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k        N06/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

 RBHraCRkwtü 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1821 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak Qin KYnFan ¬CHEN, GUANTIAN¦ CnCaticin 

sBa¢aticin 623 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1822 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak cag QUxay ¬ZHANG, CHUKAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 624 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1823 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak v:ag Lúg ¬WANG, LONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 625 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1824 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak lIn CinhVwg ¬LIN, ZHENFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 626 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1825 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak eGnrIeK m:aetGU hVIhÁaer:dU Gal;v:ahÁn;saeLs 

¬ENRIQUE MATEO FIGAREDO ALVARGONZALEZ¦ CnCatieGs,:aj sBa¢ati 

eGs,:aj edaybþÚreQµaHCa eTB c½nÞBisid§ ¬TEP CHANPISETH¦ 627 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1826 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak CU hVúgéL ¬ZHU FENGLEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 628 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1827 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak pan s:avyug ¬PAN  SHAOYONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 629 

6-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1828 sþIBI kareR)asRBHraCTanEtgtaMg 

semþc sIusuvtßi BgSnarI munIBgS Ca smaCikaRkumRbwkSaFmµnuBaØ 

CMnYsbnþkñúgGaNtþiBI semþcraCbuRtIRBHerom neratþm bu)öaeTvI 630 

 

 



x 

6-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1829 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

ehg CMnit CaTIRbwkSa semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþI 

RksYgmhaépÞ manzan³esµI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ edayBMuTTYlyk 

R)ak;bMNac;muxgar 631 

6-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1830 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ cMnYn 11 rUb 632 

6-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1831 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak pUr suFar³ 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 633 

6-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1832 sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³ 

Ék]tþm Em:n mutþ BITIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esµIGKÁnayk 634 

6-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1833 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg 

\sSriyys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_; cMeBaH elakCMTav Angela Corcoran 635 

6-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1834 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;GñkRsI  G‘Uv vinlIn ¬OU WEN-LIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 

¬étv:an;¦ 636 

6-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1835 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  lI h‘Uéh ¬LI HOUHAI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa lI ehaéh ¬LI HAOHAY¦ 637 

7-12-2019 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1219¼1836  sþIBI  karEtgtaMgsmasPaBKN³- 

kmµaFikarCatisßirPaBhirBaØvtßúkm<úCa 638 

7-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1837 sþIBI karpþl;eKarmgarelak h‘Yt Ca 

Ca ]kj:a 641 

7-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1838 sþIBI karpþl;eKarmgarelak tug cMerIn 

Ca ]kj:a 642 

 

 



K 

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 185 GnRk>bk sþIBI rUbsBaØarbs;KN³kmµaFikarCatiRKb;RKg 

eRKaHmhnþray 643 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 186 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 646 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 187 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;  

GKÁelxaFikardæanénKN³kmµaFikarCatiRKb;RKgeRKaHmhnþray 648 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 188 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs ; 

KN³kmµaFikarRKb;RKgeRKaHmhnþrayfñak;eRkamCati 658 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 189 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 667 

4-12-2019 -GnuRkwtüelx 190 GnRk>bk sþIBI karbegáItviTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa 

CaRKwHsßansaFarN³rdæ)al 669 

22-11-2019 -GnuRkwtüelx 1405 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐm®nþIraCkar 690 

22-11-2019 -GnuRkwtüelx 1406 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 692 

22-11-2019 -GnuRkwtüelx 1407 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 693 

25-11-2019 -GnuRkwtüelx 1408 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 694 

25-11-2019 -GnuRkwtüelx 1409 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 696 

26-11-2019 -GnuRkwtüelx 1410 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar  

RksYgmhaépÞ 697 

26-11-2019 -GnuRkwtüelx 1411 GnRk>tt sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigEtgtaMgmuxtMENg  699 

28-11-2019 -GnuRkwtüelx 1412 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐtemøIgzannþrs½kiþ nig 

fñak;CUnm®nþIraCkar 703 

28-11-2019 -GnuRkwtüelx 1413 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 705 

29-11-2019 -GnuRkwtüelx 1414 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 706 

 

 



X 

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 1415 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 710 

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 1416 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak;m®nþIraCkar 712 

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 1417 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 714 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1418 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 715 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1419 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 716 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1420 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 717 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1421 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 719 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1422 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 721 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1423 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 726 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1424 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 728 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1425 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 732 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1426 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 733 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1427 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 735 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1428 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 737 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1429 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 739 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1430 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 741 

3-12-2019 -GnuRkwtüelx 1431 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 743 

2-esckþIseRmc  

3-12-2019 -esckþIseRmcelx 178 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargar fñak;Cati 

cuHmUldæan extþ]tþrmanC½y nigextþkMBg;FM edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkar 

GnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)al 

km<úCa  745 

 

 



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 623623



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 624624



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 625625



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 626626



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 627627



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 628628



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 629629



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 630630



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 631631



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 632632



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 633633



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 634634



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 635635



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 636636



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 637637



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 638638



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 639639



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 640640



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 641641



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 642642



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 643643



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 644644



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 645645



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 646646



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 647647



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 648648



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 649649



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 650650



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 651651



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 652652



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 653653



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 654654



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 655655



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 656656



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 657657



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 658658



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 659659



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 660660



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 661661



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 662662



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 663663



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 664664



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 665665



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 666666



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 667667



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 668668



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 669669



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 670670



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 671671



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 672672



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 673673



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 674674



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 675675



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 676676



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 677677



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 678678



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 679679



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 680680



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 681681



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 682682



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 683683



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 684684



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 685685



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 686686



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 687687



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 688688



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 689689



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 690690



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 691691



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 692692



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 693693



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 694694



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 695695



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 696696



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 697697



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 698698



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 699699



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 700700



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 701701



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 702702



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 703703



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 704704



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 705705



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 706706



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 707707



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 708708



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 709709



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 710710



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 711711



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 712712



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 713713



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 714714



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 715715



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 716716



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 717717



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 718718



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 719719



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 720720



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 721721



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 722722



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 723723



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 724724



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 725725



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 726726



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 727727



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 728728



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 729729



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 730730



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 731731



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 732732



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 733733



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 734734



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 735735



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 736736



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 737737



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 738738



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 739739



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 740740



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 741741



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 742742



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 743743



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 744744



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 745745



ឆា  ំទី២០ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 746746



	ឆ្នាំទី	២០		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




