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k        N55/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-07-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0719¼007 sþIBI karGnum½tyl;RBmelIkic©RBmeBog 

rvagRBHraCaNacRkkm<úCa nigshPaBGar:ab;eGmIer:t sþIBIkarCMrujnigkarkarBar 

eTAvijeTAmkénvinieyaK  6299 

2-RBHraCRkwtü 

08-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1041 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐ dl;m®nþI 

raCkar 45 rUb enARksYgmuxgarsaFarN³ 6328 
08-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1042 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐ dl;m®nþI 

raCkar 676 rUb énRkbx½NÐRKÚbeRgonkRmit]tþm enARksYgGb;rM yuvCn nig 

kILa 6331 
10-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1043 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

nigCMnYykar semþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikal TI6 

cMnYn 09 rUb 6353 
11-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1044 sþIBI kareR)asRBHraCTaneRKOg\sSri-

yys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ])ask ])asika Ék]tþm elakCMTav 

Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 347 GgÁ¼rUb 6354 
12-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1045 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 196 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgksikmµ rukça- 

Rbmaj; nigensaT  6360 
13-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1046 sþIBI karEtgtaMg m®nþIraCkar énRksYg 

]sSahkmµ nigsib,kmµ 03 rUb 6373 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 107 GnRk>bk sþIBI karbegáItsPaBaNiC¢kmµextþtaEkv 6374 



x 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 108 GnRk>bk sþIBI karbegáItsPaBaNiC¢kmµmNÐlextþ    

kMBt-Ekb 6376 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 779 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6378 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 780 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgB½t’man 6379 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 781 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6381 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 782 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6382 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 783 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6384 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 784 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6386 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 785 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

m®nþIraCkar 6392 

2-esckþIseRmc 

07-08-2019 -esckþIseRmcelx 134 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYgerobcMkic©-

RbCMuelIkTI15 rdæm®nþIbrisßanGas‘an nigkic©RbCMuBak;B½n§ qñaM2019  6397 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

20-03-2019 -Rbkaselx 322  shv>Rbk sþIBI karpøas;bþÚrsmasPaBRkumkargarbec©keTs 

edIm,IsRmbsRmÜlkarsikSasmiT§lT§PaBénkarGnuvtþKeRmagmUlniFiFanar:ab;rg 

sRmab;RKb;RKgeRKaHmhnþrayenAkm<úCa nigGasIuGaeKñy_ 6400 

20-03-2019 -Rbkaselx 324  shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrsßab½nsRmab;kic© 

sRmÜlBaNiC¢kmµtamry³karRKb;RKghaniP½y 6402 

21-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 325  shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrgRbcaMenAnaykdæanbuKÁlik énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 6405 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg Er: nig famBl 
11-12-2018 -Rbkaselx 0166 rf>GRbk>Rbk   sþIBI lkçxNÐénviBaØabnbRtGnuBaØatdMeNIr 

karmNÐlsnñiFieRbg\n§n³ elx 0166 rf>GRbk>vb cuHéf¶TI 11 ExFñÚ qñaM 

2018 6407 

 



K 

20-12-2018 -Rbkaselx 0169 rf>GRbk>Rbk   sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³ elx 0169 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 20 ExFñÚ qñaM 2018 6411 

28-12-2018 -Rbkaselx 0174 rf>GRbk>Rbk   sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³ elx 0174 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 ExFñÚ qñaM 2018 6415 

28-12-2018 -Rbkaselx 0175 rf>GRbk>Rbk   sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³ elx 0175 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 ExFñÚ qñaM 2018 6419 

 

  

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62996299



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63006300



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63016301



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63026302



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63036303



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63046304



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63056305



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63066306



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63076307



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63086308



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63096309



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63106310



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63116311



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63126312



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63136313



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63146314



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63156315



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63166316



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63176317



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63186318



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63196319



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63206320



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63216321



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63226322



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63236323



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63246324



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63256325



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63266326



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63276327



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63286328



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63296329



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63306330



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63316331



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63326332



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63336333



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63346334



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63356335



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63366336



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63376337



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63386338



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63396339



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63406340



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63416341



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63426342



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63436343



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63446344



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63456345



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63466346



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63476347



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63486348



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63496349



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63506350



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63516351



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63526352



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63536353



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63546354



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63556355



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63566356



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63576357



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63586358



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63596359



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63606360



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63616361



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63626362



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63636363



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63646364



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63656365



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63666366



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63676367



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63686368



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63696369



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63706370



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63716371



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63726372



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63736373



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63746374



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63756375



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63766376



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63776377



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63786378



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63796379



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63806380



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63816381



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63826382



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63836383



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63846384



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63856385



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63866386



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63876387



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63886388



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63896389



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63906390



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63916391



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63926392



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63936393



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63946394



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63956395



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63966396



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63976397



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63986398



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63996399



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64006400



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64016401



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64026402



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64036403



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64046404



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64056405



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64066406



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64076407



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64086408



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64096409



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64106410



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64116411



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64126412



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64136413



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64146414



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64156415



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64166416



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64176417



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64186418



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64196419



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64206420



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64216421



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64226422
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