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k        N09/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

20-12-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1219¼025 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI hirBaØvtßú 

sRmab;karRKb;RKgqñaM 2020  991 

 2-RBHraCRkwtü 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1879 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb£T§i cMeBaH m®nþIBn§naKarRksYgmhaépÞ 

cMnYn 2 rUb 1030 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1880 sþIBI karpþl;eKarmgarelakRsI     

h‘un sIuNat Ca ]kj:a 1031 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1881 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 08 rUb 1032 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1882 sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaH 

fñak;dwknaM m®nþIraCkar énGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy 2 rUb nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  1033 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1883 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 

29 rUb 1034 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1884 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgCa  

GnurdæelxaFikarRksYgeTscrN_ 02 rUb 1036 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1885 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

hug em:ghY CaGnurdæelxaFikarRksYgEpnkar 1037 

 

 



x 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1886 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgEpnkar 22 rUb 1038 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1887 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ 

elakCMTav nag pløa CaTIRbwkSaRksYgGb;rM yuvCn nigkILa manzan³esµI 

GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 1040 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1888 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgCa 

rdæelxaFikar GnurdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna 03 rUb 1041 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1889 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

huk bUTI CaTIRbwkSaRksYgGPivDÆn_CnbT manzan³esµI GnurdæelxaFikar 1042 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1890 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

bNÐit rs; suvaca CaGKÁelxaFikar énKN³kmµaFikarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rM 

énkm<úCa RksYgGb;rM yuvCn nigkILa manzan³esµI rdæelxaFikar 1043 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1891 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgmuxgarsaFarN³cMnYn 03 rUb edayminTTYlR)ak;bMNac;muxgar 1044 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1892 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elakRsI v:ug eyonyIvm:arI ¬WONG YUEN YIU MARIE¦ 

CnCaticin sBa¢aticin 1045 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1893 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak lU h‘ugCug ¬LU, HUNG-CHUNG¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an; 1046 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1894 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak h‘U Cun ¬HU, JUN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

lIn CIgeyon ¬LIN JING YUN¦ 1047 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1895 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak lU hugEyn ¬LIU, HONGYAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa  lU sIug ¬LIU  XIN¦ 1048 

 



K 

 II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 213 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1049 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 214 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1051 

12-12-2019 -GnuRkwtüelx 215 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 1053 

16-12-2019 -GnuRkwtüelx 216 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1056 

16-12-2019 -GnuRkwtüelx 217 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1058 

19-12-2019 -GnuRkwtüelx 1490 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1060 

19-12-2019 -GnuRkwtüelx 1491 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1072 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1492 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1074 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1493 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1076 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1494 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1078 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1495 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 1080 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1496 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1081 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1497 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1082 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1498 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþivrGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 1083 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1499 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1085 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1500 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1086 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 1501 GnRk>tt sþIBI karbBa©b; nigEtgtaMgmuxtMENg  

m®nþIraCkar 1087 

23-12-2019 -GnuRkwtüelx 1502 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1089 

23-12-2019 -GnuRkwtüelx 1503 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1095 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1504 GnRk>tt sþIBI kardak;[naynKr)alCan;x<s;cUlnivtþn_ 

muneBlkMNt; 1098 

 



X 

 2-esckþIseRmc  

24-12-2019 -esckþIseRmcelx 186 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYg edIm,I 

erobcMR)arB§BiFIGbGrsaTrxYbelIkTI21 énkarbBa©b;s®gÁamsIuvilenAkm<úCa nig 

karGnuvtþRbkbedayeCaKC½yneya)ay QñH QñH rbs;semþceteCa h‘un Esn 

nigBiFIbBa©úHbzmsilasagsg;GKarrdæ)al 1100 

27-12-2019 -esckþIseRmcelx 187 ssr sþIBI karEtgtaMgRbFanRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigkarKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaN dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1104 

III-kargarbNþaRksYg   

     TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

24-4-2019 -Rbkaselx 149 ]s>k]>Rbk>04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘Uv hÁÚd hÁamiun É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 1106 

24-4-2019 -Rbkaselx 150 ]s>k]>Rbk>04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Giun eco hÁaemn 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 1109 

26-4-2019 -Rbkaselx 151 ]s>k]>Rbk>04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un TY)av ¬exmbUDa¦ 

edx½rersin emeFoerol É>k begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH 1112 

 

 



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 991991



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 992992



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 993993



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 994994



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 995995



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 996996



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 997997



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 998998



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 999999



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10001000



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10011001



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10021002



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10031003



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10041004



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10051005



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10061006



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10071007



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10081008



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10091009



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10101010



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10111011



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10121012



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10131013



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10141014



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10151015



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10161016



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10171017



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10181018



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10191019



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10201020



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10211021



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10221022



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10231023



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10241024



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10251025



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10261026



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10271027



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10281028



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10291029



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10301030



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10311031



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10321032



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10331033



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10341034



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10351035



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10361036



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10371037



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10381038



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10391039



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10401040



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10411041



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10421042



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10431043



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10441044



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10451045



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10461046



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10471047



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10481048



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10491049



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10501050



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10511051



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10521052



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10531053



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10541054



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10551055



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10561056



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10571057



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10581058



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10591059



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10601060



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10611061



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10621062



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10631063



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10641064



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10651065



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10661066



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10671067



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10681068



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10691069



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10701070



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10711071



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10721072



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10731073



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10741074



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10751075



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10761076



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10771077



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10781078



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10791079



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10801080



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10811081



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10821082



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10831083



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10841084



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10851085



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10861086



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10871087



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10881088



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10891089



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10901090



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10911091



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10921092



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10931093



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10941094



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10951095



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10961096



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10971097



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10981098



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10991099



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11001100



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11011101



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11021102



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11031103



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11041104



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11051105



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11061106



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11071107



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11081108



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11091109



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11101110



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11111111



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11121112



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11131113



ឆា  ំទី២០ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11141114
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