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k         N16/19 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼198 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 09 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐ 

m®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgBaNiC¢kmµ 1747 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼199 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

35 rUb rbs;RksYgbrisßan énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 1749 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼200 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 23 rUb 1752 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼201 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 15 rUb 1754 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼202 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav 

Gs;elak nigelakRsI cMnYn 47 rUb 1756 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼203 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 08 rUb 1759 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼204 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 24 rUb 1760 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼205 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 24 rUb 1762 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼206 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak  cMnYn 147 rUb 1764 

 

 



x  

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼207 sþIBI karlubeQµaH]tþmesnIy_RtI Kwm rsµI 

nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ ecjBIRkbx½NÐ én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ 1770 

13-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼208 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav rs; c½nÞRss; 

CaGnurdæelxaFikar TIsþIkarKN³rdæm®nþI 1771 

13-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼209 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm rs; vNÑa 

CardæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 1772 

13-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼210 sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

GtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 17 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nig 

Rkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgB½t’man nigRksYg]sSahkmµ nigsib,kmµ 1773 

13-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼211 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a elakCMTav nigRBHsgÇ  cMnYn 05 rUb¼GgÁ 1775 

13-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼212 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 03 rUb nigRkumh‘un cMnYn 01  1776 

13-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼213 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 55 rUb  1777 

13-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼214 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 48 rUb  1780 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼215 sþIBI karEtgtaMgnay]tþmesnIy_            

PYg sIupan CardæelxaFikarRksYgkarBarCati  1783 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼216 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;]tþmesnIy_Ék 

G‘Mu buRt Canay]tþmesnIy_ nigEtgtaMg CardæelxaFikarRksYgkarBarCati 1784 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼217 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmesnIy_Ék 

RBhµ Din Canay]tþmesnIy_ nigEtgtaMg CardæelxaFikarRksYgkarBarCati 1785 

 

 



K  

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

04-03-2019 -GnuRkwtüelx 35 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1786 

06-03-2019 -GnuRkwtüelx 36 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA én 

elxaFikardæanRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan raCFanI extþ edIm,IRtYtBinitü 

nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN dMNak;kalTI 4 

rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1788 

11-02-2019 -GnuRkwtüelx 160 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 1792 

12-02-2019 -GnuRkwtüelx 161 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 1794 

12-02-2019 -GnuRkwtüelx 162 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 1796 

13-02-2019 -GnuRkwtüelx 164 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 1797 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 165 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1798 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 166 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1802 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 167 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1803 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 168 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1804 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 169 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1805 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 170 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1808 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 171 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1810 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 172 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1812 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 173 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1814 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 174 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1816 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 175 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1819 

18-02-2019 -GnuRkwtüelx 206 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1823 

20-02-2019 -GnuRkwtüelx 207 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMgm®nþIraCkar 1824 

 

 



X 

2-esckþIseRmc 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 24 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1826 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 25 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1830 

III-kargarbNþaRksYg 

  TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

01-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 113 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;naykdæanGb;rMBiess énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 1835 

01-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 114 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;naykdæanbzmsikSa énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 1840 

05-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 118 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;RksYgEpnkar 1845 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17471747



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17481748



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17491749



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17501750



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17511751



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17521752



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17531753



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17541754



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17551755



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17561756



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17571757



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17581758



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17591759



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17601760



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17611761



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17621762



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17631763



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17641764



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17651765



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17661766



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17671767



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17681768



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17691769



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17701770



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17711771



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17721772



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17731773



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17741774



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17751775



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17761776



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17771777



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17781778



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17791779



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17801780



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17811781



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17821782



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17831783



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17841784



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17851785



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17861786



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17871787



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17881788



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17891789



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17901790



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17911791



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17921792



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17931793



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17941794



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17951795



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17961796



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17971797



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17981798



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17991799



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18001800



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18011801



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18021802



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18031803



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18041804



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18051805



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18061806



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18071807



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18081808



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18091809



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18101810



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18111811



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18121812



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18131813



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18141814



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18151815



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18161816



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18171817



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18181818



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18191819



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18201820



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18211821



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18221822



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18231823



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18241824



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18251825



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18261826



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18271827



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18281828



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18291829



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18301830



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18311831



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18321832



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18331833



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18341834



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18351835



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18361836



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18371837



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18381838



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18391839



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18401840



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18411841



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18421842



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18431843



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18441844



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18451845



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18461846



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18471847



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18481848



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18491849



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18501850
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