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k        N80/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1415  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 03 rUb 9399 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1416 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

]tþmRkumRbwkSaesdækic©Cati cMnYn 59 rUb 9400 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1417 sþIBI karEtgtaMg nigtMemøIgzan³Ék]tþm 

em:A hak; CaGnuRbFanGaCJaFrTenøsab manzan³esµIGnurdæelxaFikar 9403 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1418 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

Cakic©mcäamrN³dl;sBelak]tþmesnIy_RtI esam R)afña naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 9404 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1419 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamkRmitsBaØabRtdl;m®nþIraCkar 03 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enA 

GgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy  9405 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1420 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamkRmitsBaØabRtdl;m®nþIraCkar 26 rUb enARksYgsuxaPi)al  9406 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1421 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a  Gs;elak elakRsI ])ask ])asika nigRBHsgÇ 

cMnYn 39 rUb¼GgÁ 9409 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1422 sþIBI karpþl;eKarmgarelak L eRbndun  

Ca ]kj:a  9411 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1423 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI fav GIuvin ¬TAO YUWEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 9412 

 



x 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1424 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI GIu sanhYy ¬YU, SHAN-HUEI¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an; 9413 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1425 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI LI LI ¬LEI, LEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9414 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

17-09-2019 -GnuRkwtüelx 136 GnRk>bk sþIBI karbEnßm\NTanfvika 9415 

17-09-2019 -GnuRkwtüelx 137 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9417 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 138 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9419 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 139 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta5énGnuRkwtüelx 111 

GnRk>bk cuHéf¶TI 21 Ex  kkáda qñaM2017 sþIBIkarkMNt;ynþkarsRmab; 

GnuvtþkmµviFIkatBVkic©esvasklvis½yTUrKmnaKmn_ 9421 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 140 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta5énGnuRkwtüelx 112 

GnRk>bk cuHéf¶TI 21 Ex  kkáda qñaM2017 sþIBIkarkMNt;ynþkarsRmab; 

RKb;RKgEpnkarksagsmtßPaB nigkarRsavRCav nigkarGPivDÆelIvis½y 

TUrKmnaKmn_ nigbec©kviTüaKmnaKmn_ nigB½t’man 9424 

22-08-2019 -GnuRkwtüelx 1127 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9427 

22-08-2019 -GnuRkwtüelx 1128 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9429 

23-08-2019 -GnuRkwtüelx 1129 GnRk>tt sþIBIi karbMeBjbEnßmRkbx½NÐm®nþInKr)alCati 9431 

26-08-2019 -GnuRkwtüelx 1130 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 9432 

26-08-2019 -GnuRkwtüelx 1131 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9433 

26-08-2019 -GnuRkwtüelx 1132 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9435 

26-08-2019 -GnuRkwtüelx 1133 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9437 

26-08-2019 -GnuRkwtüelx 1134 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9439 

26-08-2019 -GnuRkwtüelx 1135 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9441 

 



K 

26-08-2019 -GnuRkwtüelx 1136 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9442 

26-08-2019 -GnuRkwtüelx 1137 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9444 

27-08-2019 -GnuRkwtüelx 1138 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9445 

27-08-2019 -GnuRkwtüelx 1139 GnRk>tt sþIBIi karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþivrGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 9447 

27-08-2019 -GnuRkwtüelx 1140 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9449 

27-08-2019 -GnuRkwtüelx 1141 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 9450 

28-08-2019 -GnuRkwtüelx 1142 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9451 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1143 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9471 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1144 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9472 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1145 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9473 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1146 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9474 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1147 GnRk>tt sþIBIi karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 9475 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1148 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9476 

2-esckþIseRmc  

13-09-2019 -esckþIseRmcelx 155 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCik smaCika 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya- 

)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþ 

ekaHkug 9484 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

27-06-2019 -Rbkaselx 580 shv>Rbk sþIBI karGnuvtþkarelIkTwkcitþEpñkKysRmab; 

shRKasFuntUc nigmFüm 9490 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

27-02-2019 -Rbkaselx 069 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUDan can sIun 

ehAhUl Rbdak;s_ begáIteragcRk plitEs,keCIg 9505 

 



X 

27-02-2019 -Rbkaselx 070 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un dab;Eb‘lyU>GIu>CI>sIu 

emnUehVkqWrIg lImIFIt begáIteragcRk plitkabUb eRsamédkILa mYkkILa RbGb; 

nigeRKagEv:nta 9508 

28-02-2019 -Rbkaselx 071 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mIelenom pøasÞIk 

eGn emfl Rbdak; É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg 9511 

28-02-2019 -Rbkaselx 072 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CIn )av lI 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUb nigeRKOgbnSMkabUbRKb;RbePT 9514 

28-02-2019 -Rbkaselx 073 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Ca rYy ehVg 

¬exmbUDa¦ eleDIr É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 9517 

28-02-2019 -Rbkaselx 074 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GayrIc ehVkeFIrI  

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 9520 

 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93999399



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94009400



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94019401



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94029402



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94039403



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94049404



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94059405



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94069406



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94079407



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94089408



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94099409



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94109410



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94119411



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94129412



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94139413



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94149414



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94159415



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94169416



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94179417



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94189418



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94199419



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94209420



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94219421



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94229422



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94239423



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94249424



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94259425



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94269426



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94279427



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94289428



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94299429



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94309430



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94319431



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94329432



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94339433



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94349434



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94359435



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94369436



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94379437



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94389438



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94399439



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94409440



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94419441



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94429442



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94439443



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94449444



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94459445



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94469446



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94479447



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94489448



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94499449



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94509450



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94519451



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94529452



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94539453



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94549454



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94559455



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94569456



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94579457



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94589458



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94599459



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94609460



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94619461



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94629462



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94639463



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94649464



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94659465



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94669466



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94679467



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94689468



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94699469



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94709470



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94719471



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94729472



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94739473



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94749474



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94759475



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94769476



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94779477



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94789478



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94799479



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94809480



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94819481



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94829482



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94839483



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94849484



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94859485



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94869486



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94879487



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94889488



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94899489



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94909490



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94919491



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94929492



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94939493



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94949494



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94959495



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94969496



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94979497



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94989498



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94999499



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95009500



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95019501



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95029502



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95039503



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95049504



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95059505



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95069506



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95079507



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95089508



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95099509



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95109510



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95119511



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95129512



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95139513



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95149514



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95159515



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95169516



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95179517



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95189518



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95199519



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95209520



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95219521



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95229522
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