 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4213 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 509 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4215 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 510 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4217 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 511 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4222 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 512 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4224 

2-esckþIseRmc 

10-06-2019 -esckþIseRmcelx 84 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYgcMeBaHkic© 

edIm,IkMNt;tMbn;rmNIydæanekaHEkreLIgvij 4226 

10-06-2019 -esckþIseRmcelx 85 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBGgÁPaBGñknaMBakü 

raCrdæaPi)al 4228 

11-06-2019 -esckþIseRmcelx 86 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikarsm,Tan 

dIsgÁÁmkic©fñak;Cati 4231 

 



g  

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-02-2019 -Rbkaselx 135 shv>Rbk sþIBI karbegáItmUlniFiGPivDÆn_shRKinPaB 4234 

25-02-2019 -Rbkaselx 190 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükr RbcaMenAGaCJaFrCati 

sMbUréRBKuk énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 4243 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

29-11-2018 -Rbkaselx 387 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un kUm:aelc PIvI 

¬exeGc¦ efkNLCI É>k begáIteragcRk plitbnÞHsULa nigeRKOgbgÁMú 4246 

05-12-2018 -Rbkaselx 395 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un DIkenIFI nIteFIr 

lImIFIt begáIteragcRk cak;semøókbMBak; nigeRsameCIg 4249 

12-12-2018 -Rbkaselx 399 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuPIPIsIu eGAdr Evr 

¬exmbUDa¦ É>k  begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; nigkabUbs<ay ¬BIRkNat;¦ 4252 

12-12-2018 -Rbkaselx 400 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GIuxU ebs ehVkeFIrI 

begáIteragcRk tm,ajsemøókbMBak;  4255 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

04-03-2019 -Rbkaselx 400 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 4258 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41454145



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41464146



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41474147



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41484148



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41494149



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41504150



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41514151



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41524152



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41534153



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41544154



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41554155



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41564156



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41574157



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41584158



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41594159



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41604160



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41614161



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41624162



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41634163



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41644164



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41654165



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41664166



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41674167



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41684168



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41694169



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41704170



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41714171



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41724172



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41734173



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41744174



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41754175



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41764176



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41774177



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41784178



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41794179



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41804180



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41814181



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41824182



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41834183



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41844184



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41854185



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41864186



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41874187



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41884188



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41894189



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41904190



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41914191



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41924192



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41934193



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41944194



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41954195



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41964196



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41974197



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41984198



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41994199



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42004200



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42014201



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42024202



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42034203



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42044204



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42054205



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42064206



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42074207



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42084208



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42094209



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42104210



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42114211



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42124212



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42134213



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42144214



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42154215



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42164216



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42174217



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42184218



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42194219



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42204220



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42214221



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42224222



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42234223



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42244224



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42254225



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42264226



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42274227



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42284228



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42294229



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42304230



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42314231



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42324232



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42334233



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42344234



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42354235



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42364236



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42374237



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42384238



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42394239



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42404240



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42414241



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42424242



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42434243



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42444244



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42454245



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42464246



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42474247



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42484248



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42494249



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42504250



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42514251



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42524252



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42534253



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42544254



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42554255



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42564256



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42574257



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42584258
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