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k        N62/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkwtü 

25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1133 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg Ék]tþm 

s‘UnI vgSvisidæ CardæelxaFikar énRksYgB½t’man 7165 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1134 sþIBI karEtgtaMg muxtMENg CaGnurdæ-

elxaFikar énRksYgFmµkar nigsasna 04 rUb EtgtaMgnigpþl;zan³Ék]tþm 

can; esgcug CaTIRbwkSaRksYgFmµkar nigsasna manzan³esµIGnurdæelxaFikar 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 7166 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1135 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 05rUbCa 

naykrgsalaPUminÞrdæ)al 7167 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1136 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg CaGnurdæ- 

elxaFikar énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 03rUb 7168 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1137 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg m®nþIkarTUt 

Can;x<s;RksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati cMnYn 06 rUb 7169 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1138 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgFmµkar nigsasna 06rUb EtgtaMgnigpþl;zan³Ék]tþm yin eyOn Ca 

CMnYykarRksYgFmµkar nigsasna manzan³esµIGKÁnayk  7170 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1139 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³Ék]tþm 

b‘un rdæa CaTIRbwkSardæelxaFikardæanGakascrsIuvil manzan³esµIrdæelxaFikar 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 7171 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1140 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³CaCMnYykar 

GaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmµPaBkMcat;mIn nig se®gÁaHCnBikaredaysarmIn 05rUb  7172 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1141 sþIBI kartemøIgÉk]tþm GIu sarI smaCik 

RkumRbwkSaesdækic© sgÁmkic© nigvb,Fm’ manzan³esµI rdæelxaFikar EtgtaMg 

nigpþl;zan³CMnYykarGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI 02rUb 7173 



x 

25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1142 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nay- Tahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 03rUb Edl )anrbYs-

Bikar munnwgepÞreTA RksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 7174 

25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1143 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaM- 

qñaM dl;m®nþIraCkar 02 rUbénRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgéRbsNIy_ 

nigTUrKmnaKmn_ 7175 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1144 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 12 rUbénRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)alRkbx½NÐ 

RKÚbeRgonkRmit]tþm nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgcMnYn 02 7176 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1145 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 44 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©k- 

eTsCan;x<s;  enArdæelxaFikardæanGakascrsIuvil 7178 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1146 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tam 

kRmitsBaØab®t dl;m®nþIraCkar 121 rUb énRkbx½NÐRKÚbeRgonkRmit]tþm enA 

RksYgGb;rM yuvCn nigkILa 7181 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1147 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþI 

raCkar 56 rUb enARksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 7189 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1148 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþI 

raCkar 62 rUb enARksYgcMnYn 02 7192 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1149 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþI 

raCkar 170 rUb enARksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 7196 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 873 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7203 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 874 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIBn§naKar[cUlnivtþn_ 7212 

28-06-2019 -GnuRkwtüelx 875 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7214 

28-06-2019 -GnuRkwtüelx 876 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7215 



K 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 877 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaKN³ 

RKUeBTüCatikm<úCasRmab;GaNtþiTI3 7217 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 878 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7221 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 879 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7222 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 880 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7223 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 881 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7224 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 882 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7227 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 883 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7229 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 884 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7231 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 885 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7234 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 886 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7243 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 887 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7255 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 888 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7257 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 889 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7258 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 890 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 7259 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 891 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg-

mhaépÞ 7260 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 892 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7262 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 893 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7266 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 894 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7268 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

03-04-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 369 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;RksYgkarBarCati 7270 

05-04-2019 -Rbkaselx 375 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2019 rbs;GKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatiKaMBarsgÁm 7276 

 

 



X 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

10-01-2019 -Rbkaselx 0002 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³elx 0002 GRbk>lG cuHéf¶TI 10 Exmkra qñaM2019 7281 

10-01-2019 -Rbkaselx 0003 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³elx 0003 GRbk>lG cuHéf¶TI 10 Exmkra qñaM2019 7285 

 

 

 

 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71657165



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71667166



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71677167



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71687168



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71697169



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71707170



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71717171



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71727172



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71737173



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71747174



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71757175



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71767176



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71777177



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71787178



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71797179



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71807180



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71817181



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71827182



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71837183



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71847184



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71857185



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71867186



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71877187



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71887188



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71897189



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71907190



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71917191



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71927192



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71937193



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71947194



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71957195



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71967196



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71977197



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71987198



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71997199



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72007200



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72017201



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72027202



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72037203



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72047204



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72057205



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72067206



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72077207



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72087208



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72097209



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72107210



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72117211



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72127212



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72137213



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72147214



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72157215



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72167216



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72177217



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72187218



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72197219



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72207220



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72217221



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72227222



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72237223



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72247224



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72257225



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72267226



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72277227



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72287228



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72297229



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72307230



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72317231



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72327232



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72337233



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72347234



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72357235



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72367236



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72377237



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72387238



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72397239



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72407240



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72417241



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72427242



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72437243



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72447244



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72457245



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72467246



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72477247



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72487248



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72497249



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72507250



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72517251



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72527252



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72537253



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72547254



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72557255



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72567256



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72577257



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72587258



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72597259



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72607260



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72617261



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72627262



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72637263



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72647264



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72657265



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72667266



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72677267



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72687268



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72697269



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72707270



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72717271



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72727272



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72737273



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72747274



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72757275



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72767276



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72777277



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72787278



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72797279



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72807280



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72817281



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72827282



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72837283



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72847284



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72857285



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72867286



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72877287



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72887288
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