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k        N82/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1441  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak vg; év:sIug ¬WONG WAI SHING¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa vg; sIugmIv ¬WONG SHING MIV¦ 9647 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1442  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak G‘U Qwgs‘un ¬WU, CHENG-HSUN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an;  9648 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1443  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak v:ag epgqwg ¬WANG PENGCHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa lI rughav  ¬LI RONG HAO¦ 9649 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1444  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak G½r CWhugtUmI ¬AU TSZ HONG TOMMY¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa sux esgXag  ¬SOK SENG KHENG¦ 9650 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1445  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak qwg eyokCa ¬CHENG YUJIA¦ CnCaticin sBa¢aticin  9651 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1446  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI GIum CugmI ¬YM JUNG MI¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: edaybþÚr 

eQµaHCa sux lInda ¬SOK LINDA¦ 9652 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1163 GnRk>tt sþIBIi kardak;nayTahan[cUlnivtþn_ 9653 

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1164 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9656 

 



x 

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1165 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9658 

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1166 GnRk>tt sþIBIi kardak;m®nþIraCkarsIuvil[sßitkñúgPaB 

TMenrKµanebovtS 9659 

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1167 GnRk>tt sþIBIi karbBa©b;Parkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 9660 

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1168 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9661 

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1169 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9663 

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1170 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9664 

05-09-2019 -GnuRkwtüelx 1171 GnRk>tt sþIBIi karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMg 

m®nþIraCkar 9669 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1172 GnRk>tt sþIBIi karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 9671 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1173 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9673 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1174 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9675 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1175 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9677 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1176 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9680 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1177 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 9681 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1178 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9682 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1179 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9690 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1180 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9691 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1181 GnRk>tt sþIBIi karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak;dl;m®nþIraCkar 9692 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1182 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9694 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1183 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9697 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1184 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9706 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1185 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 9707 

 

 



K 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1186 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9708 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1187 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9709 

2-esckþIseRmc  

16-09-2019 -esckþIseRmcelx 156 ssr sþIBI sUcnakrtamdanrYmKña qñaM2019-2023 9710 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-08-2019 -esckþIseRmcelx 075 shv sþIBI karbegáItRkumkargarbBa¢IsareBIPNÐRTBüsm,tþi 

rdærbs;GKÁnaykdæanKynigrdæakrkm<úCa nigsaxaKynigrdæakr raCFanI-extþ én 

RksYgesdækic© nighirBaØvtßú 9743 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

26-03-2019 -Rbkaselx 108 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:aLúg ¬exmbUDa¦ 

h‘VtEvr Giundas®sÞI É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg nigeRKOgbnSMEs,keCIg 9750 

28-03-2019 -Rbkaselx 115 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVÚmI ¬exmbUDa¦ 

GIumpt Gicpt begáIteragcRk plitTwkedaHeKa emSAEpøeQI TwkEt TwkRkUc 

TwkcahYy ePsC¢³b:UvkMlaMg nigTwkRbTalknÞúyRkeBI 9753 

29-03-2019 -Rbkaselx 116 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un duk v:U ¬exmbUDa¦ 

begáIteragcRk e)akKk; nigRClk;BN’semøókbMBak; 9756 

01-04-2019 -Rbkaselx 120 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hSavh‘Yy hVIlF½r 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMm:asIunbUmFUlI nigtRmgm:asIun 

bnSúT§xül; nigTwk 9759 

04-04-2019 -Rbkaselx 122 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hav ém 

¬exmbUDa¦ hÁamiun É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9762 

04-04-2019 -Rbkaselx 123 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Twk dI emX 

Giundas®sÞI É>k begáIteragcRk pÁMútemøIgbnÞH nigRbB½n§sULa 9765 

05-04-2019 -Rbkaselx 124 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ម៉ាស់ហ្ល្វេម eGenICI 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitCIvm:as\n§n³ 9768 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96479647



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96489648



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96499649



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96509650



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96519651



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96529652



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96539653



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96549654



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96559655



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96569656



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96579657



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96589658



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96599659



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96609660



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96619661



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96629662



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96639663



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96649664



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96659665



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96669666



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96679667



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96689668



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96699669



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96709670



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96719671



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96729672



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96739673



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96749674



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96759675



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96769676



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96779677



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96789678



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96799679



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96809680



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96819681



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96829682



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96839683



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96849684



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96859685



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96869686



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96879687



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96889688



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96899689



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96909690



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96919691



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96929692



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96939693



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96949694



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96959695



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96969696



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96979697



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96989698



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96999699



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97009700



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97019701



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97029702



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97039703



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97049704



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97059705



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97069706



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97079707



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97089708



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97099709



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97109710



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97119711



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97129712



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97139713



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97149714



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97159715



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97169716



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97179717



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97189718



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97199719



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97209720



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97219721



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97229722



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97239723



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97249724



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97259725



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97269726



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97279727



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97289728



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97299729



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97309730



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97319731



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97329732



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97339733



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97349734



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97359735



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97369736



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97379737



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97389738



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97399739



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97409740



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97419741



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97429742



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97439743



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97449744



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97459745



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97469746



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97479747



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97489748



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97499749



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97509750



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97519751



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97529752



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97539753



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97549754



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97559755



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97569756



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97579757



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97589758



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97599759



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97609760



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97619761



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97629762



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97639763



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97649764



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97659765



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97669766



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97679767



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97689768



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97699769



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97709770
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