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k        N50/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

22-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼906  sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 140 rUb enARksYgFnFanTwk nig]tuniym 5689 

22-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼907  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

92 rUb enARksYgyutþiFm’ 5696 

22-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼908  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 52 rUb 5700 

22-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼909  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  swg runQan ¬ZENG RUNQUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5703 

22-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼910  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm  Gwum Qunlwm 

CaRbFanRkumRbwkSaFmµnuBaØ sRmab;GaNtþi3qñaM elIkTI8 ¬qñaM2019 dl;qñaM 2022¦ 5704 

22-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼911  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CMnYykarpÞal; 

semþcRkLaeham s exg tMNagra®sþmNÐlextþ)at;dMbg kñúgnItikalTI 6 

énrdæsPa 02 rUb 5705 

24-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼914  sþIBI karepÞrParkic©Ék]tþm ynþ mIn 

BIGPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu [mkbeRmIkargarenATIsþIkarRksYgmhaépÞ 

edIm,ITTYlParkic©fµI nigepÞrParkic©Ék]tþm KYc cMerIn BIGPi)alénKN³GPi)al 

extþkMBg;cam mkCaGPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu 5706 

24-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼915  sþIBI karepÞrParkic©Ék]tþm G‘un can;da 

BIGPi)alénKN³GPi)alextþRBHvihar mkCaGPi)al énKN³GPi)alextþkMBg;cam 5707 

24-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼916 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþiÉk]tþm          

R)ak; suvNÑ énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 5708 

 



x 

24-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼917 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm R)ak; suvNÑ  

CaGPi)al énKN³GPi)alextþRBHvihar 5709 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼918 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak esg sirIbuRt  

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 5710 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼919 sþIBI karepÞrRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; 

mkRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 03rUb  5711 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼920 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ca 

TIRbwkSaRksYgmhaépÞ cMnYn 26rUb  5713 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼921 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ 

smasPaBKN³kmµaFikarCatiTenøemKgÁ cMnYn 19 rUb 5715 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼922 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg CaGnurdæ- 

elxaFikar énRksYgmuxgarsaFarN³ 03rUb  5717 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼923 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg CaGnurdæ- 

elxaFikar énRksYgeTscrN_ 03rUb nigEtgtaMgnigpþl;zan³dl;Ék]tþm 

Kg; suParkS CaTIRbwkSaRksYgeTscrN_ manzan³esµI GKÁnayk  5718 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼924 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ca 

TIRbwkSaRksYgsuxaPi)al 02rUb  5719 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼925 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl; 

Ék]tþm tUc eCOn CaTIRbwkSaRksYgGb;rM yuvCn nigkILa manzan³esµI 

GnurdæelxaFikar 5720 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼926 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

sux sm,tiþ CaCMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþIénRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI GnurdæelxaFikar bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ  5721 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼927 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ 

CaTIRbwkSaRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 10 rUb  5722 

 

 



K 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼928 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI Fancin ¬LI, TIANZHEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5723 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼929 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag mulIn ¬WANG, MULIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5724 

26-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼930  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y GIuév ¬SU, YIWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5725 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 98 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5726 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 99 GnRk>bk sþIBI karpþl;R)ak;rbbcMNIGahar nigEfTaM 

sunxhitrkRKab;mInnigCatipÞúHrbs;kgeyaFBlexmrPUminÞ 5728 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 714 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuktaEvg énextþrtnKirI 5731 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 715 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukevInés énextþrtnKirI 5734 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 716 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukGgÁrCMu énextþesomrab 5737 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 717 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukGgÁrFM énextþesomrab 5740 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 718 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukbnÞayRsI énextþesomrab 5743 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 719 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukCIERkg énextþesomrab 5746 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 720 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukRkLaj; énextþesomrab 5749 

 



X 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 721 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukBYk énextþesomrab 5752 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 722 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukR)asaT)aKg énextþesomrab 5755 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 723 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rkugesomrab énextþesomrab 5758 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 724 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuksURTniKm énextþesomrab 5761 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 725 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukRsIsñM énextþesomrab 5764 

2-esckþIseRmc 

10-07-2019 -esckþIseRmcelx 123 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþéRBEvg 5767 

12-07-2019 -esckþIseRmcelx 126 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµkar 

RtYtBinitüKuNPaBsMNg;enAextþRBHsIhnu 5769 

17-07-2019 -esckþIseRmcelx 127 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBrbs; 

KN³kmµaFikarCati erobcMkarRbkYtkILaGasIuGaeKñy_elIkTI32 qñaM2023 nig 

karEtgtaMgsmasPaBRbFan nigGnuRbFanKN³kmµkarnana nigelxaFikardæan 

énKN³kmµaFikarCatierobcMkarRbkYtkILaGasIuGaeKñy_elIkTI32 qñaM2023 5772 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

14-03-2019 -Rbkaselx 291 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2019 

rbs;GKÁnaykdæanRTBüsm,tþirdæ nigcMNUlminEmnsareBIBn§ énRksYgesdækic© nig 

hirBaØvtßú 5778 

 



g 

15-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 292 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl enARksYg 

ksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT  5783 

19-03-2019 -Rbkaselx 295 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkMBt 5786 

19-03-2019 -Rbkaselx 296 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtß úextþ)at;dMbg 5791 

19-03-2019 -Rbkaselx 298 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþeBaF×sat; 5796 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

15-03-2019 -Rbkaselx 094 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un m:akeGC GweRbsIuv 

É>k begáIteragcRk plitEpøm:UT½rRKb;RbePT nigEpøkat; sVan ecaH nigb:Ula 5802 

18-03-2019 -Rbkaselx 095 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un PIvI Giundas®sÞI 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 5805 

20-03-2019 -Rbkaselx 097 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un santaNa Gae®hÁa 

Rbdak; É>k begáIteragcRk EkécñRKab;sVaycnÞI 5808 
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56915691



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56925692



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56935693



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56945694



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56955695



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56965696



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56975697



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56985698



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56995699



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57005700



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57015701



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57025702



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57035703



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57045704



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57055705



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57065706



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57075707



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57085708



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57095709



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57105710



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57115711



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57125712



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57135713



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57145714



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57155715



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57165716



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57175717



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57185718



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57195719



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57205720



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57215721



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57225722



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57235723



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57245724



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57255725



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57265726



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57275727



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57285728



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57295729



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57305730



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57315731



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57325732



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57335733



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57345734



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57355735



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57365736



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57375737



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57385738



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57395739



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57405740



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57415741



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57425742



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57435743



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57445744



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57455745



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57465746



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57475747



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57485748



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57495749



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57505750



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57515751



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57525752



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57535753



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57545754



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57555755



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57565756



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57575757



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57585758



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57595759



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57605760



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57615761



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57625762



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57635763



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57645764



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57655765



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57665766



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57675767



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57685768



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57695769



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57705770



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57715771



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57725772



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57735773



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57745774



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57755775



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57765776



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57775777



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57785778



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57795779



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57805780



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57815781



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57825782



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57835783



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57845784



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57855785



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57865786



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57875787



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57885788



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57895789



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57905790



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57915791



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57925792



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57935793



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57945794



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57955795



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57965796



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57975797



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57985798



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57995799



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58005800



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58015801



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58025802



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58035803



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58045804



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58055805



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58065806



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58075807



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58085808



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58095809



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58105810
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