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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

 RBHraCRkwtü 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1857 sþIBI karEtgtaMgeKarmgarRBHraCaKN³ 

énKN³mhanikay enARBHraCaNacRkkm<úCa cMnYn 61 GgÁ 869 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1858 sþIBI karpþl;eKarmgarelak lwm b‘un 

Ca ]kj:a 871 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1859 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH elak  Leung Chun-Ying 872 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1860 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Mr. OE MITSUMASA nig 

GgÁkarKeRmagkmµviFIexmb‘U ¬ KamBoo Project Organization¦ 873 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1861 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH ]tþmesnIy_ÉkbRmug          

elOg eKOg LUONG CUONG 874 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1862 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;RKYsarGñkRsI  r:Uc ebfanI eGEln ¬ROACH BETHANY ELLEN ¦ 

CnCatiGaemrik sBa¢atiGaemrik EdlmansmaCik cMnYn 03 rUb 875 

12-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1863 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr eday 

GaBah_BiBah_dl;elakRsI hg FI FU v:an; ¬HOANG THI THU VAN¦ 

CnCatievotNam sBa¢atievotNam edaybþÚreQµaHCa cYn rsµI ¬CHOURN 

RAKSMEY¦ 876 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1864 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak s‘ug C½g ¬XIONG, ZHUANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 877 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1865 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak cav lIhW ¬ZHAO, LIHE¦ CnCaticin sBa¢aticin 878 



x 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1866 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  h‘U tavYy ¬HU, DAWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 879 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1867 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  CU fav ¬ZHU, TAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 880 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1868 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  Qin Tihav ¬CHEN, DIHAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 881 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1869 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  L Es‘g ¬LUO, XIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 882 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1870 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  Qin lIsIun ¬CHEN, LIXIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 883 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1871 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  s‘U qag ¬SU, CHANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 884 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1872 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  y:ag eConsIun ¬YANG, JIANXIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 885 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1873 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  lI Xun ¬LI, KUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 886 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1874 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elakRsI  Qin esovhYy ¬CHEN, XIAOHUA¦ CnCaticin 

sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa ext Qin ¬KATE CHEN¦ 887 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1875 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  h½ y:ugK½g ¬HE, YONGGUANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  888 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1876 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  lI TIhVag ¬LI, DIFANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  889 

13-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1877 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  Qin éhV ¬CHEN FEI¦ CnCaticin sBa¢aticin  890 

14-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1878 sþIBI kartemøIg nigniy½tkmµzannþrs½kþi 

]tþmGKÁanurkSBn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 10 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ  891 



K  

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

6-12-2019 -GnuRkwtüelx 201 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BI 

RTBüsm,tþisaFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 892 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 202 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 895 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 203 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 897 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 204 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 331/5000 hikta 

¬bIrysamsibmYyhiktaR)aMBan;sg;TIGa¦ enARsukessan extþsÞwgERtg ecjBI 

rebogGPirkSCIv³cRmuHRbB½n§tMbn;karBarFmµCati nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCn 

rbs;rdæsRmab;RbTankmµ CakmµsiT§ismUhPaBCUnshKmn_CnCatiedImPaKtic 

RKwg 1shKmn_ RBmTaMgpþl;siT§iCakmµsiT§ielIk,aldI 899 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 205 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 281/5882 hikta 

¬BIrryEb:tsibmYyhiktaR)aMBan;R)aMbIryEb:tsibBIrsg;TIGa¦ enARsuktaEvg 

nigRsukevInés extþrtnKirI ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM2002 nigecjBI 

rebogGPirkSCIv³cRmuHRbB½n§tMbn;karBarFmµCati nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCn 

rbs;rdæ sRmab;RbTankmµCakmµsiT§smUhPaBCUnshKmn_CnCatiedImPaKtic 

eRBA 1shKmn_ RBmTaMgpþl;siT§iCakmµsiT§ielIk,aldI 903 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 206 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 586/5047 hikta 

¬R)aMryEb:tsibR)aMmYyhiktaR)aMBan;EssibR)aMBIrsg;TIGa¦ enARsuktaEvg nig 

RsukevInés extþrtnKirI ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM2002 nigecjBIrebogGPirkS 

CIv³cRmuHRbB½n§tMbn;karBarFmµCati nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCn rbs;rdæsRmab; 

