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k        N45/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼776  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;elakCMTav     

sm,tþi suKn§a CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatikm<úCa 

edIm,Ikumar  énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta manzan³esµI GKÁÁnayk 5077 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼777  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm b‘un c½nÞvNÑ³ 

CardæelxaFikarRksYgGPivDÆn_CnbT 5078 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼778  sþIBI eR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH elak ywm sMenog 5079 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼779  sþIBI karEtgtaMgelak QIv KYrsIuj Ca 

]kj:a 5080 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼780  sþIBI karEtgtaMgelakRsI BUn mrkt Ca 

]kj:a 5081 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼781  sþIBI karEtgtaMgelak Él siT§iRKIy:a 

Ca ]kj:a 5082 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼782  sþIBI karEtgtaMgelak g:Uv esomQun 

Ca ]kj:a 5083 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼783  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI kag ¬LI,  GANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5084 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼784  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  laMg mIghIuhIEmn ¬LEUNG  MING HEI HEYMAN¦ CnCaticin 

sBa¢aticin 5085 

 

 



x 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼785  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  G‘Y y:Uswug ¬WU, YUSHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5086 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼786  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  GIu PIghVI ¬YU, PINGFEI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚeQµaHCa    

GIu ehVt ¬YU FAIYH¦ 5087 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼787  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIv TICa ¬LIU DIJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin  5088 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼788  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  cav sIunsIug ¬ZHAO, XINXING¦ CnCaticin sBa¢aticin  5089 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼789  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI econv½y ¬LI, JIANWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin  5090 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼790  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIv hVwg ¬LIU, FENG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚeQµaHCa  nU b‘Í 

¬NU  BI¦ 5091 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼791  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI yu:gCIg ¬LEE SHEONG JING¦ CnCatim:aeLsIu sBa¢atim:aeLsIu 5092 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼792  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  CIn esavlI ¬JIN,  XIAOLI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5093 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼793  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin s‘unhVa ¬CHEN SHUNFA¦ CnCaticin sBa¢aticin 5094 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼794  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin m:Urug ¬CHEN, MURONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5095 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼795  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y hVÚhay ¬SU, FUHAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5096 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼796  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y cavh½g ¬SU,  ZHAOHUANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5097 

 

 



K 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼797  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  hW CIgecav ¬HE,  JINGZAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 5098 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼798  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag em:As‘Y ¬WANG,  MAOSHU¦ CnCaticin sBa¢aticin 5099 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼799  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin qayLúg ¬CHEN,  CAILONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5100 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼800  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  eQov nIQaMg ¬QIU,  NIQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5101 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼801  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag KYrév ¬WANG,  GUOWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5102 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼802  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y Qagpwg ¬SU, CHANGPENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5103 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼803  sþIBI kartemøIgzan³elakCMTav Ekv m:alI 

TIRbwkSasemþcvibulesnaPkþI say QMu RbFanRBwT§sPa nItikalTI4 manzan³esµI 

eTsrdæm®nþI 5104 

12-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼805  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Twg can;Na Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgEpnkar 5105 

12-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼806  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgmuxgarsaFarN³ 02rUb 5106 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

21-06-2019 -GnuRkwtüelx 82 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;shKmn_én]Tüan 

CatiRBHmunIvgS {bUkeKa} elIépÞdITMhM 8/60 hikta ¬R)aMbIhikta huksibGa¦ 

sßitkñúgPUmisa®sþ XMum:ak;R)aMg RsukTwkQU extþkMBt 5107 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 441 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 5111 

 



X 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 658 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuksñÜl énextþRkecH 5116 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 659 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukciRtbUrI énextþRkecH 5119 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 660 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukEkvsIma énextþmNÐlKirI 5122 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 661 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukekaHEjk énextþmNÐlKirI 5125 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 662 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukGUrraMg énextþmNÐlKirI 5128 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 663 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukeBRCada énextþmNÐlKirI 5131 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 664 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RkugEsnmenarmü énextþmNÐlKirI 5134 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 665 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐcMkarmn énraCFanIPñMeBj 5137 

2-esckþIseRmc 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 115 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm smaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþtaEkv 5140 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 116 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm smaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþsVayerog 5142 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 117 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm smaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþekaHkug 5144 

 



g 

3-saracrENnaM 

10-04-2019 -saracrENnaMelx 05 srNn sþIBI karerobcMEpnkaryuT§sa®sþfvikaqñaM 2020-

2022 5146 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

11-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 249 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;RbcaMenA 

ebLaCatiGtItyuT§Cn énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 5183 

13-03-2019 -Rbkaselx 255 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;gar 

ebIkpþl;CMnYs enAGgÁPaBfvika énRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú  5186 

13-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 256 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;RksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 5190 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

20-03-2019 -Rbkaselx 539 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 5198 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50775077



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50785078



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50795079



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50805080



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50815081



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50825082



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50835083



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50845084



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50855085



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50865086



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50875087



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50885088



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50895089



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50905090



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50915091



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50925092



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50935093



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50945094



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50955095



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50965096



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50975097



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50985098



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50995099



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51005100



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51015101



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51025102



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51035103



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51045104



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51055105



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51065106



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51075107



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51085108



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51095109



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51105110



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51115111



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51125112



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51135113



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51145114



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51155115



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51165116



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51175117



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51185118



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51195119



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51205120



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51215121



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51225122



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51235123



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51245124



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51255125



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51265126



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51275127



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51285128



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51295129



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51305130



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51315131



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51325132



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51335133



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51345134



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51355135



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51365136



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51375137



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51385138



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51395139



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51405140



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51415141



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51425142



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51435143



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51445144



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51455145



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51465146



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51475147



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51485148



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51495149



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51505150



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51515151



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51525152



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51535153



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51545154



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51555155



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51565156



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51575157



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51585158



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51595159



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51605160



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51615161



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51625162



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51635163



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51645164



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51655165



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51665166



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51675167



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51685168



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51695169



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51705170



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51715171



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51725172



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51735173



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51745174



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51755175



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51765176



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51775177



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51785178



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51795179



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51805180



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51815181



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51825182



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51835183



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51845184



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51855185



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51865186



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51875187



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51885188



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51895189



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51905190



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51915191



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51925192



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51935193



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51945194



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51955195



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51965196



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51975197



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51985198
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