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k        N26/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼189 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin mIugyU ¬CHEN, MINGYU¦ CnCaticin sBa¢aticin 2875 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼327 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 28rUb 2876 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼390 sþIBI karEtgtaMg CaTIRbwkSa nigCaCMnYykar 

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa 2878 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼391 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;TIRbwkSa 

nigCMnYykarRksYgFmµkar nigsasna 37 rUb  2880 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼392 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;TIRbwkSa 

RksYgEpnkar 02rUb  2882 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼393 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

nigCMnYykarrdæelxaFikardæanGakascrsIuvil 08rUb  2883 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼394 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm 02rUb Ca 

eTsaPi)al nigCaeTsaPi)alCMnYs RbcaMFnaKarBiPBelak 2884 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼395 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;TIRbwkSa 

RksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 13rUb 2885 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼396 sþIBI kartemøIgzan³dl;smaCikRkumelxa 

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa 

cMnYn 06rUb 2887 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼397 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa én 

RksYgmhaépÞ cMnYn 12 rUb 2888 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼398 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 06rUb 2890 



x 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼399 sþIBI karniy½tkmµtemøIg Rkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; dl;elakRsI sMu cinþa énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 2891 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼400 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; dl;elak suvNÑ Biesdæ énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 2892 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼401 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak lag visal 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 2893 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼402 sþIBI niy½tkmµtemøIg zannþrs½kþi Rkbx½NÐ 

nigfñak; tamGtItPaBkargar kRmitsBaØabRt nigmuxtMENg dl;m®nþIraCkar 54 rUb 

enARksYg sßab½ncMnYn 10 2894 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼403 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

28 rUb enARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 2899 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼404 sþIBI karpþl; nigtemøIgzannþrs½kþikitþiys 

dl;elak Xun bBaØriT§i énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgeTscrN_ 2901 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼405 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigvresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 

06rUb 2902 

II-rdæsPa 

17-06-2019 -esckþIRbkaselx 118 r>s sþIBI karseRmcGMBIsuBlPaBénGaNtþirbs; 

tMNagra®sþ nItikalTI 6 énrdæsPa 2903 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

11-04-2019 -GnuRkwtüelx 59 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2904 

11-04-2019 -GnuRkwtüelx 60 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2906 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 61 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;karBareTsPaB PñMRkaMg 

dImas  2908 

25-02-2019 -GnuRkwtüelx 234 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2912 

 



K 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 327 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 2914 

12-03-2019 -GnuRkwtüelx 328 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2916 

12-03-2019 -GnuRkwtüelx 329 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2917 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 330 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgéRbsNIy_ nig 

TUrKmnaKmn_ 2919 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 331 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2920 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 332 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2921 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 333 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 2922 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 334 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 2924 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 335 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 2926 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 336 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 2927 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 337 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2928 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 338 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 2929 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 339 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 2930 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 340 GnRk>tt sþIBI karepÞr bBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl;zannþrs½kþi 2931 

13-03-2019 -GnuRkwtüelx 341 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2932 

18-03-2019 -GnuRkwtüelx 342 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2933 

18-03-2019 -GnuRkwtüelx 343 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2934 

18-03-2019 -GnuRkwtüelx 344 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2935 

2-esckþIseRmc 

25-03-2019 -esckþIseRmcelx 52 ssr sþIBI karbegáItRkumkargartamvis½y sRmab; 

eFVICaédKUBiPakSakargarCamYyvis½yÉkCn 2936 

25-03-2019 -esckþIseRmcelx 53 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumkargartamvis½y 

sRmab;eFVICaédKUBiPakSakargarCamYyvis½yÉkCn 2942 

 

 



X 

IV-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 219 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæansuxPaBsikSa énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2955 

28-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 220 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæantRmg;TisviC¢aCIv³ énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2960 

28-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 221 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;naykdæanB½t’man nigkic©karGas‘an énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2965 

28-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 222 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgnigpøas;bþÚr 

rC¢eTyükrbuerRbTan enAGaCJaFrCatiRbyuT§nwgCMgWeGds_ 2970 

2-FnaKarCati én km<úCa 

23-02-2019 -esckþIseRmcelx F 12>019> 014 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarrdæ)alTTYl 

bnÞúktamdanvDÆnPaB énkarGnuvtþyuT§sa®sþCati sþIBI karRbqaMgkarsm¥atR)ak; 

nighirBaØb,TanePrvkmµ qñaM 2019-2023 2972 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

31-10-2018 -Rbkaselx 362 ]s>k]>Rbk10  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un vInItun RKUb cMkat;  

begáIteragcRk plit)arI 2974 

01-11-2018 -Rbkaselx 363 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un esncUv ¬exmbUDa¦  

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2977 

02-11-2018 -Rbkaselx 364 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmhV½r 

rIsayXl pal; eGn epePIr É>k  begáIteragcRk EkécñRkdas 2980 

4-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

18-10-2018 -Rbkaselx 0138 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0138 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 18 Ex tula qñaM 2018   2983 

03-12-2018 -Rbkaselx 0156 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0156 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 03 Ex FñÚ qñaM 2018   2987 
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ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28792879



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28802880



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28812881



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28822882



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28832883



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28842884



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28852885



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28862886



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28872887



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28882888



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28892889



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28902890



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28912891



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28922892
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ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28972897



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28982898



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28992899



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29002900



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29012901



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29022902



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29032903



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29042904



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29052905



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29062906



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29072907



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29082908



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29092909



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29102910



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29112911



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29122912



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29132913



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29142914



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29152915



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29162916



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29172917



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29182918



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29192919



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29202920



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29212921



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29222922



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29232923



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29242924



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29252925



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29262926



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29272927



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29282928



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29292929



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29302930



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29312931



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29322932



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29332933



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29342934



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29352935



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29362936



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29372937



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29382938



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29392939



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29402940



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29412941



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29422942



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29432943



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29442944



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29452945



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29462946



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29472947



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29482948



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29492949



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29502950



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29512951



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29522952



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29532953



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29542954



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29552955



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29562956



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29572957



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29582958



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29592959



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29602960



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29612961



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29622962



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29632963



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29642964



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29652965



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29662966



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29672967



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29682968



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29692969



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29702970



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29712971



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29722972



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29732973



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29742974



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29752975



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29762976



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29772977



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29782978



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29792979



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29802980



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29812981



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29822982



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29832983



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29842984



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29852985



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29862986



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29872987



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29882988



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29892989



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29902990
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