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k          N02/19  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

25-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1443 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkarcMnYn 1 425 rUb énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm enARksYgGb;rM 

yuvCn nigkILa                                                            ¬teTA raCkic©elx 03¦  131 

26-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1444 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH RBHsgÇ Gs;elak nig])ask cMnYn 

22 GgÁ¼rUb  151 

26-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1445 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

semþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 6 cMnYn 04 rUb  153 

26-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1446 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

r½tñ suxn CaTIRbwkSa semþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa 

nItikalTI 6 manzan³esμI eTsrdæm®nþI  154 

26-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1447 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

nigCMnYykarelakCMTav XYn sudarI GnuRbFanTI 2 énrdæsPa kñúgnItikalTI 6 

cMnYn 24 rUb  155 

26-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1448 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa 

])asika nigRBHsgÇ cMnYn 62 rUb¼GgÁ  157 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1224 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 

                                                                         ¬tBI raCkic©elx 01¦ 159  

 



x 
18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1227 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 246  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1228 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar  247  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1230 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  249  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1231 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  251  

 2-esckþIseRmc 
02-01-2019 -esckþIseRmcelx 01 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμkar 

GnþrRksYg sRmab;erobcMR)arB§Tivavb,Fm’Cati 3 mIna  253  

11-01-2019 -esckþIseRmcelx 04 ssr sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSasemþcGKÁmha 

esnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa  255  

3-saracr 
02-01-2019 -saracrelx 01 sr sþIBI karkMNt;nItiviFIsRmab;ebIkpþl;R)ak;rbbsnþisuxsgÁm 

erogral;BIrs)þah_mþgkñúgExnImYy² CUnGtItm®nþIraCkarsIuvil GtItyuT§Cn nig 

GñkenAkñúgbnÞúk  257  

4-saracrENnaM 
09-01-2019 -saracrENnaMelx 01 srNn sþIBI karpþl;lixitqøgEdnkarTUt  259  
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តមកពីរា ជកិច្ច លខ ០១
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ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 198198



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 199199



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 200200



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 201201



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 202202



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 203203



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 204204



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 205205



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 206206



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 207207



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 208208



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 209209



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 210210



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 211211



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 212212



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 213213



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 214214



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 215215



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 216216



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 217217



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 218218



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 219219



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 220220



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 221221



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 222222



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 223223



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 224224



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 225225



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 226226



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 227227



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 228228



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 229229



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 230230



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 231231



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 232232



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 233233



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 234234



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 235235



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 236236



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 237237



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 238238



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 239239



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 240240



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 241241



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 242242



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 243243



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 244244



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 245245



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 246246



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 247247



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 248248



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 249249



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 250250



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 251251



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 252252



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 253253



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 254254



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 255255



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 256256



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 257257



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 258258



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 259259



ឆា  ំទី១៩ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 260260



សូមរក សិទ្ធិនិង ះពុម្ព យនាយកដានរាជកិច្ច ន
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


