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k          N01/19  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

02-01-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0119¼001 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab; sþIBI viesaFnkmμ 
maRta 45 fμI ¬sÞÜn¦ énc,ab;sþIBI KNbkSneya)ay  1 

2-RBHraCRkwtü 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1440 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  v:ag K½h½r ¬WANG, GUOHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin   4 

25-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1441 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

1003 rUb enARksYgsuxaPi)al  5 

25-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1442 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkarcMnYn 426 rUb enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa   38 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
04-01-2019 -GnuRkwtüelx 01 GnRk>bk sþIBI  karelIkTwkcitþBn§darkñúgvis½ymUlbRt 62  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1224 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 

                                                                         ¬teTA raCkic©elx 02¦ 68  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1226 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa  130  

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1212



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1313



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1414



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1515



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1616



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1717



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1818



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1919



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2020



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2121



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2222



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2323



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2424



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2525



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2626



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2727



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2828



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2929



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3030



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3131



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3232



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3333



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3434



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3535



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3636



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3737



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3838



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3939



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4040



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4141



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4242



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4343



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4444



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4545



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4646



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4747



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4848



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4949



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5050



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5151



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5252



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5353



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5454



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5555



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5656



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5757



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5858



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5959



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6060



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6161



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6262



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6363



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6464



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6565



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6666



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6767



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6868



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6969



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7070



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7171



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7272



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7373



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7474



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7575



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7676



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7777



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7878



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7979



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8080



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8181



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8282



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8383



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8484



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8585



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8686



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8787



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8888



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8989



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9090



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9191



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9292



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9393



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9494



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9595



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9696



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9797



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9898



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9999



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 100100



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 101101



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 102102



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 103103



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 104104



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 105105



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 106106



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 107107



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 108108



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 109109



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 110110



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 111111



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 112112



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 113113



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 114114



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 115115



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 116116



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 117117



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 118118



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 119119



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 120120



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 121121



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 122122



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 123123



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 124124



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 125125



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 126126



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 127127



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 128128



ត  រា ជកិច្ច លខ ០២

ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 129129



ឆា  ំទី១៩ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 130130



សូមរក សិទ្ធិនិង ះពុម្ព យនាយកដានរាជកិច្ច ន
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


