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k          N03/19  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

25-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1443 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkarcMnYn 1 425 rUb énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm enARksYgGb;rM 

yuvCn nigkILa                                                          ¬tmkBI raCkic©elx 02¦  261 

26-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1449 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa 

nigRBHsgÇ cMnYn 69 rUb¼GgÁ 321 

27-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1450 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man 33 rUb  323 

27-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1451 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man 47 rUb  325 

27-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1452 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

eTB BuT§a CaTIRbwkSaGmRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta man 

zan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  328 

27-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1453 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ca 

TIRbwkSaGmRksYgyutþiFm’ 12 rUb  329 

27-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1454 sþIBI kartemøIgzan³ dl;m®nþIraCkar én 

KN³kmμaFikarCatierobcMbuNüCati-GnþrCati cMnYn 03 rUb  331 

27-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1455 sþIBI karpþl;zan³ sa®sþacarü kñúgvis½y 

karBarCati dl;Ék]tþmnay]tþmesnIy_ Ca tara saklviTüaFikar 

saklviTüal½ykarBarCati  332 

 

 



x  

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
09-01-2019 -GnuRkwtüelx 11 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlrcnasm½<n§ Rkbx½NÐcat;taMg 

bBa¢akardæankgraCGavuFhtßelIépÞRbeTs 333  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1232 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara  336  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1233 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  340  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1234 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  358  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1235 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  360  

 2-esckþIseRmc 
31-12-2018 -esckþIseRmcelx 100 ssr sþIBI kardak;[GnuvtþKMrUGnuRkwtüsþIBI karbegáIt 

RKwHsßansaFarN³rdæ)al  365  

3-saracrENnaM 
17-01-2019 -saracrENnaMelx 02 srNn sþIBI karcat;viFankarEfrkSaTwkTuk  387  

   III-kargarbNþaRksYg 
 TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

22-08-2018 -Rbkaselx 276 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un b‘ÍyUFIh‘VÚl ®s<Ig h‘VÚtEvr 

begáIteragcRk plitEs,keCIg 388 

 

 



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ០២

ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 261261



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 262262



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 263263



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 264264



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 265265



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 266266



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 267267



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 268268



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 269269



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 270270



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 271271



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 272272



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 273273



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 274274



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 275275



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 276276



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 277277



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 278278



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 279279



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 280280



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 281281



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 282282



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 283283



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 284284



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 285285



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 286286



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 287287



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 288288



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 289289



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 290290



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 291291



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 292292



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 293293



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 294294



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 295295



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 296296



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 297297



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 298298



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 299299



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 300300



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 301301



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 302302



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 303303



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 304304



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 305305



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 306306



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 307307



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 308308



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 309309



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 310310



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 311311



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 312312



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 313313



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 314314



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 315315



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 316316



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 317317



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 318318



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 319319



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 320320



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 321321



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 322322



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 323323



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 324324



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 325325



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 326326



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 327327



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 328328



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 329329



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 330330



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 331331



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 332332



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 333333



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 334334



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 335335



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 336336



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 337337



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 338338



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 339339



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 340340



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 341341



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 342342



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 343343



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 344344



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 345345



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 346346



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 347347



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 348348



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 349349



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 350350



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 351351



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 352352



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 353353



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 354354



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 355355



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 356356



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 357357



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 358358



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 359359



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 360360



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 361361



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 362362



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 363363



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 364364



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 365365



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 366366



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 367367



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 368368



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 369369



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 370370



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 371371



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 372372



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 373373



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 374374



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 375375



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 376376



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 377377



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 378378



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 379379



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 380380



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 381381



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 382382



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 383383



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 384384



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 385385



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 386386



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 387387



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 388388



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 389389



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 390390



សូមរក សិទ្ធិនិង ះពុម្ព យនាយកដានរាជកិច្ច ន
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


