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k          N05/19  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

24-01-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0119¼003 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab; sþIBI viesaFnkmμ 

c,ab;sþIBI kare)aHeqñateRCIserIsRkumRbwkSaraCFanI RkumRbwkSaextþ RkumRbwkSaRkug 

RkumRbwkSaRsuk RkumRbwkSaxNÐ  519 

2-RBHraCRkwtü 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1468 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  lIv ékr:ug ¬LIU, KAIRONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 533 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1469 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  s‘U s‘unh‘U ¬SU, SHUNHU¦ CnCaticin sBa¢aticin 534 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1470 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Qin laMgQun ¬CHEN, LIANGCHUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 535 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1471 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Tug TIgQwg ¬DONG, DINGCHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQμaHCa tug cMerIn ¬TONG CHAMROEUN¦ 536 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1472 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  eLa y:ug):av ¬LUO, YONGBAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 537 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1473 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Tug QugCW ¬DONG, CHONGZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin 538 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1474 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  s‘U hVÚsuaMg ¬SU, FUXIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 539 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1475 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  s‘U b‘Ígéh ¬SU BINGHAI¦ CnCaticin sBa¢ati ST.KITTS AND 
NEVIS 540 

 



x  

29-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1477 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ca 

TIRbwkSaRksYgB½t’man 02 rUb 541 

29-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1478 sþIBI karEtgtaMg GñkRsI hak; éN  Ca 

]kj:a 542 

29-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1479 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

RBHsgÇ cMnYn 74 rUb¼GgÁ 543  

29-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1480 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 27 rUb 546 

29-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1481 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn  

23 rUb 548 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
08-01-2019 -GnuRkwtüelx 06 GnRk>bk sþIBI karbegáItRsukburIGUrsVayEsnC½y énextþ 

sÞwgERtg 550  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 07 GnRk>bk sþIBI karbegáItRsuktaelaEsnC½y énextþ 

eBaF×sat; 553  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 08 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlRBMRbTl;rdæ)alrvagRkugéRBEvg 

nigRsukeBaF×erog énextþéRBEvg 556  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 09 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlRBMRbTl;rdæ)alrvagRkugtaexμA 

CamYyRsuks¥ag nigRsukkNþalsÞwg énextþkNþal 559  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1259 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI  562  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1260 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  563  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1261 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa  565  

 



K 

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1262 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  566  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1263 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa  567  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1264 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa  569  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1265 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa  570  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1266 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  572  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1267 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  573  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1268 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μbþÚrRbePTRkbx½NÐ 

m®nþIraCkar  574  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1269 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  576  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1270 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  577  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 1271 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar  580 

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 1272 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  581 

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 1273 GnRk>tt sþIBI niy½tkm μtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar  582  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 1274 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  584  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 1275 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþI 

raCkar  585  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 1276 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  587  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 1277 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa  589  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 1278 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  590  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 1279 GnRk>tt sþIBI niy½tkm μRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

m®nþIraCkar  591  

 

 



X 

02-01-2019 -GnuRkwtüelx 01 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ  593  

03-01-2019 -GnuRkwtüelx 02 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  596  

03-01-2019 -GnuRkwtüelx 03 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  598  

03-01-2019 -GnuRkwtüelx 04 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  599  

04-01-2019 -GnuRkwtüelx 05 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  600  

04-01-2019 -GnuRkwtüelx 06 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  601  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 07 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  602  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 08 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar  604  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 09 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  606  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 10 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  607  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 11 GnRk>tt sþIBI karlubeQ μaHm®nþIraCkar  608 

09-01-2019 -GnuRkwtüelx 12 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSa nigCMnYykarRksYgvb,Fm’ 

nigviciRtsil,³  609  

09-01-2019 -GnuRkwtüelx 13 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  612  

09-01-2019 -GnuRkwtüelx 14 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  613  

 2-esckþIseRmc 
18-01-2019 -esckþIseRmcelx 07 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYgedIm,IerobcM 

BiFIbuNüTenøqñaM 2019 BIéf¶suRk 10 ekIt dl;éf¶GaTitü 12 ekIt ExplÁún qñaM 

c sMrwT§is½k B>s>2562 RtUvnwgéf¶TI 15-17 Ex mIna qñaM 2019 

enAextþkMBg;qñaMg eRkamRbFanbT³ Tenø៖ pSarP¢ab;snþiPaB RbCaCn nig 

eTscrN_       614  

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 519519



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 520520



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 521521



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 522522



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 523523



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 524524



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 525525



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 526526



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 527527



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 528528



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 529529



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 530530



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 531531



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 532532



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 533533



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 534534



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 535535



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 536536



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 537537



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 538538



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 539539



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 540540



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 541541



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 542542



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 543543



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 544544



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 545545



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 546546



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 547547



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 548548



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 549549



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 550550



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 551551



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 552552



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 553553



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 554554



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 555555



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 556556



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 557557



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 558558



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 559559



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 560560



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 561561



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 562562



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 563563



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 564564



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 565565



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 566566



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 567567



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 568568



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 569569



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 570570



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 571571



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 572572



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 573573



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 574574



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 575575



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 576576



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 577577



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 578578



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 579579



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 580580



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 581581



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 582582



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 583583



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 584584



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 585585



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 586586



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 587587



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 588588



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 589589



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 590590



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 591591



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 592592



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 593593



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 594594



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 595595



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 596596



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 597597



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 598598



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 599599



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 600600



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 601601



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 602602



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 603603



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 604604



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 605605



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 606606



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 607607



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 608608



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 609609



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 610610



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 611611



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 612612



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 613613



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 614614



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 615615



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 616616



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 617617



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 618618



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 619619



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 620620



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 621621



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 622622



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 623623



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 624624



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 625625



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 626626



សូមរក សិទ្ធិនិង ះពុម្ព យនាយកដានរាជកិច្ច ន
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


