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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼267 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  pwg TWQI ¬PENG, DEQI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2081 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼268 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  Lan FanmuI ¬LAN, TIANMEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2082 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼269 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  év hVÚn ¬WAI PHONE¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢ati Seychelles 2083 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼270 sþIBI kartemøIgzan³ GñkGgÁ sIusuvtßi 

b£T§Ir:avgS CaGñkGgÁm©as; sIusuvtßi b£T§Ir:avgS 2084 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼271 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarénRksYgkic©kar 

narI 02rUb 2085 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼272 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

semþcBiC½yesna eTo )aj; ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgkarBarCati 04rUb 2086 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼273 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm    

bøg; vNÑa CaTIRbwkSaGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI manzan³esµIGnurdæelxaFikar 2087 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼274 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak eXog suNaDIn 

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s;mkCa zannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS fñak;elx3 én 

Rkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 2088 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼275 sþIBI karEtgtaMg elak nut r:anI Ca ]kj:a 2089 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼276 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak 

nigelakRsI cMnYn 44 rUb 2090 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼277 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb£T§i cMeBaH Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF 

cMnYn 11 rUb 2093 



x 

21-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼279 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesna Cakic©bcäamrN³ cMeBaH sBelak      

C½y riT§I 2094 

22-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼280 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgnigpþl;zan³ 

Ék]tþm lI vuT§I CaGKÁelxaFikarrgénGKÁelxaFikardæanKN³kmµaFikarTTYlsÁal; 

KuNPaBGb;rMénkm<úCa rbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa manzan³esµIGKÁnayk 2095 

22-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼281 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³dl;CMnYykarraC 

bNÐitüsPakm<úCa 07rUb 2096 

22-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼282 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³Ék]tþmbNÐit 

b‘Í suxKg; CaGnuRbFanRkúmRbwkSaCatiPasaExµr énraCbNÐitüsPakm<úCa manzan³ 

esµI GKÁnayk 2098 

22-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼283 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl; nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 2100 

22-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼284 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  R)a:k;qa pUFiPiPit ¬PRACHA PHOTHIPHIPHIT¦ CnCatiéf 

sBa¢atiéf 2102 

05-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼512 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav lI vYceLg 

CasmaCikRkumRbwkSaFmµnuBaØ sRmab;GaNtþi9qñaM ¬qñaM2019-2028¦ eRCIstaMg 

edayrdæsPa nItikalTI6 2103 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

19-03-2019 -GnuRkwtüelx 43 GnRk>bk sþIBI karEkERbnigkartemøIgR)ak;bMNac;muxgarm®nþI 

raCkarsIuvil 2104 

20-02-2019 -GnuRkwtüelx 208 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2121 

20-02-2019 -GnuRkwtüelx 209 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2123 

20-02-2019 -GnuRkwtüelx 210 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2125 

20-02-2019 -GnuRkwtüelx 211 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2127 



K 

20-02-2019 -GnuRkwtüelx 212 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþivrGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 2130 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 213 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2132 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 214 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2134 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 215 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2139 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 217 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2141 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 218 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2142 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 220 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2144 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 221 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2145 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 222 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2147 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 223 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2150 

2-esckþIseRmc 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 32 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2151 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 33 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2157 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 34 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2160 

III-kargarbNþaRksYg 

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 136 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;RkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa 2167 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 137 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl nig 

cMNUlrgGmenARksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 2174 



X 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 138 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæanGb;rMeRkARbB½n§ énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2178 

26-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 199 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæansmÖar³ nigRTBüsm,tþirdæ énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2183 

    2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

03-10-2018 -Rbkaselx 336 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yILayhVa 

¬exmbUDa¦ hÁamiun É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2188 

17-10-2018 -Rbkaselx 349 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuPIPIsIu eGAdr Evr 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2191 

19-10-2018 -Rbkaselx 352 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ehVghVan 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2194 

 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20812081



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20822082



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20832083



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20842084



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20852085



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20862086



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20872087



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20882088



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20892089



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20902090



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20912091



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20922092



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20932093



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20942094



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20952095



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20962096



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20972097



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20982098



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20992099



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21002100



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21012101



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21022102



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21032103



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21042104



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21052105



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21062106



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21072107



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21082108



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21092109



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21102110



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21112111



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21122112



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21132113



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21142114



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21152115



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21162116



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21172117



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21182118



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21192119



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21202120



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21212121



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21222122



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21232123



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21242124



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21252125



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21262126



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21272127



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21282128



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21292129



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21302130



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21312131



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21322132



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21332133



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21342134



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21352135



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21362136



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21372137



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21382138



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21392139



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21402140



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21412141



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21422142



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21432143



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21442144



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21452145



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21462146



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21472147



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21482148



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21492149



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21502150



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21512151



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21522152



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21532153



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21542154



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21552155



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21562156



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21572157



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21582158



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21592159



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21602160



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21612161



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21622162



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21632163



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21642164



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21652165



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21662166



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21672167



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21682168



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21692169



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21702170



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21712171



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21722172



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21732173



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21742174



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21752175



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21762176



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21772177



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21782178



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21792179



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21802180



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21812181



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21822182



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21832183



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21842184



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21852185



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21862186



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21872187



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21882188



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21892189



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21902190



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21912191



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21922192



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21932193



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21942194



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21952195



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21962196
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