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k        N83/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

17-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1447  sþIBI epÞrbBa©Úlelak tan; h‘uylI 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 9771 

18-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1448 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl; 

elakCMTav paNa vIunIda CaCMnYykarÉk]tþm eQog y:aNar:a rdæm®nþI 

RbtiPUGmnaykrdæm®nþI manzan³esµI GKÁnayk CMnYselakCMTav eGam Parmü 9772 

22-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1449  sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQµaH 

Nan; sIu ePTRbus Gayu 48 qñaM sBa¢ati Exµr EdlRtUv)antulakarseRmc 

pþnÞaeTasdak;Bn§naKar BIbTkarekgykplRbeyaCn_edayxusc,ab; tamGMNac 

salRkmRBhµTNÐelx 122 kb3 ¬d¦ cuHéf¶TI 25-11-2011 rbs; 

saladMbUgraCFanIPñMeBj 9773 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1450  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys CatUbkar cMeBaH elakCMTav  ehok hIumuløI 9774 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1451  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 06 rUb 9775 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1452  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 13  rUb 9776 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1453  sþIBI karlaElgecjBIRkbx½NÐkgeyaF- 

BlexmrPUminÞ edaysUmrkSaTukeKarmgarCa ]kj:a cMnYn 03 rUb 9777 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1454  sþIBI niy½tkmµdMeLIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgGPivDÆn_CnbT  9778 

 



x 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1455  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tam 

kRmitsBaØabRt dl;elakRsI esam KariT§ enARksYgkarbreTs nig 

shRbtibtþikarGnþrCati 9779 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1456  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamkRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 07 rUb enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ 

nigsMNg; 9780 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1457  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 16 rUb rbs;RksYgcMnYn 03 énRkbx½NÐ 

m®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 9782 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1459  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak h½g QanehVn ¬HUNG CHIEN-FAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 

¬étv:an;¦ 9784 

04-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1519  sþIBI karpþl;eKarmgarelak lag hYg 

Ca ]kj:a  9785 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 146 GnRk>bk sþIBI karbegáItviTüasßanCatiksikmµ kMBg;cam 

CaRKwHsßansaFarN³rdæ)al 9786 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1188 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9806 

06-09-2019 -GnuRkwtüelx 1189 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 9807 

09-09-2019 -GnuRkwtüelx 1190 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9808 

10-09-2019 -GnuRkwtüelx 1191 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9809 

11-09-2019 -GnuRkwtüelx 1192 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9810 

11-09-2019 -GnuRkwtüelx 1193 GnRk>tt sþIBIi karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMg 

m®nþIraCkar 9811 

 



K 

12-09-2019 -GnuRkwtüelx 1194 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9813 

12-09-2019 -GnuRkwtüelx 1195 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 9814 

12-09-2019 -GnuRkwtüelx 1196 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 9816 

12-09-2019 -GnuRkwtüelx 1197 GnRk>tt sþIBIi karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 9817 

12-09-2019 -GnuRkwtüelx 1198 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9818 

13-09-2019 -GnuRkwtüelx 1199 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9820 

13-09-2019 -GnuRkwtüelx 1200 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9822 

13-09-2019 -GnuRkwtüelx 1201 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9827 

13-09-2019 -GnuRkwtüelx 1202 GnRk>tt sþIBIi karniy½tkmµzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9829 

13-09-2019 -GnuRkwtüelx 1203 GnRk>tt sþIBIi karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 9831 

16-09-2019 -GnuRkwtüelx 1204 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 9833 

16-09-2019 -GnuRkwtüelx 1205 GnRk>tt sþIBIi karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi 

nigfñak;CUnm®nþIraCkar 9836 

17-09-2019 -GnuRkwtüelx 1206 GnRk>tt sþIBIi kardak;m®nþIraCkarsIuvil[sßit 

kñúgPaBTMenrKµanebovtS 9838 

17-09-2019 -GnuRkwtüelx 1207 GnRk>tt sþIBIi karlaElg ecjBIRkbx½NÐén 

kgeyaFBlexmrPUminÞ 9839 

17-09-2019 -GnuRkwtüelx 1208 GnRk>tt sþIBIi kareFVIniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 9841 

17-09-2019 -GnuRkwtüelx 1209 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 9843 

17-09-2019 -GnuRkwtüelx 1210 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9845 

17-09-2019 -GnuRkwtüelx 1211 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9847 

18-09-2019 -GnuRkwtüelx 1212 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9849 

 

 



X 

2-esckþIEføgkarN_rbs;raCrdæaPi)al 

12-10-2019 -esckþIEføgkarN_rbs;raCrdæaPi)alkm<úCaelx 01 sfk sþIBI eKalkarN_KnøwHkñúgkar 

RKb;RKgClplsmuRT enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa 9853 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-08-2019 -esckþIseRmcelx 076 shv sþIBI karbegáItRkumkargarbBa¢IsareBIPNÐRTBüsm,tþi 

rdærbs;GKÁnaykdæanrtnaKarCati nigrtnaKar raCFanI-extþ énRksYgesdækic© nig 

hirBaØvtßú 9857 

15-08-2019 -esckþIseRmcelx 077 shv sþIBI karbegáItRkumkargarbBa¢IsareBIPNÐRTBüsm,tþi 

rdærbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúraCFanI extþ 9865 

20-08-2019 -esckþIseRmcelx 078 shv sþIBI karbegáItRkumkargarsikSa 

nigerobcMÉksareKal ¬Blueprint¦ sþIBIkarEkTRmg;RbB½n§cMNUlminEmnsareBIBn§ 9874 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  

02-08-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 118 Rbk¼d>n>s>ky sþIBI nItiviFInigEbbbTénkareFVI 

GFikarkic©sMNg; 9878 

 

 
 
 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97719771



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97729772



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97739773



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97749774



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97759775



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97769776



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97779777



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97789778



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97799779



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97809780



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97819781



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97829782



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97839783



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97849784



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97859785



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97869786



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97879787



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97889788



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97899789



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97909790



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97919791



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97929792



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97939793



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97949794



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97959795



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97969796



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97979797



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97989798



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97999799



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98009800



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98019801



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98029802



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98039803



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98049804



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98059805



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98069806



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98079807



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98089808



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98099809



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98109810



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98119811



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98129812



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98139813



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98149814



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98159815



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98169816



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98179817



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98189818



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98199819



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98209820



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98219821



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98229822



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98239823



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98249824



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98259825



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98269826



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98279827



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98289828



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98299829



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98309830



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98319831



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98329832



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98339833



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98349834



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98359835



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98369836



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98379837



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98389838



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98399839



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98409840



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98419841



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98429842



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98439843



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98449844



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98459845



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98469846



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98479847



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98489848



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98499849



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98509850



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98519851



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98529852



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98539853



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98549854



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98559855



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98569856



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98579857



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98589858



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98599859



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98609860



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98619861



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98629862



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98639863



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98649864



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98659865



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98669866



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98679867



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98689868



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98699869



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98709870



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98719871



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98729872



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98739873



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98749874



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98759875



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98769876



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98779877



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98789878



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98799879



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98809880



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98819881



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98829882



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98839883



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98849884



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98859885



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98869886



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98879887



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98889888



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98899889



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98909890



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98919891



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98929892



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98939893



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98949894
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