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k         N13/19 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼123 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

12 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnIti 

sm,Ta 1413 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼124 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak sYn suFI 1415 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼125 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 06 rUb 1416 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼126 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  xW GanTI ¬KE, ANDI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1417 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼127 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  Qin éPNwg ¬CHEN, PEINENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 1418 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼128 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  éP hayhYy ¬PEI, HAIHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1419 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼129 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  lI évBIn ¬LI, WEIBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1420 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼130 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  vag TWkin ¬WANG, DEGEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1421 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼131 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  vag mIgeCor ¬WANG, MINGJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin 1422 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼132 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  vag vinb: ¬WANG WENBO¦ CnCaticin sBa¢aticin 1423 

 



x  

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼133 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  sIu éhNan ¬XU, HAINAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1424 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼134 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  s‘U KYyTI ¬SU, GUIDI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1425 

31-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼135 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  vag vineCor ¬WANG WENJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin 1426 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼136 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgmuxgarsaFarN³ cMnYn 07 rUb 1427 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼138 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak erag Qg 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ mkzannþrs½kþi 

]tþmesnIy_eTa naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

RksYgmhaépÞ 1429 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼139 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

49 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgvb,Fm’ nigvicRtsil,³ 1430 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼140 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb£T§i cMeBaH elak  v:aehg davuF  1433 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼141 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH elak  Arnaud Laillou ¬GaNU éLyU¦ 1434 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼142 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ])ask Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 10 GgÁ¼rUb 1435 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼143 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 06 rUb 1436 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼144 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ]kj:a ])ask ])asika  

Gs;elak nigelakRsI cMnYn 22 rUb 1437 

 



K  
01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼145 sþIBI karEtgtaMg elakRsI Dwm suFavI Ca 

]kj:a 1439 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼146 sþIBI kartemøIg nigEtgtaMgmuxtMENg 

Ék]tþm em:g KwmlI BI ebskCnTIRbwkSabec©keTs mkCa naykxuTÞkal½y 

RbFanRkumRbwkSaFmµnuBaØ 1440 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼147 sþIBI karepÞrRkbx½NÐÉk]tþm esg yUG‘an; 

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; mkCazannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ naynKr)al fñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 1441 

02-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼148 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ 04 rUb 1442 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼278 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ])ask ])asika Gs;elak nigelakRsI cMnYn 

18  GgÁ¼rUb 1443 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

10-01-2019 -GnuRkwtüelx 13 GnRk>bk sþIBI karbegáItsßanGKÁkugs‘ul énRBHraCaNacRk 

km<úCa enAbreTs 1445 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 94 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1447 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 95 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1449 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 96 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1450 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 97 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1451 

30-01-2019 -GnuRkwtüelx 98 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1452 

30-01-2019 -GnuRkwtüelx 99 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alRKwHsßane)aHBum< 

nigEckpSay 1453 

31-01-2019 -GnuRkwtüelx 101 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 1454 

31-01-2019 -GnuRkwtüelx 102 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1456 

 



X  

31-01-2019 -GnuRkwtüelx 103 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 1457 

31-01-2019 -GnuRkwtüelx 104 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1459 

31-01-2019 -GnuRkwtüelx 105 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1460 

31-01-2019 -GnuRkwtüelx 106 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 1462 

31-01-2019 -GnuRkwtüelx 107 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 1464 

31-01-2019 -GnuRkwtüelx 108 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRksYgmhaépÞ 1467 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 109 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1469 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 110 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1473 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 111 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1475 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 112 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1480 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 113 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1482 

2-esckþIseRmc 

28-02-2019 -esckþIseRmcelx 19 ssr sþIBI  karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikar 

GnþrRksYg edIm,IdwknaM nigsRmbsRmYlKeRmagvinieyaK sþar nigGPivDÆn_ 

ehdæarcnasm<½n§RbB½n§lU nigRbB½n§RbRBwtþkmµTwkkxVk; 1484 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 21 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1488 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 22 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1491 

III-kargarbNþaRksYg 

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-01-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 096 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2019 rbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 1499 

 



g  
29-01-2019 -Rbkaselx 098 shv>Rbk sþIBI RkmsIlFm’eCIgsaKy 1507 

29-01-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 099 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTanqñaM 2019 

RbcaMenAebLaCatisnþisuxsgÁmsRmab;m®nþIraCkarsIuvil énRksYgsgÁmkic© GtIt 

yuT§Cn nigyuvnItism,Ta 1513 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

05-10-2018 -Rbkaselx 339 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un esg hugyan 

hÁaemn ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 1518 

05-10-2018 -Rbkaselx 340 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GgÁr XukXI exeGc 

begáIteragcRk plitnMkBa©b; 1521 

17-10-2018 -Rbkaselx 345 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GI>eGm sMMMNg; 

Gahr½N nIhr½N begáIteragcRk plitebtugRKb;RbePT 1524 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14131413



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14141414



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14151415



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14161416



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14171417



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14181418
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14201420



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14211421



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14221422



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14231423
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14251425
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14441444



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14451445



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14461446



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14471447



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14481448



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14491449



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14501450



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14511451



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14521452



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14531453



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14541454



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14551455



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14561456



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14571457



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14581458



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14591459



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14601460



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14611461



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14621462



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14631463



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14641464



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14651465



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14661466



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14671467



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14681468



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14691469



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14701470



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14711471



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14721472



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14731473



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14741474



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14751475



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14761476



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14771477



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14781478



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14791479



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14801480



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14811481



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14821482



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14831483



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14841484



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14851485



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14861486



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14871487



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14881488



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14891489



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14901490



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14911491



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14921492



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14931493



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14941494



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14951495



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14961496



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14971497



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14981498



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14991499



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15001500



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15011501



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15021502



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15031503



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15041504



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15051505



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15061506



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15071507



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15081508



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15091509



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15101510



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15111511



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15121512



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15131513



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15141514



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15151515



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15161516



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15171517



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15181518



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15191519



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15201520



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15211521



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15221522



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15231523



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15241524



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15251525



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15261526
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