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k          N06/19  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

24-01-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0119¼004 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab; sþIBI viesaFnkmμ 

c,ab;sþIBI karRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ   627 

2-RBHraCRkwtü 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼001 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  G‘U GuInv:ag ¬WU YUNWANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 629 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼002 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm em:A PiruN 

CaGPi)al énKN³GPi)al extþkNþal sRmab;GaNtþiTI 2 kñúgEdnsmtßkic©dEdl 630 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼003 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl; 

Ék]tþmsa®sþacarübNÐit Kim Jae Youl CaTIRbwkSaraCbNÐitüsPakm<úCa man 

zan³esμI rdæelxaFikar edayminykR)ak;bMNac;muxgar 631 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼004 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 27 rUb 632 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼005 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man 02 rUb 634 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼006 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgEpnkar 03 rUb 635 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼007 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamkRmit 

sBaØabRt dl;m®nþIraCkar 24 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþI 

bec©keTsCan;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 636 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼008 sþIBI kartemøIgzan³elakCMTav ej:b suPaB 

GKÁelxaFikar énGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatikm<úCaedIm,Ikumar manzan³esμI 

rdæelxaFikar enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 638 

 



x  

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼009 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak sux sumna 

Rkbx½NÐGPi)alm®nþIraCkarRkumnItib,BaØtþiénGKÁelxaFikardæanrdæsPa mkzannþrs½kþi 

]tþmesnIy_RtI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa   639 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼010 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 08 rUb 640 

02-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼011 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; esna cMeBaH Gs;elak cMnYn 03 rUb 641 

03-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼012 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBRBwT§mha])asika sux CMu nUveRKOg\sSriyys semþcRBH 

mhakSRtIyanI RBHsIusuvtßi munIvgS kusum³ narIr½tñ fñak; mhaesrIvDÆn_ 642 

04-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼013 sþIBI karEtgtaMg CardæelxaFikar nigCa 

GnurdæelxaFikar énRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT cMnYn 02 rUb 643 

04-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼014 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm h©ak;KI Escin 

¬Jacky Sae Chen¦ CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI rdæm®nIþ edayminTTYlR)ak; 

bMNac;muxgar 644 

04-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼015 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 157 rUb 645 

04-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼016 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSaGm 

RksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 18 rUb 651 

04-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼017 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgEpnkar 04  rUb 653 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
14-01-2019 -GnuRkwtüelx 14 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 3 énGnuRkwtüelx 41 

GnRk>bk cuHéf¶TI 24 Ex kumÖ³ qñaM 2009 sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA 

énRkumRbwkSaeyaFa 654  



K 

09-01-2019 -GnuRkwtüelx 15 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  657  

09-01-2019 -GnuRkwtüelx 16 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa  659  

10-01-2019 -GnuRkwtüelx 17 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarRbcaMsßantMNag 

énRBHraCaNacRkkm<úCaenAbreTs  660  

10-01-2019 -GnuRkwtüelx 18 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan  662  

10-01-2019 -GnuRkwtüelx 19 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  663  

10-01-2019 -GnuRkwtüelx 20 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar RksYgkarbreTs 

nigshRbtibtþikarGnþrCati  664  

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 21 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa  666  

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 22 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  667  

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 23 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  669  

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 24 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar  671  

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 25 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  675  

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 26 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_  676  

2-esckþIseRmc 
20-01-2019 -esckþIseRmcelx 08 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al  677  

30-01-2019 -esckþIseRmcelx 09 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³km μaFikar 

CatiRKb;RKg nigGPivDÆtMbn;eqñrsmuRTkm<úCa ¬K>G>q>k¦  678  

22-01-2019 -esckþIseRmcelx 02¼2019 KCbG sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBtMNag 

RksYg nigrdæelxaFikardæan cUlCasmaCik smaCika KN³km μaFikarCatierobcM 

buNüCati-GnþrCati  681  

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

11-12-2018 -Rbkaselx 1335 shv>Rbk sþIBI karRbKl;siT§iCaGaNab½kepÞrsiT§ielI\NTan 

fvikacMNaybnÞúkbuKÁlik CUnRbFanGgÁPaBfvika énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú   683 

