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k        N11/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

3-1-2020 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0120¼001 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI viesaFnkmµ 

maRta3 maRta17 maRta20 maRta21 maRta27 maRta28 maRta29 maRta54 

maRta55 nig59 énc,ab;sþIBIshCIBEdlRtUvRbkas[eRbIedayRBHraCRkmelx 

ns¼rkm¼0516¼007 cuHéf¶TI17 Ex]sPa qñaM 2016  1239 

 2-RBHraCRkwtü 

20-5-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼622 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI ])asika 

nigRBHsgÇ cMnYn 146 rUb¼GgÁ 1246 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1911 sþIBI karEtgtaMgecARkmGnþrCatibRmug 

énGgÁCMnMuCRmHsaladMbUg nigshRBHraCGaCJaGnþrCatibRmugenAGgÁCMnMuCRmH 

visamBaØkñúgtulakarkm<úCa 02 rUb  1249 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1912 sþIBI kardak;[cUlbMeBjmuxgarCa 

ecARkmenAGgÁPaBedImvij cab;BIéf¶TI01 ExFñÚ qñaM 2019 cMeBaHsmaCik 

]tþmRkumRbwkSaénGgÁecARkmcMnYn 02 rUb Edl)anbBa©b;GaNtþi  1250 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1913 sþIBI karpþl;eKarmgarelakCMTav 

GIuv RsIu Ca ]kj:a 1251 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1914 sþIBI karpþl;eKarmgarelak kUy 

eLsan Ca ]kj:a 1252 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1915 sþIBI karpþl;eKarmgarGñkRsI      

eLg can;Na Ca ]kj:a 1253 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1916 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_; cMeBaH vresnIy_Ék lI nIgy:a               

Col. Li Ningya 
1254 

 



x 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1917 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak Qin vinhVÚ ¬CHEN WEN-FU¦ CnCaticin (étv:an;)  

sBa¢aticin (étv:an;)   1255 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1918 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;GñkRsI Qin yUGIu ¬CHEN JU-YI¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢ati 

cinétv:an; 1256 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1919 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_- 

BiBah_dl;elakRsI hVúgtarIv r:UsWulIn CUlIey:t rWueN ¬Fontarive Roselyne 

Julliette Renée¦ CnCati)araMg sBa¢ati)araMg 1257 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1920 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak taMg qatfug ¬TANG CHAT TONG¦ CnCaticin 

sBa¢aticin 1258 

18-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1921 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elakRsI y:atmi CutiNan; ¬YARTMI CHUTINUN¦ CnCatiéf 

sBa¢atiéf 1259 

20-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1922 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 26 rUb 1260 

20-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1923 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 

82 rUb 1262 

20-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1924 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 21 rUb 1266 

20-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1925 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 07 rUb 1267 

20-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1926 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna KN³kmµaFikarbkSTIRkugdaNaMg 

nigKN³kmµaFikarRbCaCnTIRkugdaNaMg énsaFarNrdæsgÁmniymevotNam 1268 



K 

20-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1927 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Ca suemFI 

CaGPi)al énKN³GPi)al extþéRBEvg sRmab;GaNtþiTI2 kñúgEdnsmtßkic©dEdl 1269 

20-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1928 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 02 rUb 1270 

20-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1929 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;]tþmesnIy_RtI Ek eLg nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBl- 

exmrPUminÞ 1271 

 II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

6-12-2019 -GnuRkwtüelx 199 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1272 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 219 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1274 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 220 GnRk>bk sþIBI kartemøIgnaykdæansMNg;RbB½n§ 

ceRmaHTwwkkxVk; eTACaGKÁnaykdæanRbB½n§ceRmaHTwkkxVk; sßiteRkamkarRKb;RKg 

rbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 1276 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 221 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta7 maRta13 

nigmaRta19 énGnuRkwtüelx 12GnRk>bk cuHéf¶TI1 ExkumÖ³ qñaM2017 sþIBI 

ÉksNæan søaksBaØa nigTg;C½y énkgeyaFBlexmrPUminÞ 1282 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 222 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1288 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 223 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1290 

20-12-2019 -GnuRkwtüelx 224 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1292 

23-12-2019 -GnuRkwtüelx 225 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1294 

