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k        N27/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼406 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

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

cMnYn 24rUb 2991 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼407 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm cMnYn 02rUb 2993 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼408 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 

08rUb 2994 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼409 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ 

cMnYn 29rUb¼GgÁ 2995 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼410 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

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

nigelakRsI cMnYn 50rUb 2997 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼411 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 

43rUb¼GgÁ 3000 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼412 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 05rUb¼GgÁ 3003 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼413 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesna cMeBaH ]tþmGKÁanurkSfñak;elx3      

Ek b‘unh‘Yr  3004 

 



x 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼414 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHviPTÞjaN RBhµ exon  3005 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼415 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak elakRsI ])asika nigRBHsgÇ 

cMnYn 46 rUb¼GgÁ  3006 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼416 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak elakRsI nig])asika cMnYn 78rUb 3008 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼417  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 63rUb 3012 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼418  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 12rUb¼GgÁ 3016 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼419  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Gs;elak cMnYn 02rUb 3017 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼420  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 04rUb 3018 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼421  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH salaCan;x<s;snþisuxRbCaCn2 

énRksYgnKr)alevotNam TRUONG CAO DANG AN NINH NHAN DAN2 

BO CONG AN VIETNAM 
3019 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼422  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm cMnYn 07 rUb 3020 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

23-04-2019 -GnuRkwtüelx 62 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlépÞbwgtaemak ¬bwgkb;RsUv¦ 

sßitkñúgraCFanIPñMeBj 3021 

07-05-2019 -GnuRkwtüelx 63 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;viTüasßanbBaØvnþkm<úCa 3029 

 



K 

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 65 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3032 

20-03-2019 -GnuRkwtüelx 345 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3034 

20-03-2019 -GnuRkwtüelx 346 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarRbcaMsßantMNag 

énRBHraCaNacRkkm<úCaenAbreTs 3035 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 347 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;dl; 

m®nþIraCkar 3037 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 348 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3039 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 349 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3040 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 350 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3041 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 352 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3042 

2-esckþIseRmc 

25-03-2019 -esckþIseRmcelx 54 ssr sþIBI karTTYlsÁal;CapøÚvkarnUvsmasPaB 

RkumkargarTaMg13 EpñkÉkCnénevTikaraCrdæaPi)al-EpñkÉkCn 3043 

3-saracrENnaM 

12-06-2019 -saracrENnaMelx 06 srNn sþIBI karerobcMesckþIRBagc,ab;sþIBI hirBaØvtßú 

sRmab;karRKb;RKgqñaM2020 3052 

III-kargarbNþaRksYg   

 1- TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

14-01-2019 -Rbkaselx 008 shv>Rbk sþIBI karbegáItnigEtgtaMgRkumlT§kmµrbs; 

elxaFikardæanRkumRbwkSanItikmµ 3080 

14-01-2019 -Rbkaselx 009 shv>Rbk sþIBI karbegáItnigEtgtaMgRkumlT§kmµrbs; mnÞIresdækic© 

nighirBaØvtßú extþéb:lin 3082 

14-01-2019 -esckþIseRmcelx 001 shv sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumkargarfvika kRmit 

épÞkñúgGgÁPaBfvika 3085 

14-01-2019 -esckþIseRmcelx 002 shv sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumkargarfvika rbs; 

mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþéb:lin 3088 

 



X 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl   

18-12-2018 -Rbkaselx 0142 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0142 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 18 Ex FñÚ qñaM 2018   3091 

03-12-2018 -Rbkaselx 0150 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0150 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 03 Ex FñÚ qñaM 2018   3095 

03-12-2018 -Rbkaselx 0160 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0160 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 03 Ex FñÚ qñaM 2018  dMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³ 3099 

03-12-2018 -Rbkaselx 0161 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0161 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 03 Ex FñÚ qñaM 2018   3103 

 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29912991



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29922992



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29932993



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29942994



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29952995



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29962996



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29972997



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29982998



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29992999



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30003000



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30013001



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30023002



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30033003



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30043004



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30053005



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30063006



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30073007



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30083008



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30093009



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30103010



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30113011



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30123012



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30133013



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30143014



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30153015



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30163016



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30173017



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30183018



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30193019



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30203020



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30213021



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30223022



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30233023



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30243024



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30253025



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30263026



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30273027



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30283028



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30293029



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30303030



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30313031



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30323032



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30333033



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30343034



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30353035



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30363036



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30373037



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30383038



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30393039



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30403040



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30413041



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30423042



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30433043



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30443044



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30453045



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30463046



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30473047



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30483048



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30493049



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30503050



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30513051



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30523052



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30533053



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30543054



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30553055



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30563056



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30573057



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30583058



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30593059



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30603060



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30613061



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30623062



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30633063



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30643064



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30653065



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30663066



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30673067



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30683068



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30693069



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30703070



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30713071



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30723072



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30733073



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30743074



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30753075



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30763076



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30773077



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30783078



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30793079



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30803080



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30813081



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30823082



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30833083



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30843084



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30853085



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30863086



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30873087



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30883088



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30893089



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30903090



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30913091



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30923092



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30933093



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30943094



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30953095



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30963096



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30973097



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30983098



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30993099



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31003100



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31013101



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31023102



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31033103



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31043104



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31053105



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31063106
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