 



X 
11-12-2018 -Rbkaselx 1336 shv>Rbk sþIBI karRbKl;siT§iCaGaNab½kepÞrsiT§ielI 

rC¢eTyücMNUl CUnRbFanGgÁPaBfvika énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú   686 

11-12-2018 -Rbkaselx 1337 shv>Rbk sþIBI karRbKl;siT§iCaGaNab½kepÞrsiT§ielI\NTan 

fvikarC¢eTyübuerRbTan CUnRbFanGgÁPaBfvika énRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú   688 

21-12-2018 -Rbkaselx 1608 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³rbs;GKÁnaykdæanKy 

nigrdæakrkm<úCa énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  690 

21-12-2018 -Rbkaselx 1609 shv>Rbk sþIBI karpþl;R)ak;rgVan;elIkTwkcitþelIkarRbmUlcMNUl 

BIesvasaFarN³edayGKÁnaykdæanKy nigrdæakrkm<úCa énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  697 

21-12-2018 -Rbkaselx 1610 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargaredIm,IerobcMKeRmagbegáIt 

{FnaKarshRKasFuntUc nigmFümkm<úCa} 701 

24-12-2018 -Rbkaselx 1613 shv>Rbk sþIBI karRKb;RKgkarGnuvtþkic©snüalT§kmμ 

saFarN³ 705 

24-12-2018 -Rbkaselx 1614 shv>Rbk sþIBI nItiviFIénkarcuH karCRmH nigkarpSBVpSay 

bBa¢IexμA 710 

07-12-2018 -esckþIseRmcelx 064 shv sþIBI karbegáItKN³kmμkardwknaMKeRmag nigGgÁPaB 

GnuvtþKeRmagCMnYybec©keTssRmab;yuT§sa®sþénkarEkTRmg;RbB½n§fvikaqñaM 2018 

- 2025 715 

19-12-2018 -esckþIseRmcelx 069 shv sþIBI karEksRmYlRkumkargarEkTRmg;RbB½n§ebovtS 720 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

13-09-2018 -Rbkaselx 311 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mInm:ak 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 723 

14-09-2018 -Rbkaselx 313 ]s>k]>vk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un RbUdELn exmbUDa 

hÁaEmn GiunDis®sÞI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 726 

14-09-2018 -Rbkaselx 314 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hSúIebn eshVFI 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitEs,keCIg nigeRKOgbnSMEs,keCIg 729 

17-09-2018 -Rbkaselx 315 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un m:ar:Unik ¬exmbUDa¦ 

begáIteragcRk plitExSePøIg nigeRKOgbgÁúMeGLikRtUnik 732 



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 627627



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 628628



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 629629



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 630630



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 631631



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 632632



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 633633



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 634634



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 635635



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 636636



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 637637



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 638638



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 639639



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 640640



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 641641



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 642642



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 643643



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 644644



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 645645



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 646646



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 647647



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 648648



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 649649



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 650650



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 651651



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 652652



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 653653



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 654654



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 655655



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 656656



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 657657



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 658658



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 659659



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 660660



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 661661



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 662662



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 663663



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 664664



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 665665



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 666666



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 667667



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 668668



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 669669



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 670670



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 671671



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 672672



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 673673



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 674674



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 675675



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 676676



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 677677



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 678678



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 679679



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 680680



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 681681



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 682682



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 683683



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 684684



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 685685



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 686686



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 687687



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 688688



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 689689



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 690690



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 691691



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 692692



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 693693



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 694694



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 695695



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 696696



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 697697



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 698698



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 699699



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 700700



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 701701



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 702702



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 703703



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 704704



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 705705



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 706706



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 707707



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 708708



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 709709



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 710710



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 711711



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 712712



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 713713



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 714714



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 715715



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 716716



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 717717



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 718718



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 719719



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 720720



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 721721



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 722722



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 723723



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 724724



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 725725



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 726726



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 727727



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 728728



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 729729



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 730730



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 731731



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 732732



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 733733



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 734734



សូមរក សិទ្ធិនិង ះពុម្ព យនាយកដានរាជកិច្ច ន
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


