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k          N07/19  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

04-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼018 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

Can;x<s;énrdæsPa kñúgnItikalTI 6 énrdæsPa cMnYn 02 rUb 735 

08-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼019 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

mas eGOn CaTIRbwkSaRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT manzan³esμI 

GnurdæelxaFikar 736 

08-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼020 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

enA lkçNa CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar 737 

08-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼021 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgbEnßmdl;Ék]tþm 

yk; b‘unNa rdæelxaFikarénRksYgmuxgarsaFarN³ CaRbFanKN³kmμaFikarEk 

TRmg;rdæ)alsaFarN³ 738 

08-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼022 sþIBI kartemøIgzan³dl;;Ék]tþm Ca manit 

BIGnurdæelxaFikar mkCardæelxaFikar énRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 

nigEtgtaMgCa GnurdæelxaFikar énRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 05 rUb 739 

08-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼023 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgkic©karnarI 11 rUb 740 

08-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼024 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

tUc saer:t CaRbtiPUraCrdæaPi)alkm<úCa TTYlbnÞúkRKb;RKgsßanIy_viTüúeGhVGwmCati 

96 MHz nigviTüúraCFanI>extþ TUTaMgRbeTs manzan³esμI rdæelxaFikar 741 

08-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼025 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl;m®nþI 

Bn§naKar énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 02 rUb 742 

08-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼026 sþIBI karEtgtaMgelak em:g lag Ca ]kj:a 743 

 



x  

09-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼027 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

nYn CIvnþ CaTIRbwkSaRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati manzan³esμI 

GKÁnayk CYyviTüasßanCatikarTUt nigTMnak;TMngGnþrCati 744 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼028 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn  

6 Ex 9 Ex 12 Ex [TNÐit cMnYn 1101 nak; kñúg»kasGbGrsaTrxYbelIkTI 20 

énTivaneya)ayQñHQñH 29 FñÚ qñaM 2018 Edl)anxitxMEkERbxøÜn)anl¥kñúg 

ry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk                               ¬teTA raCkic©elx 08¦ 745 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼029 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

GaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmμPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn 04 rUb 776 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼030 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

GmRksYgEpnkar 16 rUb 778 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼031 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

eTs sIum:un  CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esμI GnurdæelxaFikar 780 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
15-01-2019 -GnuRkwtüelx 15 GnRk>bk sþIBI karRKb;RKgfvika nigRTBüsm,tþirdæ én 

RKwHsßansaFarN³rdæ)al 781  

16-01-2019 -GnuRkwtüelx 17 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BIRTBüsm,tþi 

saFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 796  

23-01-2019 -GnuRkwtüelx 18 GnRk>bk sþIBI karkMNt;cMnYnKN³GPi)alRkug Rsuk xNÐ 

begáItfμI énraCFanIPñMeBj extþRBHsIhnu extþkMBg;FM extþeBaF×sat; nigextþ 

sÞwgERtg 799  

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 27 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa  801  

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 28 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan  803  

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 29 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  807  

 



K 

11-01-2019 -GnuRkwtüelx 30 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 808 

14-01-2019 -GnuRkwtüelx 31 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 809 

14-01-2019 -GnuRkwtüelx 33 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 811 

14-01-2019 -GnuRkwtüelx 34 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 812 

14-01-2019 -GnuRkwtüelx 35 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 813 

14-01-2019 -GnuRkwtüelx 36 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 814 

2-esckþIseRmc 

04-02-2019 -esckþIseRmcelx 10 ssr sþIBI karEksRmYlKN³kmµkarCatierobcMkic©RbCMu 

kMBUlGasIu-GWr:ub elIkTI 13 qñaM 2020 815 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-12-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 1627 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlnItiviFIkñúgkarbMeBj 

EbbbTnaMecjTMnijeTAeRkARbeTs 819 

28-12-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 1628 shv>Rbk sþIBI karpþl;rgVan;elIkTwkcitþelIkar 

RKb;RKg nigkarRbmUlcMNUlBIkéRmesvasaFarN³ rbs;RksYgBaNiC¢kmµ 826 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

21-09-2018 -Rbkaselx 319 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un y:j hVss_ 

s<½tFIg hÁd ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 831 

21-09-2018 -Rbkaselx 320 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hYr ecg yI evn 

hÁamiun É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 834 

21-09-2018 -Rbkaselx 321 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ehÁaledn r:ays_ 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kinRsUv 837 

28-09-2018 -Rbkaselx 328 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un RTI PaB GIumpt 

Gicpt begáIteragcRk EkécñC½rekAs‘U 840 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 735735



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 736736



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 737737



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 738738



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 739739



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 740740



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 741741



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 742742



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 743743



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 744744



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 745745



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 746746



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 747747



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 748748



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 749749



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 750750



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 751751



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 752752



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 753753



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 754754



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 755755



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 756756



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 757757



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 758758



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 759759



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 760760



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 761761



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 762762



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 763763



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 764764



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 765765



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 766766



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 767767



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 768768



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 769769



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 770770



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 771771



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 772772



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 773773



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 774774



ត  រា ជកិច្ច លខ ០៨

ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 775775



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 776776



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 777777



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 778778



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 779779



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 780780



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 781781



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 782782



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 783783



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 784784



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 785785



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 786786



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 787787



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 788788



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 789789



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 790790



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 791791



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 792792



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 793793



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 794794



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 795795



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 796796



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 797797



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 798798



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 799799



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 800800



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 801801



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 802802



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 803803



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 804804



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 805805



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 806806



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 807807



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 808808



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 809809



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 810810



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 811811



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 812812



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 813813



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 814814



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 815815



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 816816



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 817817



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 818818



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 819819



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 820820



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 821821



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 822822



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 823823



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 824824



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 825825



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 826826



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 827827



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 828828



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 829829



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 830830



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 831831



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 832832



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 833833



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 834834



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 835835



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 836836



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 837837



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 838838



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 839839



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 840840



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 841841



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 842842



សូមរក សិទ្ធិនិង ះពុម្ព យនាយកដានរាជកិច្ច ន
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