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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

26-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼305 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U Xunxan ¬SU, KUNCAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 2311 

26-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼306 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U éqQwg ¬SU, CAICHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 2312 

26-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼307 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U CInQan ¬SU, JINQUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 2313 

26-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼308 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U CinQun ¬SU, JINCHUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 2314 

26-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼309 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y CWCI ¬SU, ZEJI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2315 

26-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼310 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y eCIkin ¬SU, ZIGEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 2316 

26-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼311 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y Qanswg ¬SU, QUANSHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 2317 

26-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼312 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y e)avlIn ¬SU, BAOLIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 2318 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼313 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ GnuRbFan 

nig]bkarI énGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy cMnYn 21rUb nigEtgtaMgCMnYykarÉk]tþm 

»m yiuneTog eTsrdæm®nIþ TTYlbnÞúkebskkmµBiess cMnYn 02rUb 2319 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼314 sþIBI karEksRmYlsmasPaBRkumRbwkSa 

KN³sßabtükrkm<úCa nigGKÁelxaFikardæan énKN³sßabtükrkm<úCa 2321 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼315 sþIBI karEtgtaMgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elak esam c½nÞDINa naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 2324 



x 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼316 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm       

gI vNÑDI CaGKÁelxaFikarrg énGaCJaFrsvnkmµCati manzan³esµI Gnurdæ 

elxaFikar 2325 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼317 sþIBI kartemøIgÉk]tþm Lay RBhsß 

TIRbwkSaraCrdæaPi)al BIzan³esµIrdæelxaFikar mkCazan³esµI rdæm®nþI 2326 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼318 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl; 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ 27 rUb 2327 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

19-03-2019 -GnuRkwtüelx 47 GnRk>bk sþIBI karEkERbnigkartemøIgR)ak;]btßmÖRbcaMEx 

cMeBaHsmaCikRkumRbwkSaraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ XMu sgáat; m®nþIPUmi nig 

kariyal½y RbCaBlrdæraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ 2329 

19-03-2019 -GnuRkwtüelx 48 GnRk>bk sþIBI karbEnßmrbbsnþisuxsgÁmsRmab;GtIt 

m®nþIraCkarsIuvil nigGtItyuT§Cn 2332 

19-03-2019 -GnuRkwtüelx 49 GnRk>bk sþIBI karpþl;R)ak;]btßmÖkñúg»kasBiFIcUlqñaMfµI 

RbéBNICati qñaMkur Éks½k BuT§skraC 2562  2335 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 249 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2338 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 250 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2339 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 251 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2340 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 252 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2341 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 253 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2343 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 254 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2344 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 255 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2346 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 256 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2348 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 257 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 2349 

27-02-2019 -GnuRkwtüelx 258 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigkarEtgtaMg 

muxtMENgm®nþIraCkar 2350 



K 

28-02-2019 -GnuRkwtüelx 259 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2352 

28-02-2019 -GnuRkwtüelx 260 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2353 

01-03-2019 -GnuRkwtüelx 261 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 2354 

01-03-2019 -GnuRkwtüelx 262 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2355 

01-03-2019 -GnuRkwtüelx 263 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2357 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 265 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2360 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 266 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2362 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 267 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2363 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 268 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2364 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 269 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2365 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 270 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2366 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 271 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 2368 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 272 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 2372 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 273 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2374 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 274 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2375 

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 275 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkarsIuvil[sßitkñúgPaB 

TMenrKµanebovtS 2376 

05-03-2019 -GnuRkwtüelx 277 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgTMnak;TMngCamYy 

rdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 2377 

2-esckþIseRmc 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 40 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæanedIm,I 

RtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 

rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2379 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 41 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæanedIm,I 

RtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4   

rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2385 

 



X 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 42 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæanedIm,I 

RtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 

rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2391 

09-04-2019 -esckþIseRmcelx 58 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikarRtYt 

BinitüplitplfñaMCk; 2394 

3-esckþIENnaM 

11-03-2019 -esckþIENnaMelx 01 sNn sþIBI tYnaTI Parkic© nigrebobrbbkargarsRmab; 

Rkumkargarfñak;Cati cuHmUldæanraCFanI extþ kñúgkarbMeBjebskkmµedIm,IRtYt 

BinitünigKaMRTkmµviFIneya)aynigyuT§sa®sþctuekaN dMNak;kalTI4 rbs;   

raCrdæaPi)alkm<úCa 2397 

III-kargarbNþaRksYg 

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

26-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 204 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæannItikmµ énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2400 

26-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 205 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæanFanaKuNPaBGb;rM énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2405 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

22-10-2018 -Rbkaselx 355 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un h½ryU sIuneb:g 

pøasÞik ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitsmÖar³eRbIR)as;BI)øasÞik 2410 

22-10-2018 -Rbkaselx 356 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGssIuCI xnRKIt 

rUhV ¬exmbUDa¦ xU GilFIDI begáIteragcRk plitek,Óg 2413 

22-10-2018 -Rbkaselx 357 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un jÚpic xU GilFIDI 

begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 2416 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23112311



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23122312



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23132313



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23142314



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23152315



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23162316



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23172317



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23182318



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23192319



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23202320



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23212321



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23222322



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23232323



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23242324



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23252325



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23262326



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23272327



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23282328



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23292329



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23302330



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23312331



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23322332



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23332333



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23342334



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23352335



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23362336



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23372337



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23382338



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23392339



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23402340



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23412341



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23422342



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23432343



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23442344



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23452345



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23462346



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23472347



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23482348



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23492349



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23502350



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23512351



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23522352



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23532353



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23542354



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23552355



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23562356



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23572357



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23582358



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23592359



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23602360



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23612361



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23622362



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23632363



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23642364



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23652365



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23662366



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23672367



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23682368



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23692369



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23702370



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23712371



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23722372



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23732373



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23742374



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23752375



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23762376



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23772377



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23782378



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23792379



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23802380



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23812381



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23822382



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23832383



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23842384



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23852385



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23862386



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23872387



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23882388



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23892389



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23902390



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23912391



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23922392



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23932393



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23942394



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23952395



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23962396



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23972397



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23982398



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23992399



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24002400



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24012401



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24022402



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24032403



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24042404



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24052405



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24062406



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24072407



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24082408



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24092409



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24102410



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24112411



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24122412



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24132413



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24142414



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24152415



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24162416



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24172417



ឆា  ំទី១៩ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24182418
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