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k        N56/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-07-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0719¼008 sþIBI karGnum½tyl;RBmelIkic©RBmeBog 

rvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)alénsaFarNrdætYkKI  sþIBI 

karCMrujnigkarkarBareTAvijeTAmkénvinieyaK  6423 

2-RBHraCRkwtü 

13-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1047 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi elak       

xUy KwmXun énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 6447 
13-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1048 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Rkumh‘un YABATON 6448 
17-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1049 sþIBI karbBa©b;muxtMENgemFavIRbcaM 

RksYgmhaépÞ Edl)anTTYlkarEtgtaMgmunéf¶TI01 Exkkáda qñaM2019 Etg- 

taMg nigpþl;zan³emFavIRbcaMRksYgmhaépÞ manzan³esµI GnurdæelxaFikar cMnYn 

05 rUb 6449 
18-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1050 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþþidl; 

m®nþIraCkar 66rUb énTIsþIkarKN³rdæm®nþI kñúgRkbxNÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al  6450 
18-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1052 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm cMnYn 02 rUb 6453 
18-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1053 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH GgÁPaB cMnYn 05 GgÁPaB én 

RksYgmhaépÞ 6454 

18-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1054 sþIBI kareR)asRBHraCTannUv          

eRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesna  cMeBaH Ék]tþm          

sMag sav:at 6455 

 



x 

18-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1055 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg  

\sSriyys shemRtI fñak; mhaesna  cMeBaH Ék]tþm cMnYn 03 rUb 6456 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1056 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm G‘uc bUrriT§  Ca 

rdæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 6457 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1057 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉkGKÁraCTUt 

Edlcb;GaNtþiebskkmµ cMnYn 09 rUb 6458 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1058 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

can; rtna GKÁnayk énGKÁnaykdæanGas‘an RksYgkarbreTs nigshRbti- 

btþikarGnþrCati CaÉkGKÁraCTUt visamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRk- 

km<úCa RbcaMRbeTsGU®sþalI nigCaÉkGKÁraCTUtEtgtaMg RbcaMRbeTsNUEvl-

ehSLg; EdlmannievsndæanenATIRkugkg;ebr:a 6460 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1059 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm   

h‘un han RbFannaykdæanBIFIkar énRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikar 

GnþrCati CaÉkGKÁraCTUt visamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa 

RbcaMrdæKUEv:t nigCaÉkGKÁraCTUtEtgtaMg RbcaMshPaBGar:ab; eGmIr:at rdækata 

RBHraCNacRk)aEr:n nigRbeTsGUm:g; ¬Sultanate of Oman¦ Edlmannievsn- 

dæanenArdæKUEv:t 6461 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1060 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm   

cWy vicitþ GKÁnaykrg énGKÁnaykdæanshRbtibtþikarGnþrCati RksYgkar-

breTs nigshRbtibtþikarGnþrCati CaÉkGKÁraCTUt visamBaØ nigeBjsmtßPaB 

énRBHraCaNacRkkm<úCaRbcaMRbeTsm:aeLsIu  6462 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1061 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm   

Gan suxexOn GKÁnayk énGKÁnaykdæanGWr:ub Gaemrik nigGaRhVik-mCÄimbUBa’ 

RksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati CaÉkGKÁraCTUt visamBaØnig  

eBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCaRbcaMRbeTssVIs nigCaRbFanebskkmµ 

Gcié®nþy_RbcaMkariyal½yGgÁkarshRbCaCati GgÁkarGnþrCatinana enATIRkug 

hSWENv  6463 



K 

19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1062 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm   

huk suPa RbFannaykdæanB½t’man énRksYgkarbreTs nigshRbt ibtþikar 

GnþrCati CaÉkGKÁraCTUt visamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa 

RbcaMRbeTsRb‘uyeNdarUsSaLam 6464 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1063 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgelakCMTav   

)an bUr:um GKÁnaykrg RkumRsavRCav viPaK nigBüakrN_ énRksYgkarbreTs 

nigshRbtibtþikarGnþrCati CaÉkGKÁraCTUt visamBaØ nigeBjsmtßPaB én     

RBHraCaNacRkkm<úCa RbcaMsaFarNrdæKU)a 6465 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1064 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm   

QUk b‘uNÑa GKÁnaykrg énGKÁnaykdæanGas‘an RksYgkarbreTs nigsh- 

RbtibtþikarGnþrCati CaÉkGKÁraCTUt visamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNa- 

cRkkm<úCa RbcaMsaFarNrdæshPaBmIy:an;m:a 6466 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1065 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm   

G‘at sIla GKÁelxaFikar énGKÁelxaFikardæan RksYgkarbreTs nigshRb-  

tibtþikarGnþrCati CaÉkGKÁraCTUt visamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNa- 

cRkkm<úCa RbcaMshB½n§rsSIú nigCaÉkGKÁraCTUtEtgtaMgRbcaMRbeTslITuyGanI 

elttUnI eGstUnI r:UmanI nigsaFarNrdæebLarusS EdlmannievsndæanenATIRkug 

m:UsÁÚ 6467 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1066 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm     

cay NavuF GnurdæelxaFikar RksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati  

