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k         N11/19 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼080 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 2  rUb 1183 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼081 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSaGm 

RksYgB½t’man 7  rUb 1184 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼082 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)al fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

4 rUb 1185 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼084 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék luk NariT§ nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBl 

exmrPUminÞ  1186 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼085 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

52 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enAGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy  1187 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼086 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

46 rUb enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú  1190 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼087 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 10 rUb 1193 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼088 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 09 rUb 1195 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼089 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 03 rUb¼GgÁ 1196 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼090 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys karBarCati fñak; mas 02 eRKOg R)ak; 02 eRKOg sMrwT§ 02 eRKOg cMeBaH 

Ék]tþm nay]tþmesnIy_ b‘un elIt 1197 



x  

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼091 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 03 rUb 1198 

18-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼092 sþIBI karEtgtaMg elak va:n; vasna 

nigelak sn riT§I Ca ]kj:a 1199 

18-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼093 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sBnaynKr)alfñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 03 rUb 1200 

18-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼094 sþIBI niy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;tamGtItPaBkargar kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 56 rUb enARksYg 

sßab½n cMnYn 17  1201 

19-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼095 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm    

eBRC j:aN CaTIRbwkSaKN³kmµaFikarCatierobcMbuNüCati-GnþrCati manzan³esµI 

GnurdæelxaFikar 1206 

19-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼096 sþIBI kartemøIg nigEtgtaMg Ék]tþm        

san visal BIGnurdæelxaFikar mkCa rdæelxaFikar RksYgGPivDÆn_CnbT nig 

EtgtaMgÉk]tþm PYg esaPa CaGnurdæelxaFikar RksYgGPivDÆn_CnbT 1207 

19-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼097 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav RsUy suCati  

Ca GKÁelxaFikar énelxaFikardæanRkumRbwkSaCatikm<úCa edIm,IGPivDÆyuvCn man 

zan³esµI rdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 1208 

19-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼098 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;]tþmesnIy_RtI em:A eBA naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 1209 

19-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼099 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  can; vIgQI CICI ¬CHAN WING CHEE GIGI¦ CnCaticin 

sBa¢aticin 1210 

 



K  
 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

28-01-2019 -GnuRkwtüelx 27 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlsßab½nmansmtßkic©RtYtBinitü 

TMnijnaMecj-naMcUl edIm,IsRmYlBaNiC¢kmµ nigBRgwgPaBRbkYtRbECgkm<úCa 1211 

01-02-2019 -GnuRkwtüelx 28 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1214 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 54 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1216 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 55 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 1219 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 56 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 1221 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 57 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1223 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 58 GnRk>tt sþIBI niy½tkmµbþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 1224 

23-01-2019 -GnuRkwtüelx 59 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)al énRKwHsßan 

saFarN³rdæ)al 1226 

25-01-2019 -GnuRkwtüelx 60 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1227 

28-01-2019 -GnuRkwtüelx 61 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1228 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 62 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[sßitenAkñúgPaBTMenr 

KµanebovtS 1229 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 63 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1230 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 64 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1231 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 65 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1232 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 66 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1233 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 67 GnRk>tt sþIBI niy½tkmµRkbx½NÐzannþrs½kþi nigfñak;dl; 

m®nþIraCkar 1234 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 68 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 1236 



X  

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 69 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1238 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 70 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 1239 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 71 GnRk>tt sþIBI karCUnemday®sþIvDÆna 1241 

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 72 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 1244 

2-esckþIseRmc 

18-02-2019 -esckþIseRmcelx 13 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarerobcMTItaMgKeRmag 

sagsg;GakasyandæanGnþrCatiPñMeBjfµI 1245 

18-02-2019 -esckþIseRmcelx 14 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikarCati 

elIkkm<s;sIlFm’sgÁm témø®sþI nigRKYsarExµr 1248 

3-saracrENnaM 

25-02-2019 -saracrENnaMelx 03 srNn sþIBI karerobcMTivavb,Fm’Cati 3 mIna elIkTI 

21 qñaM 2019 1250 

III-kargarbNþaRksYg 

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

31-12-2018 -saracrENnaMelx 013 shv sþIBI karGnuvtþc,ab;sþIBI hirBaØvtßúsRmab;kar 

RKb;RKgqñaM 2019 1253 

   2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

28-09-2018 -Rbkaselx 330 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GIuhSIú LahV_ s‘U É>k 

begáIteragcRk plitEs,keCIg 1284 

28-09-2018 -Rbkaselx 331 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un r:an;eDI GiuneFIeN 

sinNl eRtDIg ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plit)arI 1287 

28-09-2018 -Rbkaselx 332 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un KøÚrI nItEvr GilFIDI 

begáIteragcRk cak;semøókbMBak; 1290 

02-10-2018 -Rbkaselx 333 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un RtUPIxl ®hV‘Út 

eGs‘a ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk EkécñEpøeQI 1293 

03-10-2018 -Rbkaselx 334 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un DIGil edx½rersin 

éLFIg É>k begáIteragcRk plitGMBUlePøIglMG nigExSePøIgGKÁisnIRKb;RbePT 1296 



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11831183



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11841184



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11851185



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11861186



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11871187



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11881188



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11891189



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11901190



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11911191



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11921192



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11931193



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11941194



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11951195



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11961196



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11971197



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11981198



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11991199



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12001200



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12011201



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12021202



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12031203



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12041204



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12051205



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12061206



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12071207



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12081208



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12091209



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12101210



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12111211



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12121212



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12131213



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12141214



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12151215



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12161216



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12171217



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12181218



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12191219



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12201220



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12211221



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12221222



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12231223



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12241224



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12251225



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12261226



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12271227



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12281228



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12291229



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12301230



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12311231



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12321232



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12331233



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12341234



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12351235



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12361236



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12371237



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12381238



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12391239



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12401240



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12411241



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12421242



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12431243



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12441244



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12451245



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12461246



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12471247



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12481248



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12491249



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12501250



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12511251



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12521252



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12531253



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12541254



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12551255



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12561256



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12571257



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12581258



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12591259



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12601260



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12611261



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12621262



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12631263



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12641264



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12651265



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12661266



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12671267



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12681268



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12691269



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12701270



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12711271



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12721272



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12731273



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12741274



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12751275



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12761276



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12771277



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12781278



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12791279



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12801280



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12811281



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12821282



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12831283



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12841284



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12851285



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12861286



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12871287



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12881288



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12891289



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12901290



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12911291



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12921292



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12931293



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12941294



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12951295



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12961296



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12971297



ឆា  ំទី១៩ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12981298
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សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




