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k        N10/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

20-12-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1219¼026 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karTUTat; 

fvikaTUeTArbs;rdæsRmab;karRKb;RKgqñaM 2018  1115 

 2-RBHraCRkwtü 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1896 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak san; yU ¬SUN, YU¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

san; ehg ¬SAN HENG¦ 1178 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1897 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak m:a hUvyIn ¬MA HAOYUN¦ CnCaticin  sBa¢aticin  1179 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1898 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ 04 rUb 1180 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1899 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

hak; can;nI CaCMnYykarsemþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI 

rdæm®nþIRksYgmhaépÞ manzan³esµIGKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ edayminTTYl 

R)ak;bMNac;muxgar 1182 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1900 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 10 rUb  1183 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1901 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 05 rUb  1185 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1902 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

ywm sIumunI CaTIRbwkSa RksYgmhaépÞ manzan³esµI GnurdæelxaFikar 1186 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1903 sþIBI karEtgtaMg muxtMENg Ék]tþm 

sux suRkwtüa CardæelxaFikarRksYgeTscrN_  1187 

 



x 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1904 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgeTscrN_ 04 rUb 1188 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1905 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgelakCMTav 

)an bUr:um ÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa 

RbcaMsaFarNrdæKuy)a CaÉkGKÁraCTUtEtgtaMg RbcaMsaFarNrdænIkar:ahÁa nig 

ev:eNs‘uyeGLa EdlmannievsndæanenATIRkughav:aNa énsaFarNrdæKuy)a bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ 1189 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1906 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

XYn punrtn³ ÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa 

RbcaMsaFarNrdæGar:ab;eGsSIúb rdæGIuRsaEGl nigRbeTsGar:ab‘ÍsaGUDIt Ca 

ÉkGKÁraCTUtEtgtaMg RbcaMRBHraCaNacRkm:ar:uk saFarNrdæRbCaFibetyü 

RbCamanitGal;ehSrI saFarNrdæRbCaFibetyüshB½n§eGtüÚBI nigshPaBGaRhVik   

EdlmannievsndæanenATIRkugEKr énsaFarNrdæGar:ab;eGhSIúb bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ 1190 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1907 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

Ecm vID:üa ÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa 

RbcaMsaFarNrdæ)araMg RbeTseGs:,aj GIutalI B½rTuuyhÁal; Rkic bUrIkSRtGg;d½r 

m:al;ta nigsIuRb  CaÉkGKÁraCTUtEtgtaMg RbcaMbUrIkSRtm:UNakU Edlmannievsndæan 

enATIRkug):arIs énsaFarNrdæ)araMg bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 1191 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1908 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg  

elakCMTav TUc supartñ ÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB én 

RBHraCaNacRkkm<úCa RbcaMsaFarNrdæshB½n§GaløWm:g; RbeTssøÚevnI b:ULÚj Eqk 

søÚv:aK nighugRKI CaÉkGKÁraCTUtEtgtaMg RbcaMsaFarNrdæRkUGat Edlman 

nievsndæanenATIRkugEb‘rLaMg énsaFarNrdæshB½n§GaløWm:g; bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 1192 

 

 



K 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1909 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm      

eha NaMbUr:a ÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa 

RbcaMsaFarNrdæ\NÐÚensIu CaÉkGKÁraCTUtEtgtaMg RbcaMsaFarNrdæRbCaFibetyü 

TIm½reLesþ EdlmannievsndæanenATIRkughSakarta énsaFarNrdæ\NÐÚensIu bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ 1193 

17-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1910 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm      

G‘at sIla ÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa 

RbcaMshB½n§rusSIú RbeTslITuuuuyGanI elttUnI eGstUnI r:Um:anI nigsaFarNrdæ 

ebLarusS CaÉkGKÁraCTUtEtgtaMg RbcaMsaFarNrdæGaemnI Edlmannievsndæan 

enATIRkugm:UsÁÚ énshB½n§rusSIú bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 1194 

 II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 218 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1195 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1505 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1197 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1506 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1199 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1507 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 1201 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1508 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 1202 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1509 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 1203 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1510 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 1205 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1511 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1207 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1512 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 1208 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1513 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1210 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1514 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1212 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1515 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1214 

 



X 

24-12-2019 -GnuRkwtüelx 1516 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 1219 

27-12-2019 -GnuRkwtüelx 1517 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1221 

27-12-2019 -GnuRkwtüelx 1518 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmaCikkitþiys én 

raCbNÐitüsPakm<úCa 1222 

30-12-2019 -GnuRkwtüelx 1519 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1224 

31-12-2019 -GnuRkwtüelx 1520 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1225 

31-12-2019 -GnuRkwtüelx 1521 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1227 

31-12-2019 -GnuRkwtüelx 1522 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1229 

31-12-2019 -GnuRkwtüelx 1523 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1230 

31-12-2019 -GnuRkwtüelx 1524 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 1231 

31-12-2019 -GnuRkwtüelx 1525 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1233 

 2-esckþIseRmc  

27-12-2019 -esckþIseRmcelx 188 ssr sþIBI karEtgtaMgGnuRbFanRkumkargarfñak; 

CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1234 

27-12-2019 -esckþIseRmcelx 189 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikar 

CatierobcMkarRbkYtkILaGasIuGaeKñy_elIkTI 32 qñaM 2023 1236 

 



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11151115



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11161116



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11171117



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11181118



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11191119



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11201120



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11211121



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11221122



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11231123



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11241124



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11251125



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11261126



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11271127



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11281128



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11291129



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11301130



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11311131



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11321132



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11331133



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11341134



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11351135



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11361136



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11371137



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11381138



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11391139



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11401140



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11411141



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11421142



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11431143



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11441144



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11451145



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11461146



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11471147



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11481148



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11491149



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11501150



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11511151



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11521152



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11531153



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11541154



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11551155



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11561156



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11571157



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11581158



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11591159



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11601160



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11611161



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11621162



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11631163



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11641164



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11651165



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11661166



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11671167



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11681168



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11691169



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11701170



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11711171



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11721172



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11731173



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11741174



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11751175



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11761176



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11771177



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11781178



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11791179



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11801180



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11811181



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11821182



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11831183



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11841184



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11851185



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11861186



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11871187



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11881188



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11891189



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11901190



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11911191



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11921192



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11931193



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11941194



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11951195



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11961196



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11971197



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11981198



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11991199



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12001200



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12011201



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12021202



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12031203



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12041204



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12051205



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12061206



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12071207



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12081208



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12091209



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12101210



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12111211



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12121212



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12131213



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12141214



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12151215



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12161216



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12171217



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12181218



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12191219



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12201220



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12211221



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12221222



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12231223



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12241224



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12251225



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12261226



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12271227



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12281228



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12291229



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12301230



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12311231



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12321232



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12331233



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12341234



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12351235



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12361236



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12371237



ឆា  ំទី២០ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12381238
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