CaÉkGKÁraCTUt visamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa RbcaMsar-

FarNrdæsgÁmniymevotNam  6468 

19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1067 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH RBHsgÇ nig])asika cMnYn 02 

GgÁ¼rUb 6469 

 



X 

19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1068 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 68 rUb 6470 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1069 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak xW vinTI ¬KE, WENDI¦ CnCaticin sBa¢aticin 6473 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1070 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak s‘Y FanGIu ¬SU, TIANYI¦ CnCaticin sBa¢aticin 6474 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1071 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak v:ag évCaMg ¬WANG, WEIJIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 6475 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1072 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak v:ag TIhVag ¬WANG, TIFANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 6476 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 101 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTan 6477 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 109 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTan 6479 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 110 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;C½ylaPIGgÁPaBpþl;esva 

saFarN³KMrUkñúgvis½yGb;rM nigvis½ysuxaPi)al 6481 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 777 GnRk>tt sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigEtgtaMgm®nþIraCkar 6484 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 786 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIraCkar 6485 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 787 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµbþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþI 

raCkar 6486 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 788 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6488 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 789 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6495 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 790 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6505 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 791 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6507 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 792 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6508 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 793 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 6509 

 



g 

2-esckþIseRmc 

08-08-2019 -esckþIseRmcelx 135 ssr sþIBI kareRCIserIsBlTahan 6510 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

21-03-2019 -Rbkaselx 328  shv>Rbk sþIBI karEksRmÜleKalkarN_nignItiviFI énkar     

kMNt;muxsBaØaTMnijnaMecj-naMcUlpÞúkkñúgkugEtn½rEdlRtÚvqøgkat;RbB½n§RtÜtBinitü 

edaym:asIunEsán 6512 

22-03-2019 -Rbkaselx 329  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUlenAGKÁnaykdæan 

]sSahkmµhirBaØvtßú 6515 

22-03-2019 -Rbkaselx 331  shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIk 

pþl;CMnYsenAmnÞIresdækic©nighirBaØvtßú extþ]tþrmanC½y 6518 

22-03-2019 -Rbkaselx 332  shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIk 

pþl;CMnYsenAmnÞIresdækic©nighirBaØvtßú extþesomrab 6521 

22-03-2019 -Rbkaselx 334  shv>Rbk sþIBI karbegáItnigEtgtaMgRkumlT§kmµrbs;mnÞIr 

esdækic©nighirBaØvtßú extþ)at;dMbg 6524 

22-03-2019 -Rbkaselx 335  shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIk 

pþl;CMnYsenAmnÞIresdækic©nighirBaØvtßú extþekaHkug 6527 

22-03-2019 -Rbkaselx 336  shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUlenAGKÁna- 

ykdæan]sSahkmµhirBaØvtßú 6530 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg ]sSahkmµ nig sib,kmµ 
08-01-2019 -Rbkaselx 005 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eRkan ebeverd 

exns_ ¬exmbUDa¦ lImItFIt begáIteragcRk plitsMbkkMb:ugBIGaluymIj:Úm 6533 

28-02-2019 -Rbkaselx 077 ]s>k]>Rbk02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Natpak 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitsmÖar³evcx©b; 6536 

15-03-2019 -Rbkaselx 093 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIug éhV Eh‘nEb‘k 

& emFl ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUb v:alis ExSRkv:at;  nigsmÖar³ 

brikçarkabUb 6539 



c 

20-03-2019 -Rbkaselx 100 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un FICIeGc 

¬exmbUDa¦ Giundase®sÞól É>k begáIteragcRk pliteRKOgsgðarwm]bkrN_dwk- 

CBa¢Ún nig]bkrN_eRbIR)as;eFVIGMBIelah³ ¬]bkrN_ nigsmÖar³CYsCulBIelah³¦ 6542 

 

  

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64236423



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64246424



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64256425



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64266426



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64276427



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64286428



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64296429



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64306430



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64316431



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64326432



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64336433



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64346434



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64356435



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64366436



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64376437



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64386438



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64396439



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64406440



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64416441



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64426442



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64436443



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64446444



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64456445



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64466446



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64476447



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64486448



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64496449



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64506450



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64516451



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64526452



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64536453



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64546454



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64556455



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64566456



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64576457



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64586458



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64596459



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64606460



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64616461



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64626462



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64636463



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64646464



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64656465



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64666466



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64676467



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64686468



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64696469



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64706470



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64716471



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64726472



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64736473



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64746474



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64756475



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64766476



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64776477



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64786478



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64796479



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64806480



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64816481



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64826482



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64836483



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64846484



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64856485



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64866486



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64876487



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64886488



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64896489



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64906490



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64916491



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64926492



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64936493



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64946494



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64956495



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64966496



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64976497



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64986498



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64996499



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65006500



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65016501



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65026502



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65036503



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65046504



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65056505



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65066506



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65076507



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65086508



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65096509



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65106510



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65116511



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65126512



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65136513



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65146514



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65156515



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65166516



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65176517



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65186518



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65196519



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65206520



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65216521



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65226522



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65236523



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65246524



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65256525



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65266526



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65276527



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65286528
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