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k        N04/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

 RBHraCRkwtü 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1774 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþim®nþI  

bec©keTsCan;x<s;  enARksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT dl;m®nþIraCkar 149 rUb  375 

27-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1775 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

cMnYn 06 rUb 381 

28-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1776 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys cMeBaH m®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ cMnYn 318 rUb 383 

28-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1777 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm      

PYg esaPa  CardæelxaFikar énRksYgGPivDÆn_CnbT 389 

28-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1778 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 02 rUb CaGnurdæelxaFikar RksYg 

karBarCati 390 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1779 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgkarBarCati manzan³esµI GnurdæelxaFikar 10 rUb 391 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1780 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak ):ay ECmIg ¬BAI JIAMING¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa  KIm eGric ¬KIM ERIC¦ 393 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1781 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  QIv Q½n ¬QIU, QUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin  394 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1782 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  QIv CWlaMg ¬QIU, ZHILIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  395 

 



x 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1783 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  y:ag dahug ¬YANG, DAHONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  396 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1784 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  cag K½nh½r ¬ZHANG,  GUANHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin  397 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1785 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak Qin sIuesov ¬CHEN,  SHIH-HSIU¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an; 398 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1786 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  eyon mIug ¬YAN,  MING¦ CnCaticin sBa¢aticin 399 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1787 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak lIv Cun ¬LIU,  JUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 400 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1788 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI es‘A lIhug ¬SHOU, LIHONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa es‘A lIhun ¬SHOU LI HON¦ 401 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1789 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak Kuy h‘uy ¬QIU HUI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

Kuy h‘UU ¬QIU HUGH¦ 402 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1790 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  h‘U eConhÁÚ ¬HU JIANGUO¦ CnCaticin sBa¢aticin  403 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1791 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak h½g eConh½r ¬HUANG JIANHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin  404 

29-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1792 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI samaNan; eLAv:anItvIsIut ¬SAMANUN 

LAOWANITWISIT¦ CnCatiéf sBa¢atiéf edaybþÚreQµaHCa RBhµ criya 

¬PRUM CHARIYA¦ 405 

30-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1794 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm cMnYn 03 rUb 406 



K 

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

12-9-2019 -GnuRkwtüelx 131 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKépÞdITMhM 70 ¬citsib¦ 

hikta sßitenAPUmiGriykSRt nigPUmixSac; RsuklVaÉm extþkNþal CadI 

ÉkCnrbs;rdæ 407 
12-9-2019 -GnuRkwtüelx 132 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKépÞdITMhM 427 

¬bYnryémÖR)aMBIr¦ hikta sßitenAXMuram RsukéRBnb; extþRBHsIhnu CadI 

ÉkCnrbs;rdæ 410 
12-9-2019 -GnuRkwtüelx 133 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlépÞRbB½n§bwgvalsMNabTMhM  

4 815 hikta sßitkñúgextþkNþal Casm,tþisaFarN³rbs;rdæ 413 

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 183 GnRk>bk sþIBI muxgar nigrcnasm½<n§rdæ)alxNÐ 

énraCFanIPñMeBj 416 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1394 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 470 

20-11-2019 -GnuRkwtüelx 1398 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 489 

2-esckþIseRmc  

3-12-2019 -esckþIseRmcelx 175 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæanextþkMBg;cam edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFI 

neya)ay nigyuT§sa®sþ ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  490 

3-12-2019 -esckþIseRmcelx 176 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæanextþéRBEvg edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFI 

neya)ay nigyuT§sa®sþ ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  492 

3-saracr  

5-12-2019 -saracrelx 08 sr sþIBI katBVkic©cuHpSaykñúgraCkic©  494 

III-kargarbNþaRksYg   

     TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

12-4-2019 -Rbkaselx 144 ]s>k]>Rbk>04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un FI>v:ay eGLikRTIk  

É>k begáIteragcRk plitGMBUlePøIglMGRKb;RbePT 496 





ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 375375



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 376376



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 377377



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 378378



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 379379



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 380380



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 381381



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 382382



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 383383



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 384384



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 385385



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 386386



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 387387



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 388388



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 389389



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 390390



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 391391



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 392392



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 393393



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 394394



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 395395



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 396396



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 397397



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 398398



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 399399



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 400400



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 401401



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 402402



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 403403



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 404404



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 405405



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 406406



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 407407



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 408408



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 409409



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 410410



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 411411



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 412412



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 413413



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 414414



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 415415



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 416416



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 417417



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 418418



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 419419



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 420420



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 421421



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 422422



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 423423



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 424424



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 425425



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 426426



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 427427



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 428428



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 429429



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 430430



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 431431



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 432432



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 433433



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 434434



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 435435



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 436436



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 437437



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 438438



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 439439



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 440440



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 441441



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 442442



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 443443



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 444444



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 445445



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 446446



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 447447



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 448448



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 449449



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 450450



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 451451



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 452452



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 453453



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 454454



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 455455



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 456456



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 457457



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 458458



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 459459



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 460460



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 461461



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 462462



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 463463



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 464464



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 465465



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 466466



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 467467



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 468468



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 469469



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 470470



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 471471



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 472472



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 473473



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 474474



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 475475



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 476476



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 477477



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 478478



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 479479



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 480480



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 481481



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 482482



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 483483



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 484484



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 485485



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 486486



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 487487



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 488488



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 489489



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 490490



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 491491



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 492492



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 493493



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 494494



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 495495



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 496496



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 497497



ឆា  ំទី២០ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 498498
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