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k        N07/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

 RBHraCRkwtü 

7-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1839 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 03 rUb 747 

7-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1840 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ 

cMnYn 03 rUb¼GgÁ 748 

7-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1841 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 40 

rUb¼GgÁ 749 

7-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1842 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 05 

rUb¼GgÁ 751 

7-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1843 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ RbeKn RBHetCKuN can; suvNÑ 752 

11-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1844 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg-

\sSriyys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm Amjad Ali Sher 753 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1845 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI 

nigkBaØa cMnYn 71 rUb 754 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1846 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa nig 

])asika cMnYn 71 rUb 756 

 

 



x 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1847 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm       

sux saert CaGnurdæelxaFikar RksYgmhaépÞ 758 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1848 sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMg 

muxtMENgÉk]tþm]tþmesnIy_Ék s favI BIGnurdæelxaFikar RksYgmhaépÞ 

mkCa GnurdæelxaFikar RksYgkarBarCati 759 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1849 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

sux erOn  CaTIRbwkSa RksYgmhaépÞ manzan³esµI rdæelxaFikar 760 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1850 sþIBI kartemøIg nigEtgtaMgmuxtMENg 

Ék]tþm sYn suxXIm BIGnurdæelxaFikar mkCardæelxaFikarRksYgEpnkar 761 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1851 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav 

esam can;Na CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI GnurdæelxaFikar bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ 762 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1852 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ dl;]tþmesnIy_Ék sYn bvr Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgkarBarCati 763 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1853 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm     

G‘Mu sm,ÚrN_ CaGKÁnaykénGKÁnaykdæansRmbsRmYlkic©karTUeTA én  

TIsþIkarKN³rdæm®nþI 764 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1854 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl; 

Ék]tþm em:A suPaB CaTIRbwkSaGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI manzan³esµI  

GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  765 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1855 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ca 

CMnYykarRksYgFmµkar nigsasna 04 rUb 766 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1856 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

énevTikasm<½n§sgÁmsIuvil 10 rUb 767 

 



K  

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 191 GnRk>bk sþIBI kartemøIgR)ak;kéRmRbcaMExCUnm®nþI 

Cab;kic©snüa 768 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 192 GnRk>bk sþIBI karEkERbtémøÉktaénsnÞsSn_ebovtS 

mUldæanrbs;m®nþIraCkar énRBHraCaNacRkkm<úCa 770 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 193 GnRk>bk sþIBI karRbKl;muxgarRKb;RKg nigpþl;esva 

suxaPi)al eTA[rdæ)alraCFanI extþ 773 

5-12-2019 -GnuRkwtüelx 196 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 784 

5-12-2019 -GnuRkwtüelx 197 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 786 

5-12-2019 -GnuRkwtüelx 198 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 788 

6-12-2019 -GnuRkwtüelx 200 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess Gal;RtaepAv½r 

efkNLCI 790 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 1432 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 794 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 1433 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 795 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 1434 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSa 796 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 1435 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 798 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 1436 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 800 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 1437 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 804 

5-12-2019 -GnuRkwtüelx 1438 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énFnaKarshRKasFuntUc nigmFüm km<úCa 805 

6-12-2019 -GnuRkwtüelx 1439 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 807 

6-12-2019 -GnuRkwtüelx 1440 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 809 

6-12-2019 -GnuRkwtüelx 1441 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 810 

6-12-2019 -GnuRkwtüelx 1442 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 811 

 



X 

6-12-2019 -GnuRkwtüelx 1443 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nayTahan 812 

6-12-2019 -GnuRkwtüelx 1444 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRksYgFmµkar nig 

sasna 813 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 1445 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 814 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 1446 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 816 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 1447 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 817 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 1448 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRksYgmhaépÞ 818 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 1449 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 819 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 1450 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 821 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1451 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 823 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1452 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 824 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1453 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 825 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1454 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 827 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1455 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 828 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1456 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 829 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1457 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 831 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1458 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 833 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1459 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 835 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1460 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 844 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1461 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 845 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 1462 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 846 

13-12-2019 -GnuRkwtüelx 1463 GnRk>tt sþIBI karbnþGaNtþiGKÁnaykrdæakrTwksVy½t 

esomrab GaNtþiTI5 850 

16-12-2019 -GnuRkwtüelx 1464 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarGm 

TIsþIkarKN³rdæm®nþI 852 

 



g 

16-12-2019 -GnuRkwtüelx 1465 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 854 

16-12-2019 -GnuRkwtüelx 1466 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 856 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1467 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 857 

2-esckþIseRmc  

3-12-2019 -esckþIseRmcelx 179 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan extþRkecH nigextþeBaF×sat; edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkar 

GnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)al 

km<úCa  858 

3-12-2019 -esckþIseRmcelx 180 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikaRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan extþeBaF×sat; nigextþRkecH edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþ 

kmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)al 

km<úCa  860 

6-12-2019 -esckþIseRmcelx 181 ssr sþIBI kareRCIserIsBlTahan 862 

III-kargarbNþaRksYg   

     TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

12-4-2019 -Rbkaselx 145 ]s>k]>Rbk>04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GUxøÚt 

GiuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ hÁamuin  É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 863 

12-4-2019 -Rbkaselx 146 ]s>k]>Rbk>04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mIks_ & hUm 

¬exmbUDa¦  É>k begáIteragcRk pliteKOgsgðarwm 866 

 





ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 747747



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 748748



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 749749



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 750750



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 751751



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 752752



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 753753



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 754754



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 755755



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 756756



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 757757



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 758758



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 759759



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 760760



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 761761



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 762762



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 763763



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 764764



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 765765



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 766766



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 767767



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 768768



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 769769



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 770770



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 771771



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 772772



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 773773



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 774774



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 775775



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 776776



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 777777



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 778778



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 779779



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 780780



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 781781



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 782782



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 783783



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 784784



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 785785



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 786786



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 787787



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 788788



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 789789



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 790790



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 791791



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 792792



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 793793



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 794794



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 795795



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 796796



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 797797



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 798798



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 799799



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 800800



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 801801



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 802802



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 803803



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 804804



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 805805



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 806806



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 807807



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 808808



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 809809



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 810810



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 811811



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 812812



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 813813



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 814814



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 815815



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 816816



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 817817



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 818818



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 819819



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 820820



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 821821



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 822822



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 823823



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 824824



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 825825



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 826826



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 827827



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 828828



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 829829



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 830830



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 831831



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 832832



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 833833



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 834834



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 835835



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 836836



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 837837



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 838838



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 839839



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 840840



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 841841



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 842842



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 843843



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 844844



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 845845



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 846846



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 847847



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 848848



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 849849



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 850850



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 851851



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 852852



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 853853



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 854854



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 855855



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 856856



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 857857



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 858858



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 859859



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 860860



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 861861



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 862862



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 863863



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 864864



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 865865



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 866866



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 867867



ឆា  ំទី២០ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 868868
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