26-12-2019 -GnuRkwtüelx 226 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1296 

26-12-2019 -GnuRkwtüelx 227 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1298 

31-12-2019 -GnuRkwtüelx 1526 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 1300 

 



X 

2-1-2020 -GnuRkwtüelx 01 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1301 

2-1-2020 -GnuRkwtüelx 02 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 1302 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 03 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMgsPa 

BaNiC¢kmµmNÐlextþkMBg;FM-RBHvihar GaNtþiTI2 elIkTI1 1303 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 04 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMgsPa 

BaNiC¢kmµmNÐlextþkNþal-kMBg;qñaMg GaNtþiTI2 elIkTI2 1305 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 05 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMgsPa 

BaNiC¢kmµmNÐlextþkMBg;cam-mNÐlKirI GaNtþiTI2 elIkTI2 1307 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 06 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMgsPa 

BaNiC¢kmµmNÐlextþkMBt-Ekb GaNtþiTI1 elIkTI1 1309 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 07 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMgsPa 

BaNiC¢kmµextþkMBg;s<W GaNtþiTI2 elIkTI2 1311 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 08 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMgsPa 

BaNiC¢kmµextþsVayerog GaNtþiTI1 elIkTI2 1313 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 09 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMgsPa 

BaNiC¢kmextþéRBEvg GaNtþiTI2 elIkTI1 1315 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 10 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1317 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 11 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 1318 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 12 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1319 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 13 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1323 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 14 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 1325 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 15 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1327 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 16 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1329 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 17 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1331 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 18 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1338 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 19 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1339 

 



g 

6-1-2020 -GnuRkwtüelx 20 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1340 

9-1-2020 -GnuRkwtüelx 21 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1341 

                                                        2-saracr 

2-1-2020 -saracrelx 01 sr sþIBI viFankarTb;sáat;nigkat;bnßykarbMBulxül;saFarN³ 1343 

14-1-2020 -saracrelx 02 sr sþIBI karbegáItynþkarRKb;RKgeRKaHmhnþrayenAkñúgRksYg 

sßab½n 1350 

III-kargarbNþaRksYg   

     TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

2-12-2019 -esckþIseRmcelx 096 shv sþIBI karbegáItKN³kmµaFikardwknaMkareFVIviesaFkmµ 

c,ab;sþIBI  {RbB½n§hirBaØvtßúsaFarN³}  nigbTdæanKtiyutþBak;B½n§ 1351 

2-12-2019 -esckþIseRmcelx 097  shv  sþIBI karbegáItRkumkargarbec©keTsRmab;erobcM  

kareFVIviesaFkmµc,ab;sþIBI  {RbB½n§hirBaØvtßúsaFarN³}  nigbTdæanKtiyutþBak;B½n§   1355 
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ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12441244



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12451245



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12461246



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12471247



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12481248



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12491249



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12501250



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12511251



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12521252



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12531253



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12541254



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12551255



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12561256



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12571257



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12581258



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12591259



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12601260



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12611261



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12621262



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12631263



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12641264



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12651265



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12661266



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12671267



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12681268



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12691269



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12701270



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12711271



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12721272



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12731273



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12741274



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12751275



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12761276



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12771277



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12781278



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12791279



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12801280



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12811281



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12821282



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12831283



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12841284



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12851285



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12861286



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12871287



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12881288



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12891289



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12901290



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12911291



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12921292



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12931293



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12941294



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12951295



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12961296



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12971297



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12981298



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12991299



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13001300



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13011301



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13021302



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13031303



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13041304



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13051305



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13061306



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13071307



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13081308



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13091309



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13101310



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13111311



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13121312



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13131313



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13141314



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13151315



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13161316



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13171317



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13181318



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13191319



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13201320



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13211321



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13221322



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13231323



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13241324



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13251325



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13261326



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13271327



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13281328



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13291329



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13301330



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13311331



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13321332



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13331333



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13341334



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13351335



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13361336



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13371337



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13381338



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13391339



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13401340



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13411341



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13421342



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13431343



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13441344



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13451345



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13461346



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13471347



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13481348



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13491349



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13501350



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13511351



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13521352



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13531353



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13541354



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13551355



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13561356



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13571357



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13581358



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13591359



ឆា  ំទី២០ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13601360
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