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k        N39/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼650 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

04 rUb Edl)anbBa©b;karsikSaBIsalaPUminÞrdæ)al enARksYg]sSahkmµ nig 

sib,kmµ 4373 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼651 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

59 rUb enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; 4374 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼652 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

55 rUb enARksYgmuxgarsaFarN³ 4377 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼653 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

95 rUb enARksYgFmµkar nigsasna 4380 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼654 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm NI ln; 

CardæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 4384 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼655 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaCMnYykar 

Ék]tþm GUsµan hasSan; eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkebskkmµBiess 02rUb 4385 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼656 sþIBI kartemøIg nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

QIv yIs‘ag BIGnurdæelxaFikar mkCardæelxaFikarRksYgkarbreTs nig 

shRbtibtþikarGnþrCati 4386 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼657 sþIBI karbBa©b; nigEtgtaMgmuxtMENg 

elakCMTav RCwg buTumrgSI BIGnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 

mkCaGnurdæelxaFikarRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 4387 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼658 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

08 rUb enARksYgsuxaPi)al 4388 

 



x 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼659  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  tan; hVwg ¬TAN  FENG¦ CnCaticin  sBa¢aticin 4390 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼660  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  y:ag év: ¬YANG, WEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 4391 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼661  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  tan; xay ¬TAN, KAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 4392 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼662  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  etg vinb‘Ín ¬TENG, WENBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4393 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼663  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  fan lIfav ¬TAN, LITAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 4394 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼664  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  y:ag Qin ¬YANG, ZHEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4395 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼665  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin CInnIg ¬CHEN, JINNING¦ CnCaticin sBa¢aticin 4396 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼666  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  h‘U CWeCon ¬HU, ZHIJIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4397 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼667  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak xan;FIépsansaKuN sub‘Ín ¬KHANTIPHAISANSAKUN SUBIN¦ 

CnCatiéf sBa¢atiéf 4398 

27-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼668  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;kBaØa  CU lI ¬ZHU LI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQµaH cU lI  

{ CHO LY} 4399 

28-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼669  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;GñkraCkar K>C>b 10 rUb énRkbx½NÐm®nþIe)aHeqñatCan;x<s;énKN³kmµaFikar 

CatierobcMkare)aHeqñat 4400 

 



K 

29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼670  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;smasPaB 

]tþmRkumRbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl; 03 rUb 4402 

29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼671 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm           

R)ak; R)akd BITIRbwkSaRksYg]sSahkmµ nigsib,kmµ manzan³esµI GKÁnayk 4403 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 91 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta1 maRta5 maRta6 

maRta7 maRta8 maRta9 maRta17 nigmaRta20 énGnuRkwtüelx 07 

GnRk>bk cuHéf¶TI24 Exmkra qñaM2002 sþIBI karbegáItRkumh‘unFanar:ab;rg 

bnþkm<úCa {km<úCa rI} 4404 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 538 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4409 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 539 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4410 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 540 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4411 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 541 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 4414 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 542 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4418 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 543 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigsRmYlParkic©CUnm®nþIraCkar 4420 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 544 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzan³CUnm®nþIraCkar 4422 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 545 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 4423 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 546 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4427 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 547 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4429 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 548 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4430 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 549 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4432 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 550 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4435 

06-06-2019 -GnuRkwtüelx 552 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4437 

 

 



X 

06-06-2019 -GnuRkwtüelx 553 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 4439 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 554 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4440 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 555 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 4441 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 556 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4443 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 557 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4445 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 558 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 4447 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 559 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar 4449 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 560 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 4451 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 561 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 4453 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 562 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 4455 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 563 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar 4457 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 564 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;tMENg nigkarEtgtaMgm®nþIraCkar 4459 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 565 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 4461 

07-06-2019 -GnuRkwtüelx 566 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar 4462 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 567 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 4464 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 568 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4466 

2-esckþIseRmc 

20-06-2019 -esckþIseRmcelx 91 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµaFikar 

RbyuT§RbqaMgplitplEkøgkøay EdlbgáeRKaHfñak;manhaniP½yx<s;dl;suxPaB 

nigsuvtßiPaBsgÁm 4467 

21-06-2019 -esckþIseRmcelx 92 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµkarCati 

RtYtBinitükarGnuvtþGnusBaØaGnþrCatixagkargar Edlkm<úCa)anpþl;sc©ab½n 4470 

 

 



g  

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

26-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 202 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

sRmab;ebIkpþl;R)ak;ebovtSr_ nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½ysgÁmkic© nigvb,Fm’ CUn 

m®nþIraCkarRbcaMenAsaklviTüal½yPUminÞPñMeBj 4473 

27-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 209 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;   

qñaM2019 rbs;KN³kmµaFikarCatierobcMkare)aHeqñat 4476 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

14-12-2018 -Rbkaselx 404 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un m:akaLÚt hÁaemn 

¬exmbUDa¦  begáItsaxaeragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4481 

17-12-2018 -Rbkaselx 405 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un fb esnF½r 

emnUehVkFIrIg  begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4484 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43734373



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43744374



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43754375



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43764376



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43774377



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43784378



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43794379



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43804380



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43814381



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43824382



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43834383



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43844384



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43854385



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43864386



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43874387



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43884388



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43894389



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43904390



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43914391



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43924392



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43934393



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43944394



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43954395



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43964396



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43974397



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43984398



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43994399



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44004400



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44014401



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44024402



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44034403



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44044404



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44054405



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44064406



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44074407



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44084408



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44094409



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44104410



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44114411



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44124412



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44134413



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44144414



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44154415



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44164416



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44174417



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44184418



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44194419



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44204420



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44214421



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44224422



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44234423



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44244424



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44254425



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44264426



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44274427



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44284428



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44294429



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44304430



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44314431



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44324432



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44334433



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44344434



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44354435



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44364436



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44374437



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44384438



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44394439



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44404440



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44414441



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44424442



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44434443



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44444444



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44454445



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44464446



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44474447



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44484448



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44494449



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44504450



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44514451



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44524452



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44534453



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44544454



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44554455



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44564456



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44574457



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44584458



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44594459



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44604460



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44614461



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44624462



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44634463



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44644464



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44654465



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44664466



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44674467



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44684468



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44694469



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44704470



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44714471



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44724472



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44734473



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44744474



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44754475



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44764476



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44774477



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44784478



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44794479



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44804480



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44814481



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44824482



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44834483



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44844484



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44854485



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44864486
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