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k        N43/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼744 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþ)at;dMbg kñúgGaNtþiTI3 4829 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼745 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþbnÞaymanC½y kñúgGaNtþiTI3 4832 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼746 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþkMBg;cam kñúgGaNtþiTI3 4835 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼747 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþkMBg;qñaMg kñúgGaNtþiTI3 4838 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼748 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþkMBg;s<W kñúgGaNtþiTI3 4841 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼749 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþkMBg;FM kñúgGaNtþiTI3 4844 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼750 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþkMBt kñúgGaNtþiTI3 4847 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼751 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþkNþal kñúgGaNtþiTI3 4850 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼752 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþekaHkug kñúgGaNtþiTI3 4853 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼753 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþRkecH kñúgGaNtþiTI3 4856 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼754 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþmNÐlKirI kñúgGaNtþiTI3 4859 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼755 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

raCFanIPñMeBj kñúgGaNtþiTI3 4862 



x 

08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼756 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþRBHvihar kñúgGaNtþiTI3 4865 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼757 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþéRBEvg kñúgGaNtþiTI3 4868 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼758 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþeBaF×sat; kñúgGaNtþiTI3 4871 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 621 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

sÞwgEsn énextþkMBg;FM 4874 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 622 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

R)asaTblø½gÁ énextþkMBg;FM 4877 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 623 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

R)asaTsMbUr énextþkMBg;FM 4880 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 624 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

sNþan; énextþkMBg;FM 4883 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 625 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

snÞúk énextþkMBg;FM 4886 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 626 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

esÞag énextþkMBg;FM 4889 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 627 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

taMgeKak énextþkMBg;FM 4892 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 628 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

GgÁrC½y énextþkMBt 4895 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 629 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

bnÞaymas énextþkMBt 4898 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 630 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

QUk énextþkMBt 4901 



K 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 631 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

CMuKIrI énextþkMBt 4904 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 632 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

dgTg; énextþkMBt 4907 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 633 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

kMBg;Rtac énextþkMBt 4910 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 634 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

TwkQU énextþkMBt 4913 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 635 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

kMBt énextþkMBt 4916 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 636 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

kNþalsÞwg énextþkNþal 4919 

2-esckþIseRmc 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 105 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 4922 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 106 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþekaHkug nigextþéRBEvg 4923 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 107 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAraCFanIPñMeBj nig extþ- 

)at;dMbg 4925 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 108 ssr sþIBI  karEksRmYl nigpøas;bþÚrsmaCikRkum 

kargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþmYycMnYn 4927 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 109 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþRBHvihar 4930 



X 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

06-03-2019 -Rbkaselx 241  shv>Rbk sþIBI karGnuvtþkic©RBmeRBógsþIBIkarecosvagkaryk 

Bn§RtÜtKñanigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 4932 

07-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 244  shv>Rbk karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;RbcaMRKwHsßan 

GgÁr énRksYgeTscrN_ 4935 

07-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 245  shv>Rbk karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nig 

Pñak;garebIkpþl;CMnYs sRmab;ebIkpþl;R)ak;ebovtS nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½y 

sgÁmkic© nigvb,Fm’ CUnm®nþIraCkar énRksYgbrisßan 4938 

07-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 246  shv>Rbk karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;       

qñaM 2019 rbs;GKÁnaykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú énRksYgbrisßan 4941 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 
28-12-2018 -Rbkaselx 425 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIueGhV FU hÁaemn 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4947 

28-12-2018 -Rbkaselx 426 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUDan 

EPkXICIg cRkITIg É>k begáIteragcRk plit)avsIum:gt_BI)øasÞik ¬POLYPROPYLENE¦  4950 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48294829



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48304830



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48314831



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48324832



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48334833



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48344834



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48354835



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48364836



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48374837



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48384838



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48394839



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48404840



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48414841



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48424842



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48434843



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48444844



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48454845



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48464846



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48474847



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48484848



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48494849



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48504850



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48514851



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48524852



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48534853



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48544854



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48554855



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48564856



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48574857



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48584858



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48594859



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48604860



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48614861



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48624862



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48634863



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48644864



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48654865



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48664866



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48674867



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48684868



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48694869



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48704870



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48714871



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48724872



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48734873



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48744874



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48754875



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48764876



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48774877



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48784878



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48794879



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48804880



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48814881



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48824882



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48834883



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48844884



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48854885



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48864886



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48874887



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48884888



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48894889



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48904890



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48914891



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48924892



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48934893



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48944894



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48954895



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48964896



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48974897



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48984898



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48994899



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49004900



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49014901



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49024902



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49034903



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49044904



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49054905



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49064906



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49074907



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49084908



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49094909



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49104910



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49114911



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49124912



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49134913



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49144914



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49154915



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49164916



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49174917



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49184918



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49194919



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49204920



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49214921



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49224922



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49234923



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49244924



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49254925



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49264926



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49274927



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49284928



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49294929



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49304930



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49314931



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49324932



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49334933



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49344934



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49354935



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49364936



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49374937



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49384938



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49394939



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49404940



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49414941



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49424942



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49434943



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49444944



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49454945



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49464946



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49474947



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49484948



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49494949



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49504950



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49514951



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49524952
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