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k        N70/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1278 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

sux b£T§I CaTIRbwkSaRksYgGb;rM yuvCn nigkILa manzan³esµIGnurdæelxaFikar 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ edayminTTYlR)ak;bMNac;muxgar 8157 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1279 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm 

mwn s‘an CaTIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esµI eTsrdæm®nþI 8158 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1280 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 55rUb muncUlnivtþn_ 8159 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1281 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_ nayTahan én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 201 rUb 8162 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1282 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 8169 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1283 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm cMnYn 02 rUb 8170 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1284 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH sßab½n cMnYn 04 nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 

17 rUb 8171 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1285 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

semþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI6 cMnYn 04 rUb 8173 
16-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1286 sþIBI kartemøIg nigniy½tkmµzannþrs½kþi 

]tþmGKÁanurkS énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ dl;m®nþIBn§naKar 03 rUb 8174 
16-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1287 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 8175 
16-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1288 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man 09 rUb 8176 



x 

16-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1289 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tam 

kRmitsBaØabRt énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

dl;m®nþIraCkar 03 rUb 8177 
16-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1290 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþiGnum®nþI én 

Rkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYg-

BaNiC¢kmµ dl;m®nþIraCkar 49 rUb 8178 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1293 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ GñkGgÁ ])ask Ék]tþm elakCMTav 

]kBa:Ja Gs;elak nigelakRsI cMnYn 69 GgÁ¼rUb  8181 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1294 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak s‘n mkra 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar mk zannþrskþi ]tþmesnIy_RtInaynKr)al fñak;-  

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  8183 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1295 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak exov eBA 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al TIsþIkarKN³rdæm®nþI  mkzannþrskþi ]tþmesnIy_- 

eTa naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg- 

mhaépÞ  8184 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 120 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKbþÚrcMNat;fñak;BIRTBüsm,tþi 

saFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 8185 

21-08-2019 -GnuRkwtüelx 121 GnRk>bk sþIBI karepÞrFnFanbEnßmBIfvikardæCUnrdæ)alXMu 

sgáat; sRmab;cMNayGPivDÆn_mUldæan 8187 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 971 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8191 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 972 GnRk>tt sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl;zannþrs½kþi 8193 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 973 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 8195 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 974 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8196 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 975 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8197 



K  

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 976 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8198 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 977 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg- 

mhaépÞ 8199 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 978 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8201 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 979 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 8202 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 980 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRbFanRkumRbwkSaPi)aléneb-

LaCatisnþisuxsgÁmsRmab;m®nþIraCkarsIuvil nigRbFanRkumRbwkSaPi)aléneb- 

LaCatiGtItyuT§Cn 8206 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 981 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8208 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 982 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8210 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 983 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al- 

Catikm<úCa 8212 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 984 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8213 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 985 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 8214 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 986 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8223 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 988 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8252 

25-07-2019 -GnuRkwtüelx 989 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgB½t’man 8253 

25-07-2019 -GnuRkwtüelx 990 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar nigTIRbwkSa 8255 

2-esckþIseRmc 

21-08-2019 -esckþIseRmcelx 143 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYgedIm,IerobcM 

BiFIbuNüsmuRTelIkTI8 CMuTI2 enAextþkMBt BIéf¶TI20 dl;éf¶TI22 ExFñÚ qñaM 

2019  8257 

III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

25-12-2018 -Rbkaselx 0321 rf>Gf>Rbk sþIBI karerobcMnigkarRbRBwtþeTAénkariyal½y 

cMNuH[naykdæannanaénGKÁnaykdæanfamBl 8260 

 



 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81578157



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81588158



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81598159



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81608160



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81618161



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81628162



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81638163



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81648164



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81658165



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81668166



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81678167



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81688168



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81698169



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81708170



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81718171



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81728172



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81738173



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81748174



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81758175



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81768176



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81778177



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81788178



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81798179



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81808180



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81818181



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81828182



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81838183



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81848184



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81858185



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81868186



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81878187



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81888188



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81898189



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81908190



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81918191



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81928192



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81938193



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81948194



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81958195



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81968196



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81978197



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81988198



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81998199



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82008200



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82018201



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82028202



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82038203



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82048204



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82058205



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82068206



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82078207



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82088208



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82098209



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82108210



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82118211



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82128212



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82138213



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82148214



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82158215



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82168216



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82178217



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82188218



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82198219



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82208220



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82218221



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82228222



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82238223



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82248224



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82258225



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82268226



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82278227



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82288228



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82298229



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82308230



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82318231



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82328232



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82338233



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82348234



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82358235



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82368236



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82378237



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82388238



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82398239



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82408240



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82418241



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82428242



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82438243



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82448244



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82458245



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82468246



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82478247



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82488248



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82498249



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82508250



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82518251



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82528252



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82538253



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82548254



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82558255



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82568256



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82578257



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82588258



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82598259



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82608260



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82618261



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82628262



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82638263



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82648264



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82658265



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82668266



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82678267



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82688268



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82698269



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82708270



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82718271



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82728272



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82738273



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82748274



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82758275



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82768276



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82778277



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82788278



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82798279



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82808280
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