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k        N79/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

09-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1402  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm       

tUc saer:t CardæelxaFikarRksYgB½t’man 9275 

09-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1403  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm       

v:a supl CaGnurdæelxaFikarRksYgEpnkar CMnYsÉk]tþm swg ert 9276 

09-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1404  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgmuxgarsaFarN³  02 rUb 9277 

09-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1405  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm   

pUg vNÑb£T§i CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI GnurdæelxaFikar 9278 

09-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1406  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 11 rUb 9279 

09-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1407  sþIBI kardkhUtzannþrs½kþi fñak; 

]tþmesnIy_RtIBI]tþmesnIy_RtI Duc suvNÑ]tþm naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐm®nþI nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 9280 

09-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1408  sþIBI kardak;[cUlnivtþn_ nayTahan 

énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 58 rUb 9281 

09-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1409  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RBHRKUertþmunI G‘uc sariT§ 9284 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1410  sþIBI niy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkarcMnYn 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 9285 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1411  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgCardæelxaFikar 

RksYgB½t’man 03 rUb 9286 

 



x 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1412  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgCardæelxaFikar 

nigGnurdæelxaFikar nigEtgtaMgm®nþIraCkar énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 08 rUb 

nigpþl;zan³Ék]tþm CMu suPmkra GKÁnaykrgénGKÁnaykdæanGaCJaFrGbSra 

manzan³esµI GnurdæelxaFikar 9287 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1413  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

lwm pan;Na CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI GnurdæelxaFikar edaymin 

TTYlR)ak;bMNac;muxgar  9289 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1414  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgEpnkarcMnYn 02 rUb 9290 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

12-09-2019 -GnuRkwtüelx 134 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9291 

13-09-2019 -GnuRkwtüelx 135 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9293 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1105 GnRk>tt sþIBIi karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 9295 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1106 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9296 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1107 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9298 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1108 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 9299 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1109 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9301 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1110 GnRk>tt sþIBIi kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐm®nþIraCkar 9302 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1111 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9304 

19-08-2019 -GnuRkwtüelx 1112 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9306 

20-08-2019 -GnuRkwtüelx 1113 GnRk>tt sþIBIi karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 9307 

20-08-2019 -GnuRkwtüelx 1114 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9309 

20-08-2019 -GnuRkwtüelx 1115 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9310 

20-08-2019 -GnuRkwtüelx 1116 GnRk>tt sþIBIi karpøas; nigEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 9311 

20-08-2019 -GnuRkwtüelx 1117 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9313 

 



K 

20-08-2019 -GnuRkwtüelx 1118 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 9321 

20-08-2019 -GnuRkwtüelx 1119 GnRk>tt sþIBIi karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;dl;m®nþIraCkar 9323 

20-08-2019 -GnuRkwtüelx 1120 GnRk>tt sþIBIi karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;CUnm®nþIraCkar 9324 

21-08-2019 -GnuRkwtüelx 1121 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9326 

21-08-2019 -GnuRkwtüelx 1122 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9327 

21-08-2019 -GnuRkwtüelx 1123 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9330 

21-08-2019 -GnuRkwtüelx 1124 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)al én 

RKwHsßanGgÁr 9339 

22-08-2019 -GnuRkwtüelx 1125 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9341 

22-08-2019 -GnuRkwtüelx 1126 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9343 

2-esckþIseRmc  

10-09-2019 -esckþIseRmcelx 153 ssr sþIBI karEksRmYlesckþIseRmcelx50 ssr 

cuHéf¶TI 8 ExkBaØa qñaM 2018 sþIBIkarkMNt;rebobrbbkargar nigkar 

EbgEckParkic©rbs;fñak;dwknaMraCrdæaPi)al 9351 

10-09-2019 -esckþIseRmcelx 154 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikar 

eKalneya)ayesdækic© nighirBaØvtßú 9355 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 546 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMenAsaklviTüal½y)at;dMbg 9358 

11-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 552 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

RbcaMenAviTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa énRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 9361 

 



X 

11-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 553 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;RbcaM 

enAviTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa 9364 

14-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 558 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUlenA 

RksYgRBHbrmraCvaMg 9367 

14-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 562 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;RbcaMenA 

ebLaCatiGtItyuT§Cn énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 9369 

14-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 563 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUlenA 

RksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 9372 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

22-02-2019 -Rbkaselx 059 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUDan 

ehÁaledn Da vUd É>k begáIteragcRk plitkþarkug)øaek kþarbnÞH nigeRKOgsgðarwm 9375 

22-02-2019 -Rbkaselx 060 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CIvh½r vUd RbUdak; 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH  9378 

26-02-2019 -Rbkaselx 062 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hIulfb Lak;ehÁd 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 9381 

26-02-2019 -Rbkaselx 066 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un xay hÁav epePIr 

Giundas®sÞI É>k begáIteragcRk plitemSARkdas {Paper Pulp and Lignin} 

BIeQIdaMduHkñúgRsuk 9384 

27-02-2019 -Rbkaselx 067 ]s>k]>Rbk02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GUsEvlhVIt 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plittMNbMBg;EdkTIb 9387 

27-02-2019 -Rbkaselx 068 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘UePI-EQm 

hVÚ‘tEvr ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitEs,keCIg 9390 

15-03-2019 -Rbkaselx 090 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un dw sUl ehÁó 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUb nigkat;edrsemøókbMBak; 9393 

18-03-2019 -Rbkaselx 096 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUDan ehÁtev 

Gan;eDIEvr begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; ¬exaGavRTnab;¦ 9396 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92759275



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92769276



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92779277



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92789278



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92799279



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92809280



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92819281



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92829282



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92839283



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92849284



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92859285



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92869286



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92879287



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92889288



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92899289



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92909290



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92919291



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92929292



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92939293



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92949294



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92959295



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92969296



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92979297



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92989298



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92999299



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93009300



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93019301



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93029302



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93039303



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93049304



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93059305



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93069306



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93079307



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93089308



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93099309



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93109310



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93119311



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93129312



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93139313



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93149314



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93159315



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93169316



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93179317



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93189318



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93199319



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93209320



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93219321



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93229322



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93239323



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93249324



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93259325



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93269326



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93279327



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93289328



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93299329



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93309330



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93319331



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93329332



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93339333



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93349334



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93359335



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93369336



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93379337



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93389338



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93399339



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93409340



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93419341



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93429342



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93439343



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93449344



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93459345



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93469346



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93479347



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93489348



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93499349



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93509350



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93519351



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93529352



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93539353



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93549354



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93559355



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93569356



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93579357



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93589358



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93599359



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93609360



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93619361



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93629362



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93639363



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93649364



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93659365



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93669366



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93679367



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93689368



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93699369



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93709370



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93719371



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93729372



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93739373



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93749374



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93759375



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93769376



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93779377



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93789378



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93799379



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93809380



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93819381



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93829382



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93839383



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93849384



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93859385



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93869386



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93879387



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93889388



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93899389



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93909390



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93919391



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93929392



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93939393



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93949394



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93959395



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93969396



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93979397



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93989398
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