RbTankmµCakmµsiTi§smUhPaBCUnshKmn_CnCatiedImPaKticeRBA 1shKmn_ 

RBmTaMgpþl;siT§iCakmµsiT§ielIk,aldI 907 

9-12-2019 -GnuRkwtüelx 207 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 911 

11-12-2019 -GnuRkwtüelx 208 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 913 

11-12-2019 -GnuRkwtüelx 209 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 915 

11-12-2019 -GnuRkwtüelx 210 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 917 



X 

11-12-2019 -GnuRkwtüelx 211 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 919 

11-12-2019 -GnuRkwtüelx 212 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 921 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1468 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 923 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1469 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 924 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1470 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 935 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1471 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 936 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1472 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 937 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1473 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 938 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1474 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 939 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1475 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 942 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1476 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 945 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1477 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 946 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1478 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 951 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1479 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 953 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1480 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 959 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1481 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 960 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1482 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 962 

17-12-2019 -GnuRkwtüelx 1483 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 964 

18-12-2019 -GnuRkwtüelx 1484 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMgm®nþIraCkar 965 

19-12-2019 -GnuRkwtüelx 1485 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 967 

19-12-2019 -GnuRkwtüelx 1486 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 968 

19-12-2019 -GnuRkwtüelx 1487 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐtemøIgzannþrs½kþi 

nigfñak;CUnm®nþIraCkar 970 

19-12-2019 -GnuRkwtüelx 1488 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 972 

19-12-2019 -GnuRkwtüelx 1489 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 973 

 

 



g 

2-esckþIseRmc  

17-12-2019 -esckþIseRmcelx 182 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCik smaCika 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæan extþRBHsIhnu edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkar 

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

km<úCa  976 

17-12-2019 -esckþIseRmcelx 183 ssr sþIBI karpøas;bþÚr nigbMeBjbEnßmsmaCik 

smaCika Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæan extþt,ÚgXµMú nigextþkNþal 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  978 

17-12-2019 -esckþIseRmcelx 184 ssr sþIBI karpøas;bþÚr nigbMeBjbEnßmsmaCik 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæan extþRBHvihar nigextþEkb edIm,IRtYtBinitü 

nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs; 

raCrdæaPi)alkm<úCa  980 

20-12-2019 -esckþIseRmcelx 185 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµkar 

sRmab;edaHRsaybBaðakUdkmµ )atukmµenAtamRKb;muxsBaØa 982 

III-kargarbNþaRksYg   

     TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

24-4-2019 -Rbkaselx 147 ]s>k]>Rbk>04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Nan éL 

GiuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUb nigExSRkvat; 

RKb;RbePT 985 

24-4-2019 -Rbkaselx 148 ]s>k]>Rbk>04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ELméLf_ 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 988 

 





ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 869869



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 870870



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 871871



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 872872



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 873873



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 874874



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 875875



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 876876



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 877877



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 878878



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 879879



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 880880



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 881881



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 882882



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 883883



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 884884



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 885885



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 886886



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 887887



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 888888



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 889889



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 890890



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 891891



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 892892



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 893893



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 894894



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 895895



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 896896



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 897897



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 898898



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 899899



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 900900



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 901901



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 902902



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 903903



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 904904



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 905905



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 906906



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 907907



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 908908



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 909909



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 910910



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 911911



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 912912



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 913913



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 914914



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 915915



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 916916



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 917917



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 918918



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 919919



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 920920



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 921921



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 922922



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 923923



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 924924



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 925925



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 926926



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 927927



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 928928



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 929929



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 930930



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 931931



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 932932



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 933933



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 934934



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 935935



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 936936



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 937937



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 938938



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 939939



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 940940



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 941941



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 942942



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 943943



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 944944



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 945945



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 946946



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 947947



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 948948



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 949949



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 950950



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 951951



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 952952



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 953953



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 954954



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 955955



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 956956



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 957957



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 958958



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 959959



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 960960



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 961961



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 962962



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 963963



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 964964



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 965965



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 966966



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 967967



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 968968



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 969969



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 970970



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 971971



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 972972



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 973973



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 974974



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 975975



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 976976



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 977977



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 978978



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 979979



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 980980



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 981981



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 982982



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 983983



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 984984



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 985985



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 986986



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 987987



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 988988



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 989989



ឆា  ំទី២០ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 990990
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