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k        N72/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1310  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:an; cUv tun ¬VAN CHAU TUAN¦ CnCatievotNam 

sBa¢atievotNam edaybþÚreQµaHCa cUv tun ¬CHOUV TON¦ 8407 

17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1311  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lU sugb:U ¬LU SONGPO¦ CnCaticin sBa¢aticin  8408 

17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1312  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµCacegáamRKYsar dl;RKYsarelak cag hVagLWy ¬TRUANG VANLOI¦ 

CnCatievotNam sBa¢atievotNam 8409 

19-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1313  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav 

m:k; sUnag CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI GnurdæelxaFikar 8411 

19-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1314  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 25 

rUb 8412 

20-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1315  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak elakRsI nig])asika cMnYn 36 

rUb 8413 

20-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1316  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 70 rUb 8415 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1317  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nig])ask cMnYn 67 rUb 8417 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1318  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 8419 

 



x 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1319  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 04 rUb 8420 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1320 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm      

nYn NMu CaGnurdæelxaFikar énRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa 

nigGFikarkic© nigEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSaRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-

RBwT§sPa nigGFikarkic© 04 rUb 8421 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1321  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

cMnYn 08 rUb 8422 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1322  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 09 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

TMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic©  8424 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1323  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐdl; 

m®nþIraCkar 03 rUb EdlbBa©b;karsikSaBIsalaPUminÞrdæ)al enARksYgsaFarNkar 

nigdwkCBa¢Ún  8426 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1324 sþIBI karpþl;eKarmgarelak s‘UnI 

vgSvisidæ Ca ]kj:a 8427 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1325 sþIBI karpþl;eKarmgarelak b‘U DIm:g; Ca 

]kj:a 8428 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1326 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak QIv sIuPIg ¬QIU XIPING¦ CnCaticin sBa¢aticin 8429 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1327 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak G‘u G‘UBIg ¬WU WUBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQµaH 

eLg b:  ¬LENG POR¦ 8430 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1328 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cU hwghVúg ¬ZHOU, HENGFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  8431 

 



K 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1329 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cwg yugqüag ¬ZENG, YONGQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  8432 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1330 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cag vIuBIg ¬JIANG, WEIBING¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa sux xa  ¬SOK KHA¦ 8433 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

27-08-2019 -GnuRkwtüelx 124 GnRk>bk sþIBI FnaKarGPivDÆn_CnbT nigksikmµ 8434 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 996 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8439 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 997 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8445 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 998 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8480 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 999 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8482 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 1000 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8484 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 1001 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 8486 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 1002 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8487 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 1003 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8489 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 1004 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8500 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1005 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8501 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1006 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8504 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1007 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8506 

2-esckþIseRmc  

21-08-2019 -esckþIseRmcelx 145 ssr sþIBI karEtgtaMgGnuRbFan nigbMeBj 

bEnßmsmaCikRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþ 

kmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 

enAextþekaHkug nigextþesomrab 8507 

 

 



X 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

11-01-2019 -Rbkaselx 016 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ehÁa-®hVs eGhV& 

b‘Í É>k begáIteragcRk plitTwkRkUc TwkEpøeQI TwkbrisuT§ nignMRsYy 8510 

11-01-2019 -Rbkaselx 017 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un haMgtug nItEvr 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edr cak; ):ak; e)aHBum<semøókbMBak; eRsameCIg 

eRsaméd nigkEnSgbg;k 8513 

11-01-2019 -Rbkaselx 018 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un éssIuet epkexCIg 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitekskatug 8516 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

25-01-2019 -Rbkaselx 0014 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0014 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 25 Ex mkra qñaM 2019 8519 

05-02-2019 -Rbkaselx 0015 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0015 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 05 Ex kumÖ³ qñaM 2019 8523 

14-02-2019 -Rbkaselx 0016 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0016 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 14 Ex kumÖ³ qñaM 2019 8527 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84078407



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84088408



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84098409



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84108410



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84118411



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84128412



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84138413



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84148414



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84158415



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84168416



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84178417



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84188418



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84198419



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84208420



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84218421



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84228422



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84238423



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84248424



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84258425



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84268426



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84278427



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84288428



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84298429



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84308430



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84318431



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84328432



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84338433



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84348434



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84358435



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84368436



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84378437



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84388438



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84398439



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84408440



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84418441



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84428442



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84438443



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84448444



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84458445



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84468446



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84478447



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84488448



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84498449



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84508450



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84518451



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84528452



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84538453



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84548454



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84558455



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84568456



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84578457



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84588458



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84598459



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84608460



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84618461



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84628462



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84638463



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84648464



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84658465



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84668466



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84678467



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84688468



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84698469



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84708470



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84718471



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84728472



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84738473



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84748474



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84758475



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84768476



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84778477



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84788478



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84798479



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84808480



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84818481



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84828482



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84838483



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84848484



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84858485



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84868486



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84878487



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84888488



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84898489



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84908490



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84918491



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84928492



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84938493



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84948494



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84958495



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84968496



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84978497



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84988498



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84998499



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85008500



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85018501



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85028502



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85038503



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85048504



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85058505



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85068506



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85078507



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85088508



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85098509



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85108510



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85118511



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85128512



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85138513



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85148514



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85158515



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85168516



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85178517



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85188518



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85198519



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85208520



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85218521



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85228522



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85238523



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85248524



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85258525



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85268526



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85278527



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85288528



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85298529
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