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k        N30/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼459 sþIBI kartaMgs‘b;kñ úgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 20 

rUb énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; enARksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 3335 
29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼460 sþIBI kartaMgs‘b;kñ úgRkbx½NÐm®nþIraCkar 11 

rUb énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; enARksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 3337 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼461 sþIBI karEtgtaMgelak Gwug KImhug Ca 

]kj:a 3339 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼462 sþIBI karEtgtaMgelak c½nÞ Ca Ca ]kj:a 3340 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼463 sþIBI karEtgtaMgelak Gwug esoreLg Ca 

]kj:a 3341 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼464 sþIBI karEtgtaMgelak taMg KYghav Ca 

]kj:a 3342 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼465 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 04 rUb 3343 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼466 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakCMTav daM darInI 3344 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼467 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  KU CInGan ¬KUO, CHIN-AN¦ CnCaticinétva:n; sBa¢aticinétva:n; 3345 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼468 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIv yankaMg ¬LIU, YUAN-KANG¦ CnCaticinétva:n; sBa¢aticin 

étva:n; 3346 

 

 



x 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼469 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  Lay s‘Uecon ¬LAI, SHU-CHUAN¦ CnCaticinétva:n; sBa¢aticin 

étva:n; 3347 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼470 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  qag y:unesog ¬CHANG, YUNXIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 3348 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼471 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lIv lanQW ¬LIU, LIANCHI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

Lav QI ¬LAV CHHI¦ 3349 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼472 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak hVan CUCI ¬FAN, ZUOJI¦ CnCaticin sBa¢aticin  3350 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼473 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak rin esovtug ¬REN, XIAODONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  3351 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼474 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lIn Cijem:A ¬LIN CHIN MAO¦ CnCaticin sBa¢aticin  3352 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼475 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak h½g CWeson ¬HUANG, TZU-HSUAN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an;  3353 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼476 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak eyon GIuh½r ¬YUAN, YIHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin 3354 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼477 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak xay vin ¬CAI, WEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 3355 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼478 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak h‘U y:ag ¬HU, YANG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa          

CU y:ag ¬ZHOU YANG¦  3356 

 

 



K 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼479 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³elakCMTav 

Qun s‘unnI CaCMnYykarpÞal;semþcRkLaeham s exg tMNagra®sþmNÐl 

extþ)at;dMbg kñúgnItikalTI 6 énrdæsPa manzan³esµI GKÁnayk 3357 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼480 sþIBI kartemøIg nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

s‘ag b‘unlag BIGnurdæelxaFikar mkCardæelxaFikar RksYgmhaépÞ 3358 

29-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼481 sþIBI kartemøIg nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

ln; munIrtna BIGnurdæelxaFikar mkCardæelxaFikar RksYgFmµkar nigsasna 3359 

 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

03-06-2019 -GnuRkwtüelx 73 GnRk>bk sþIBI karcuHbBa¢Ipþl;bNÑsmÁal;yanCMniH nigbMBak; 

pøakelxsmÁal;yanCMniH 3360 

04-06-2019 -GnuRkwtüelx 74 GnRk>bk sþIBI nirakrN_GnuRkwtüelx 152 GnRk>bk 

cuHéf¶TI 2 Exvicäika qñaM 2018 sþIBI kareFVIGnubeyaK 3384 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 75 GnRk>bk sþIBI smasPaB karerobcM nigkarRbRBwtþeTA 

rbs;RkumRbwkSaCatiR)ak;QñÜlGb,brma 3386 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 379 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 3392 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 380 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3394 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 381 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3396 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 382 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3425 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 383 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3427 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 384 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3429 

2-esckþIseRmc 

26-04-2019 -esckþIseRmcelx 64 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmGnuRbFan nigsmaCikRkum 

kargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþéRBEvg 3430 

 



X 

02-05-2019 -esckþIseRmcelx 65 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 3432 

10-05-2019 -esckþIseRmcelx 66 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBGnuRbFan 

nigsmaCik énRkumkargarGnþrRksYgdwknaMkargarsresrr)aykarN_ sþIBI 

siT§imnusSenAkm<úCa CUnGgÁkarshRbCaCati 3433 

10-05-2019 -esckþIseRmcelx 67 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 3435 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

08-11-2018 -Rbkaselx 371 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuNUhar:a 

¬PñMeBj¦ É>k begáIteragcRk plit]bkrN_ nigsmÖar³dak;eRKOgsMGag 3436 

13-11-2018 -Rbkaselx 372 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ®s<t s<½t 

begáIteragcRk plit)al; 3439 

13-11-2018 -Rbkaselx 373 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hak; muy emk 

xøÚts_ GwsIus emeFoerol begáIteragcRk tm,ajExSbnÞH ExSyWt nigGMe)aHedr 

RKb;RbePT 3442 

13-11-2018 -Rbkaselx 374 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un taEkv s‘U 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitEs,keCIg 3445 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

04-10-2018 -Rbkaselx 1724 kkn¼Rbk  sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3448 

04-10-2018 -Rbkaselx 1725 kkn¼Rbk  sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3449 

04-10-2018 -Rbkaselx 1726 kkn¼Rbk  sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3450 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33353335



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33363336



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33373337



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33383338



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33393339



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33403340



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33413341



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33423342



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33433343



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33443344



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33453345



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33463346



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33473347



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33483348



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33493349



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33503350



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33513351



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33523352



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33533353



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33543354



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33553355



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33563356



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33573357



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33583358



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33593359



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33603360



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33613361



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33623362



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33633363



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33643364



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33653365



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33663366



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33673367



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33683368



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33693369



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33703370



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33713371



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33723372



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33733373



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33743374



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33753375



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33763376



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33773377



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33783378



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33793379



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33803380



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33813381



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33823382



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33833383



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33843384



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33853385



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33863386



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33873387



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33883388



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33893389



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33903390



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33913391



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33923392



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33933393



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33943394



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33953395



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33963396



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33973397



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33983398



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33993399



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34003400



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34013401



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34023402



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34033403



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34043404



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34053405



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34063406



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34073407



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34083408



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34093409



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34103410



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34113411



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34123412



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34133413



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34143414



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34153415



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34163416



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34173417



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34183418



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34193419



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34203420



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34213421



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34223422



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34233423



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34243424



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34253425



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34263426



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34273427



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34283428



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34293429



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34303430



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34313431



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34323432



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34333433



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34343434



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34353435



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34363436



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34373437



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34383438



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34393439



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34403440



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34413441



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34423442



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34433443



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34443444



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34453445



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34463446



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34473447



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34483448



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34493449



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34503450
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