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k        N03/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

6-12-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1219¼024 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkic©RBmeRBogGas‘ansþIBI BaNiC¢kmµtamRbB½n§eGLicRtUnik 249 

2-RBHraCRkwtü 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1766 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys CatUbkar cMeBaH elakCMTav edak suT§a  284 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1767 sþIBI kartemøIg nigniy½tkmµzannþrs½kþi 

]tþmGKÁanurkSBn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 07 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ  285 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1768 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak eGg mkra 

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ mkCazannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 286 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1769 sþIBI karpÞl;eKarmgarelak lwm lIqay 

Ca ]kj:a 287 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1770 sþIBI kartemøIgfñak;dl;elak esrI m:aNub 

enARksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 288 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1771 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm      

QYn suFI CardæelxaFikar énTIsþIkarKN³rdæm®nþI 289 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1772 sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;elakRsI Qun r:avuF énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; 

rbs;RksYgsuxaPi)al 290 

 

 



x 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1773 sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;elak sIuy:un suciRt énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enA 

RksYgGPivDÆn_CnbT 291 

II-raCrdæaPi)al 

 GnuRkwtü  

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 182 GnRk>bk sþIBI muxgar nigrcnasm<½n§rdæ)alRkug 292 
18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1395 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 370 

20-11-2019 -GnuRkwtüelx 1396 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 373 

20-11-2019 -GnuRkwtüelx 1397 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 374 

 

 



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 249249



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 250250



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 251251



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 252252



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 253253



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 254254



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 255255



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 256256



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 257257



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 258258



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 259259



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 260260



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 261261



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 262262



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 263263



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 264264



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 265265



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 266266



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 267267



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 268268



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 269269



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 270270



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 271271



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 272272



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 273273



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 274274



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 275275



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 276276



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 277277



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 278278



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 279279



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 280280



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 281281



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 282282



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 283283



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 284284



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 285285



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 286286



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 287287



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 288288



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 289289



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 290290



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 291291



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 292292



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 293293



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 294294



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 295295



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 296296



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 297297



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 298298



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 299299



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 300300



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 301301



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 302302



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 303303



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 304304



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 305305



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 306306



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 307307



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 308308



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 309309



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 310310



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 311311



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 312312



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 313313



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 314314



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 315315



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 316316



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 317317



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 318318



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 319319



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 320320



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 321321



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 322322



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 323323



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 324324



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 325325



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 326326



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 327327



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 328328



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 329329



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 330330



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 331331



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 332332



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 333333



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 334334



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 335335



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 336336



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 337337



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 338338



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 339339



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 340340



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 341341



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 342342



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 343343



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 344344



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 345345



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 346346



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 347347



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 348348



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 349349



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 350350



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 351351



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 352352



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 353353



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 354354



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 355355



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 356356



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 357357



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 358358



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 359359



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 360360



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 361361



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 362362



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 363363



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 364364



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 365365



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 366366



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 367367



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 368368



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 369369



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 370370



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 371371



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 372372



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 373373



ឆា  ំទី២០ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 374374
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