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k        N33/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

11-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼519 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 24rUb 3683 

11-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼520 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag mIug ¬WANG MING¦ CnCaticin sBa¢aticin 3685 

11-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼521 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  cav CagmIug ¬ZHAO GUANGMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 3686 

11-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼522 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  sIu CisIug ¬SHI JIXIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 3687 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼525 sþIBI kartemøIgzan³dl;elakCMTav RTI suxa 

BiFIkarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCa 

NacRkkm<úCa manzan³esµI rdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 3688 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼526 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav   

kuc martI CaTIRbwkSasemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI 

énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 

nigtemøIgzan³dl;CMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI 

énRBHraCaNacRkkm<úCa 02rUb 3689 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼527 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

nigCaCMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa 04rUb  3690 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼528 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm        

):a suCativgS CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI eTsrdæm®nþI 3691 



x 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼529 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSaRksYg 

BaNiC¢kmµ 08rUb 3692 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼530 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa Nub nrinÞ naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 3693 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼531 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

nigtamkRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 16 énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enA 

RksYgmuxgarsaFarN³ 3694 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼532 sþIBI temøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ dl;sB 

nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 06 

rUb 3696 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼533 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

58 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgGPivDÆn_CnbT 3697 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼534 sþIBI kardak;m®nþIraCkar 104 rUb rbs;RksYg 

sßab½ncMnYn 28 [cUlnivtþn_ 3701 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼535 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  lI mwugs‘av ¬LI, MENGXIAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 3709 

13-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼536 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIv CInsug ¬LIU, JINSONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 3710 

II-rdæsPa 

01-04-2019 -esckþIRbkaselx 089 r>s sþIBI karseRmcGMBIsuBlPaBénGaNtþi rbs; 

tMNagra®sþ nItikalTI 6 énrdæsPa 3711 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

21-06-2019 -GnuRkwtüelx 83 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfviika 3712 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 84 GnRk>bk sþIBI karbegáItRKwHsßanGgÁr CaRKwHsßansaFarN³rdæ)al 3714 

09-04-2019 -GnuRkwtüelx 417 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3733 



K 

09-04-2019 -GnuRkwtüelx 418 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3734 

09-04-2019 -GnuRkwtüelx 419 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 3735 

09-04-2019 -GnuRkwtüelx 420 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;dl;m®nþIraCkar 3737 

09-04-2019 -GnuRkwtüelx 421 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþuim®nþInKr)alCatikm<úCa 3739 

09-04-2019 -GnuRkwtüelx 422 GnRk>tt sþIBI karlubeQµaH nayTahan 3742 

09-04-2019 -GnuRkwtüelx 423 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 3744 

10-04-2019 -GnuRkwtüelx 424 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3746 

10-04-2019 -GnuRkwtüelx 425 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3751 

10-04-2019 -GnuRkwtüelx 426 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐm®nþIraCkar 3754 

11-04-2019 -GnuRkwtüelx 427 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 3755 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 428 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 3756 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 429 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3757 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 430 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3759 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 431 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3760 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 432 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3761 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 433 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©m®nþIraCkar 3762 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 434 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3763 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 435 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3765 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 436 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 3766 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 437 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3768 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 438 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3769 

2-esckþIseRmc 

23-05-2019 -esckþIseRmcelx 75 ssr sþIBI karpøas;bþÚr niigbMeBjbEnßmsmaCik 

Rkumkargar fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFI 

neya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 

enAraCFanI extþmYycMnYn 3770 



X 

23-05-2019 -esckþIseRmcelx 76 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþsVayerog 3772 

24-05-2019 -esckþIseRmcelx 77 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµaFikarCati 

RbqaMgBlkmµkumar 3774 

24-05-2019 -esckþIseRmcelx 78 ssr sþIBI karcat;taMgsmasPaBtMNagraCrdæaPi)al 

EdlCaRbFanRkumkargarfñak;CaticuHmUldæanraCFanI extþ edIm,IcUlrYmCaGFibtI 

kñúgBiFIRbkascUlkan;tMENgRkumRbwkSaraCFanI RkumRbwkSaextþ GaNtþiTI3 3777 

27-05-2019 -esckþIseRmcelx 79 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 3780 

3-saracr 

24-04-2019 -saracrelx 03 sr sþIBI karR)arB§xYbelIkTI12 TivaGtItyuT§Cnkm<úCa 3781 

IV-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

03-12-2018 -Rbkaselx 388 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ét nIj esomrab 

GPivDÆn_ ekAs‘U begáIteragcRk EkécñC½rekAs‘U 3783 

03-12-2018 -Rbkaselx 389 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hug xag hÁamuin 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3786 

03-12-2018 -Rbkaselx 390 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVas em:kXIg É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3789 

04-12-2018 -Rbkaselx 391 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un étb:ULÚ 

LamIeNsin ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk e)aHBum<elIfg;)øasiÞik 3792 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

28-10-2018 -Rbkaselx 0176 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0176 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 Ex FñæÚ qñaM 2018   3795 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36833683



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36843684



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36853685



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36863686



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36873687



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36883688



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36893689



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36903690



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36913691



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36923692



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36933693



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36943694



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36953695



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36963696



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36973697



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36983698



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36993699



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37003700



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37013701



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37023702



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37033703



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37043704



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37053705



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37063706



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37073707



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37083708



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37093709



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37103710



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37113711



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37123712



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37133713



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37143714



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37153715



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37163716



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37173717



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37183718



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37193719



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37203720



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37213721



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37223722



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37233723



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37243724



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37253725



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37263726



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37273727



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37283728



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37293729



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37303730



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37313731



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37323732



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37333733



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37343734



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37353735



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37363736



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37373737



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37383738



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37393739



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37403740



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37413741



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37423742



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37433743



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37443744



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37453745



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37463746



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37473747



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37483748



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37493749



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37503750



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37513751



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37523752



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37533753



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37543754



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37553755



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37563756



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37573757



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37583758



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37593759



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37603760



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37613761



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37623762



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37633763



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37643764



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37653765



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37663766



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37673767



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37683768



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37693769



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37703770



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37713771



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37723772



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37733773



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37743774



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37753775



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37763776



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37773777



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37783778



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37793779



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37803780



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37813781



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37823782



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37833783



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37843784



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37853785



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37863786



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37873787



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37883788



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37893789



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37903790



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37913791



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37923792



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37933793



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37943794



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37953795



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37963796



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37973797



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37983798
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