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k        N60/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

30-07-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0719¼013 karRbkas[eRbIc,ab; sþIBIkarGnum½t 

yl;RBmelIkarFanaTUTat; rbs;raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa[Rkumh‘un 

esñefk rIjÚevb‘l É>k  6917 

2-RBHraCRkwtü 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1102 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak s‘Y év:eCon ¬SU, WEIJIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 6933 
20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1103 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak cin vinhYy ¬CHEN, WENHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 6934 
20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1104 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

semþcvibulesnaPkþI say QMu RbFanRBwT§sPa nItikalTI4 06 rUb 6935 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1105 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm  

enA lkçNa Ca GnurdæelxaFikar énRksYgmhaépÞ 6936 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1106 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys karBarCati tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 105 rUb 6937 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1107 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys karBarCati tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 74 rUb 6942 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1108 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys karBarCati tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 269 rUb 6946 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1109 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys karBarCati tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 62 rUb 6956 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1110 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKn RBHetCKuN yin suKn§  6959 

22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1111 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm tic c½nÞtara 6960 



x 

22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1112 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 22 rUb 6961 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1113 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav elak nigelakRsI cMnYn 15 rUb 6963 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1114 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak;esna cMeBaH elak v:an; vuF 6964 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1115 sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nig 

fñak; tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgEr: nigfamBl 6965 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1116 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäa- 

mrN³dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBl-

exmrPUminÞ cMnYn 10 rUb 6966 
22-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1117 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_kñúgzannþrs½kþi 

]tþmecARkm énRkbxNÐecARkm nigkñúgzannþrs½kþi]tþmRBHraCGaCJa énRkbxNÐ 

RBHraCGaCJa cMnYn 06 rUb 6968 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 841 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6969 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 842 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6971 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 843 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6974 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 844 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6978 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 845 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 7001 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 846 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 7003 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 847 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7009 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 848 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

m®nþIraCkar 7012 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 849 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7014 



K 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 850 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg- 

mhaépÞ 7016 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 851 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7018 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 852 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7019 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 853 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 7020 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 854 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 7022 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 855 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7023 

III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

26-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 357 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;tulakarkMBUl 7025 

26-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 359 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;RksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 7030 

26-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 360 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;saklviTüal½y Ca sIum kMcaymar énRksYgGb;rM yuvCn 

nigkILa 7036 

 

 

 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69176917



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69186918



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69196919



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69206920



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69216921



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69226922



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69236923



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69246924



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69256925



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69266926



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69276927



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69286928



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69296929



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69306930



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69316931



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69326932



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69336933



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69346934



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69356935



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69366936



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69376937



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69386938



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69396939



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69406940



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69416941



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69426942



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69436943



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69446944



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69456945



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69466946



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69476947



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69486948



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69496949



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69506950



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69516951



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69526952



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69536953



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69546954



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69556955



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69566956



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69576957



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69586958



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69596959



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69606960



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69616961



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69626962



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69636963



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69646964



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69656965



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69666966



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69676967



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69686968



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69696969



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69706970



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69716971



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69726972



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69736973



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69746974



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69756975



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69766976



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69776977



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69786978



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69796979



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69806980



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69816981



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69826982



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69836983



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69846984



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69856985



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69866986



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69876987



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69886988



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69896989



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69906990



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69916991



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69926992



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69936993



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69946994



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69956995



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69966996



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69976997



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69986998



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69996999



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70007000



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70017001



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70027002



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70037003



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70047004



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70057005



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70067006



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70077007



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70087008



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70097009



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70107010



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70117011



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70127012



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70137013



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70147014



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70157015



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70167016



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70177017



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70187018



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70197019



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70207020



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70217021



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70227022



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70237023



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70247024



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70257025



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70267026



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70277027



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70287028



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70297029



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70307030



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70317031



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70327032



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70337033



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70347034



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70357035



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70367036



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70377037



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70387038



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70397039



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70407040
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