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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼250 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nig 

elakRsI cMnYn 17  rUb 1965 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼251 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH RBHetCKuN pl suePOn 1966 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼252 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 

dl;elakRsI RCwg buTumrgSI enARksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 1967 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼253 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 10 rUb 1968 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼254 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 66 rUb 1969 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼255 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 16 rUb 1973 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼256 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn    

130 rUb 1975 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼257 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys karBarCati tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 409 rUb 1980 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼258 sþIBI karerobcMnigkarRbRBwtþeTA énsala

PUminÞrdæ)al 1995 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼259 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 135 rUb 2006 

 



x  

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼260 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  twg éhBIg ¬DENG, HAIBING¦ CnCaticin sBa¢aticin 2011 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼261 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  Qin yugCIn ¬CHEN YONGJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 2012 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼262 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  pwg eCIpag ¬PENG, ZHIPANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 2013 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼263 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  ey rinKYy ¬YE, RENGUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2014 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼264 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  h½g évkwg ¬HUANG, WEIGENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 2015 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

12-03-2019 -GnuRkwtüelx 41 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 10 nigmaRta 11 én 

GnuRkwtüelx 222 GnRk>bk cuHéf¶TI 16 Ex FñÚ qñaM 2009 sþIBI 

karerobcMynþkarRKb;RKgkRmitfñak; nigkMNt;R)ak;kéRmem:agbeRgonsRmab; 

eyaFacarü 2016 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 42 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 2019 

15-02-2019 -GnuRkwtüelx 191 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBikar 2021 

15-02-2019 -GnuRkwtüelx 192 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 2027 

15-02-2019 -GnuRkwtüelx 193 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2030 

15-02-2019 -GnuRkwtüelx 194 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2031 

15-02-2019 -GnuRkwtüelx 195 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 2032 

15-02-2019 -GnuRkwtüelx 196 GnRk>tt sþIBI karepÞr bBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl;zannþrs½kþi 2033 

15-02-2019 -GnuRkwtüelx 197 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2034 

18-02-2019 -GnuRkwtüelx 199 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2037 

18-02-2019 -GnuRkwtüelx 200 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2039 

18-02-2019 -GnuRkwtüelx 201 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2041 



K 

18-02-2019 -GnuRkwtüelx 202 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 2044 

18-02-2019 -GnuRkwtüelx 203 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 2046 

18-02-2019 -GnuRkwtüelx 204 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 2047 

18-02-2019 -GnuRkwtüelx 205 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2049 

21-02-2019 -GnuRkwtüelx 216 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2050 

2-esckþIseRmc 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 29 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2051 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 30 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2056 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 31 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2059 

III-kargarbNþaRksYg 

  TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 123 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;GKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatiGPivDÆn_edaycIrPaB énRksYg 

brisßan 2062 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 134 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæanbNþúHbNþal nigviRkwtkar énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2067 

25-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 197 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæanbuKÁlik énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2072 

06-02-2019 -esckþIseRmcelx 019 shv sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYgcMeBaHkic© 

edIm,IbnþbMeBjnItiviFI elIkarrMsayPñak;garkm<úCanavacr {kaMsab} 2077 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19651965



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19661966



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19671967



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19681968



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19691969



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19701970



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19711971



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19721972



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19731973



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19741974



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19751975



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19761976



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19771977



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19781978



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19791979



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19801980



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19811981



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19821982



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19831983



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19841984



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19851985



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19861986



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19871987



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19881988



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19891989



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19901990



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19911991



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19921992



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19931993



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19941994



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19951995



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19961996



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19971997



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19981998



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19991999



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20002000



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20012001



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20022002



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20032003



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20042004



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20052005



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20062006



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20072007



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20082008



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20092009



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20102010



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20112011



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20122012



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20132013



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20142014



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20152015



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20162016



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20172017



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20182018



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20192019



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20202020



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20212021



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20222022



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20232023



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20242024



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20252025



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20262026



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20272027



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20282028



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20292029



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20302030



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20312031



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20322032



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20332033



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20342034



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20352035



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20362036



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20372037



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20382038



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20392039



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20402040



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20412041



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20422042



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20432043



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20442044



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20452045



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20462046



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20472047



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20482048



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20492049



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20502050



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20512051



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20522052



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20532053



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20542054



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20552055



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20562056



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20572057



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20582058



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20592059



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20602060



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20612061



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20622062



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20632063



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20642064



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20652065



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20662066



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20672067



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20682068



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20692069



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20702070



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20712071



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20722072



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20732073



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20742074



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20752075



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20762076



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20772077



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20782078



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20792079



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20802080
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