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I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt                                                                                                                                                                                                                                                                    

RBHraCRkwtü 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼218 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;]tþmesnIy_Ék 

b‘un esg nigEtgtaMg CardæelxaFikarRksYgkarBarCati 1851 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼220 sþIBI karlubeQµaH ]tþmesnIy_RtI             

Fa lwmsuxehg nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ ecjBI 

Rkbx½NÐ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 1852 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼221 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakCMTav Kwm esdæanI 1853 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼222 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH sßab½n RksYgkarBarCati cMnYn 72 sßab½n 1854 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼223 sþIBI karEtgtaMgelak éx eb:gs‘un Ca 

]kj:a 1857 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼224 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  Qan Qan ¬QIAN, QUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1858 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼225 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  Qin CinTI ¬CHEN, JINDI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1859 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼226 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  Qin C½r ¬CHEN, ZHUO¦ CnCaticin sBa¢aticin 1860 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼227 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  Qin BIgéhV ¬CHEN, BINGFEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1861 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼228 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  Qin LúgeCor ¬CHEN, LONGJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin 1862 

 



x  

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼229 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  yag mIgGIu ¬YANG, MINGYI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1863 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼230 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  vag QanhVÚ ¬WANG, QUANFU¦ CnCaticin sBa¢aticin 1864 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼231 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  vag mwgév ¬WANG, MENGWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1865 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼232 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  vag vinh‘Yy ¬WANG, WENHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1866 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼233 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  s‘U xICIn ¬SU, KEJIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1867 

14-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼234 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

Can;x<s;énrdæsPa kñúgnItikalTI 6 énrdæsPa cMnYn 02 rUb 1868 

16-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼235 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 16 rUb Ca 

TIRbwkSaraCrdæaPi)al 1869 

16-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼236 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ev:g éf Ca 

rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al 1871 

16-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼237 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

ky bUrI CasmaCikRkumRbwkSaesdækic© sgÁmkic© nigvb,Fm’ manzan³esµI 

GnurdæelxaFikar 1872 

16-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼238 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm cMnYn 02 rUb 1873 

16-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼239 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm yk; supl Ca 

]kj:a 1874 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼241 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;TIRbwkSaGm 

nigCMnYykarGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI 14 rUb 1875 

 



K  
18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼242 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;TIRbwkSa 

bec©keTs énRkumRbwkSaesdækic© sgÁmkic© nigvb,Fm’ 09 rUb 1877 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼243 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak Qun dar:a 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 1878 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼244 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 09  rUb 1879 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼245 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 03  rUb¼GgÁ 1880 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼246 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 05 rUb 1881 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼247 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 06 

rUb¼GgÁ 1882 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼248 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 32 rUb¼GgÁ 1883 

18-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼249 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 06 rUb 1885 

20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼266 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elakRsI  Gaey Gaey ¬AYE  AYE¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 1886 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

06-03-2019 -GnuRkwtüelx 39 GnRk>bk sþIBI kareRbIR)as;KNnIÉkCnPavUbnIykmµ 

shRKassaFarN³ rbs;raCrdæaPi)al 1887 

07-03-2019 -GnuRkwtüelx 40 GnRk>bk sþIBI tMbn;eTscrN_Bisidæ 1889 

 

 



X  

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 176 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1895 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 177 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1900 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 178 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1908 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 179 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1911 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 180 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1917 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 181 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1919 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 182 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1920 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 183 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1924 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 184 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 1929 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 185 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 1930 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 186 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1931 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 187 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1932 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 188 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1933 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 189 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1935 

14-02-2019 -GnuRkwtüelx 190 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI 1937 

2-esckþIseRmc 

28-02-2019 -esckþIseRmcelx 20 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµaFikarCati 

vaytémøTIRkugs¥at 1938 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 26 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1940 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 27 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1944 

 

 



g 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 28 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1947 

III-kargarbNþaRksYg 

  TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 122 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;]tþmRkumRbwkSaénGgÁecARkm 1957 

18-02-2019 -Rbkaselx 174 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarRKb;RKgcMNUlBIkéRm 

esvaGakascrsIuvil 1962 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18511851



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18521852



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18531853



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18541854



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18551855



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18561856



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18571857



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18581858



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18591859



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18601860



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18611861



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18621862



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18631863



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18641864



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18651865



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18661866



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18671867



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18681868



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18691869



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18701870



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18711871



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18721872



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18731873



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18741874



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18751875



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18761876



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18771877



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18781878



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18791879



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18801880



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18811881



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18821882



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18831883



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18841884



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18851885



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18861886



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18871887



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18881888



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18891889



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18901890



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18911891



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18921892



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18931893



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18941894



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18951895



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18961896



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18971897



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18981898



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18991899



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19001900



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19011901



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19021902



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19031903



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19041904



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19051905



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19061906



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19071907



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19081908



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19091909



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19101910



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19111911



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19121912



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19131913



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19141914



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19151915



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19161916



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19171917



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19181918



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19191919



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19201920



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19211921



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19221922



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19231923



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19241924



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19251925



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19261926



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19271927



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19281928



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19291929



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19301930



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19311931



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19321932



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19331933



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19341934



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19351935



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19361936



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19371937



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19381938



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19391939



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19401940



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19411941



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19421942



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19431943



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19441944



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19451945



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19461946



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19471947



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19481948



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19491949



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19501950



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19511951



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19521952



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19531953



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19541954



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19551955



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19561956



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19571957



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19581958



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19591959



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19601960



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19611961



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19621962



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19631963



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19641964
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