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k          N04/19  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

02-01-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0119¼002 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab; sþIBI brFn)alkic©  391 

2-RBHraCRkwtü 

27-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1456 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 15  rUb 412 

27-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1457 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 04 rUb 413 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1458 sþIBI kartemøIgzan³ dl;fñak;dwknaMCan;x<s; 

én]tþmRkumRbwkSaesdækic©Cati ¬kbs¦ cMnYn 8 rUb 414 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1459 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

sr Kwmsanþ CaGKÁelxaFikarrg énGaCJaFrTenøsab enARksYgFnFanTwk nig 

]tuniym manzan³esμI GKÁnayk 416 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1460 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

xum plelOn CanaykviTüasßanCatisgÁmkic© énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn 

nigyuvnItism,Ta manzan³esμI GKÁnayk 417 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1461 sþIBI niy½tkmμtemøIgfñak; dl;Ék]tþm  

Ek KI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ 418 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1462 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak Philippe STEINMETS 419 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1463 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 13  rUb 420 

 

 



x  

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1464 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 181  rUb 421 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1465 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 35  rUb 429 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1466 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn  

17  rUb 432 

28-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1467 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 12 rUb 434 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
08-01-2019 -GnuRkwtüelx 02 GnRk>bk sþIBI karbegáItRkugekaHr:ug énextþRBHsIhnu 435  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 03 GnRk>bk sþIBI karbegáItxNÐbwgekgkg énraCFanIPñMeBj 438  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 04 GnRk>bk sþIBI karbegáItxNÐkMbUl énraCFanIPñMeBj 441  

08-01-2019 -GnuRkwtüelx 05 GnRk>bk sþIBI karbegáItRsuktaMgeKak énextþkMBg;FM 444  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1236 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  447  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1237 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  452  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1238 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_muneBlkMNt;m®nþI 

nKr)alCatikm<úCa  455  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1239 GnRk>tt sþIBI niy½tkm μRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak;CUn 

m®nþIraCkar  457  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1240 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  459  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1241 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  460  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1242 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  461  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1243 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI  462  

 



K 

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1244 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 463  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1245 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  465  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1246 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  467  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1247 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  470  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 1248 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa  481  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 1249 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  482  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 1250 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  483  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 1251 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  484  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 1252 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara  486  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 1253 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  490  

27-12-2018 -GnuRkwtüelx 1254 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarpÞal;semþcRkLa 

eham s exg ]bnaykrdæm®nIþ rdæm®nþIRksYgmhaépÞ  501  

27-12-2018 -GnuRkwtüelx 1255 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI  502  

27-12-2018 -GnuRkwtüelx 1256 GnRk>tt sþIBI karbMeBjRkbx½NÐm®nþInKr)alCati  512  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1257 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  513  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 1258 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  514  

 2-esckþIseRmc 
03-01-2019 -esckþIseRmcelx 02 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar  515  

15-01-2019 -esckþIseRmcelx 05 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSasþar 

GPiDÆn_vis½yksikmμ nigCnbT nigKN³km μaFikarCatiCMrujclnaPUmimYy 

plitplmYy  516  

18-01-2019 -esckþIseRmcelx 06 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar  518  

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 391391



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 392392



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 393393



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 394394



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 395395



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 396396



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 397397



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 398398



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 399399



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 400400



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 401401



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 402402



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 403403



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 404404



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 405405



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 406406



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 407407



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 408408



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 409409



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 410410



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 411411



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 412412



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 413413



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 414414



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 415415



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 416416



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 417417



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 418418



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 419419



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 420420



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 421421



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 422422



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 423423



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 424424



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 425425



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 426426



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 427427



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 428428



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 429429



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 430430



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 431431



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 432432



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 433433



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 434434



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 435435



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 436436



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 437437



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 438438



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 439439



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 440440



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 441441



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 442442



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 443443



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 444444



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 445445



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 446446



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 447447



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 448448



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 449449



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 450450



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 451451



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 452452



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 453453



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 454454



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 455455



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 456456



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 457457



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 458458



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 459459



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 460460



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 461461



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 462462



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 463463



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 464464



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 465465



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 466466



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 467467



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 468468



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 469469



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 470470



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 471471



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 472472



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 473473



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 474474



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 475475



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 476476



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 477477



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 478478



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 479479



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 480480



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 481481



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 482482



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 483483



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 484484



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 485485



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 486486



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 487487



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 488488



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 489489



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 490490



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 491491



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 492492



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 493493



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 494494



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 495495



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 496496



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 497497



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 498498



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 499499



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 500500



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 501501



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 502502



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 503503



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 504504



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 505505



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 506506



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 507507



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 508508



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 509509



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 510510



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 511511



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 512512



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 513513



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 514514



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 515515



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 516516



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 517517



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 518518



សូមរក សិទ្ធិនិង ះពុម្ព យនាយកដានរាជកិច្ច ន
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


