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k        N40/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼672 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm siun x½NÐI Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym 4487 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼673 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav vg; myUra Ca    

rdæelxaFikarRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 4488 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼674 sþIBI karbBa©b;muxtMENg EtgtaMg nig 

pþl;zan³m®nþItMNagkñúgelxaFikardæan]tþmRkumRbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl; nig 

TIRbwkSaraCrdæaPi)al  cMnYn 08 rUb 4489 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼675 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaHÉk]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsIcMnYn 19 rUb 4491 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼676 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTavcMnYn 18 rUb 4493 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼677 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaHRBHsgÇ cMnYn 02 GgÁ 4495 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼678 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakRsI cMnYn 05 rUb 4496 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼679 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaHelak esog BuT§a 4497 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼680 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaHGs;elak cMnYn 02 rUb  4498 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼681 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaHkgkmøaMgRbdab;GavuFcMnYn 35 rUb 4499 

 

 



x 

29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼682 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak vgSRkHcag pnéq ¬VONGKRAJANG PORNCHAI¦ CnCatiéf 

sBa¢atiéf edaybþÚreQµaHCa Gat suvNÑra ¬ART SOVANNRA¦ 4501 

29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼683 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Tan; kugNan ¬DUAN, CONGNAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa Tan; mU ¬DUAN MU¦ 4502 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼684 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI cag lIlI ¬ZHANG, LILI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

eb‘ÍrI GayXI ¬BERY KEYS¦ 4503 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼685 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak v:ag eQonlan ¬WANG, QUANLIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4504 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼686 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin LaysYy ¬CHEN, LAISHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 4505 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼687 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin haymIg  ¬CHEN, HAIMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 4506 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼688 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U Kuyqay ¬SU, GUICAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 4507 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼689 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U cIgcag ¬SU, JINGZHANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4508 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼690 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak hgS QIghU ¬HUANG, QINGHUO¦ CnCaticin sBa¢aticin 4509 
29-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼691 sþIBI kardak;Ék]tþm can; suvc©na [cUl 

nivtþn_ nigEtgtaMgmuxtMENg Ék]tþm can; suvc©na  CaebskCnTIRbwkSabec©k- 

eTsénxuTÞkal½yRbFanRkumRbwkSaFmµnuBaØ 4510 
31-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼692 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaHsB elak Eb:n s‘an nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; 

mhaesrIvDÆn_ 4511 



K 

03-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼693 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak;cMeBaH RBHsgÇ elakCMTav ])ask ])asika Gs;elak nig 

elakRsI cMnYn 52 GgÁ¼rUb 4512 

04-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼694 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaHsBÉk]tþm eBA samI  nUveRKOg\sSriyys suvtßara fñak; mhaesrIvDÆn_  4514 

05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼695 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘Y évPIg ¬SU, WEIPING¦ CnCaticin sBa¢aticin 4515 

05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼696 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘Y évsIn ¬SU, WEISEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4516 
05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼697 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak h‘U GIukin ¬HU, YIGEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4517 
05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼698 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak qay sICan ¬CAI, XIJIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4518 
05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼699 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak qay GIuBIn ¬CAI, YUBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4519 
05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼700 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin mIgcug ¬CHEN, MINGZHONG ¦ CnCaticin sBa¢aticin 4520 
05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼701 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lav yugeCor ¬LIU, YONGJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin 4521 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

08-07-2019 -GnuRkwtüelx 92 GnRk>bk sþIBI kareFVIcMNat;fñak;CaRTBüsm,tþirbs;rdænUv     

TItaMgdIsRmab;sagsg;GKarTIsñak;karRtYtBiinitüRckTVarRBMEdnGnþrCatiéRCFMsßit   

kñúgPUmiéRCFM XMusMeBABUn RsukekaHFM extþkNþal 4522 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 570 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

mgÁlbUrI énextþbnÞaymanC½y 4527 

 



X 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 571 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

PñMRsuk énextþbnÞaymanC½y 4530 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 572 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

RBHenRtRBH énextþbnÞaymanC½y 4533 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 573 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

GUreRCA énextþbnÞaymanC½y 4536 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 574 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

sirIesaP½N énextþbnÞaymanC½y 4539 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 575 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

fµBYk énextþbnÞaymanC½y 4542 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 576 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

sVayeck énextþbnÞaymanC½y 4545 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 577 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

m:aéL énextþbnÞaymanC½y 4548 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 578 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

e):ayEb:t énextþbnÞaymanC½y 4551 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 579 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

)aNn; énextþ)at;dMbg 4554 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 580 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

fµeKal énextþ)at;dMbg 4557 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 581 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

)at;dMbg énextþ)at;dMbg 4560 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 582 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

bevl énextþ)at;dMbg 4563 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 583 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

ÉkPñM énextþ)at;dMbg 4566 
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2-esckþIseRmc 

21-06-2019 -esckþIseRmcelx 93 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµaFikarCati edIm,ITb;sáat; 

lubbM)at; nigb®gáabkarkab;ran dut QUsqay nigh‘umB½T§dIéRBeQI edIm,Ivat 

ykdIeFVIkmµsiTi§enAtambNþaextþmYycMnYnénRBHraCaNacRkkm<úCa 4569 

22-06-2019 -esckþIseRmcelx 94 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 4572 

23-06-2019 -esckþIseRmcelx 95 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarRtYtBinitüKuNPaB 

sMNg;enAextþRBHsIhnu 4573 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

27-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 213  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2019 rbs;GKÁnaykdæankILa én RksYgGb;rM yuvCn nigkILa 4576 

01-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 229  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;  

qñaM 2019 rbs;viTüasßanCatiGb;rM énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 4582 

01-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 230  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTanfvika 

kmµviFIsRmab;qñaM 2019 enARksYgéRbsNIy_nigTUrKmnaKmn_ 4587 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

17-12-2018 -Rbkaselx 407 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ehÁaledn eRhÁs 

GwEPrwl É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4595 

17-12-2018 -Rbkaselx 408 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un DIn lIg hÁamiun É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4598 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44874487
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44914491



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44924492



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44934493



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44944494



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44954495



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44964496



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44974497
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45034503



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45044504
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45064506



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45074507



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45084508



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45094509



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45104510



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45114511



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45124512



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45134513



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45144514



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45154515



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45164516



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45174517



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45184518



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45194519



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45204520



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45214521



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45224522



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45234523



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45244524



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45254525



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45264526



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45274527



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45284528



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45294529



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45304530



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45314531



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45324532



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45334533



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45344534



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45354535



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45364536



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45374537



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45384538



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45394539



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45404540



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45414541



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45424542



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45434543



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45444544



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45454545



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45464546



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45474547



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45484548



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45494549



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45504550



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45514551



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45524552



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45534553



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45544554



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45554555



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45564556



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45574557



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45584558



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45594559



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45604560



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45614561



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45624562



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45634563



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45644564



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45654565



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45664566



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45674567



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45684568



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45694569



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45704570



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45714571



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45724572



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45734573



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45744574



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45754575



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45764576



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45774577



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45784578



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45794579



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45804580



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45814581



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45824582



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45834583



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45844584



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45854585



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45864586



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45874587



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45884588



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45894589



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45904590



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45914591



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45924592



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45934593



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45944594



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45954595



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45964596



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45974597



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45984598



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45994599



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46004600



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




