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k        N42/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼721 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Gwm hansIuK ¬EOM HAN SIG¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: edaybþÚr 

eQµaHCa Gwm han  ¬EOM HAN¦ 4715 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼722 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

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

cMnYn 69 rUb 4716 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼723 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ  Ék]tþm elakCMTav ]kj:a Gs;elak 

elakRsI nigkBaØa cMnYn 70 GgÁ¼rUb 4718 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼724 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm TUc fariT§i 

CaGKÁelxaFikar énGKÁelxaFikardæanrdæ)alsala]T§rN_ 4720 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼725 sþIBI karEtgtaMgCaGnurdæelxaFikarRksYg 

ksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT cMnYn 2 rUb 4721 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼726 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³dl;Ék]tþm    

RBab c½nÞvibul CaTIRbwkSaRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún manzan³esµI 

GKÁnayk 4722 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼727 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm          

sr siT§i CaGnurdæelxaFikar RksYgmhaépÞ 4723 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼728 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 02 rUb rbs; 

RksYgEr: nigfamBl 4724 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼729 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

]tþmGKÁanurkSBn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 02 rUbénRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYg- 

mhaépÞ 4725 



x 

07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼730 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHsgÇ ])asika nigGs;elak cMnYn 08 

GgÁ¼rUb 4726 

07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼731 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys munIsaraP½NÐ  tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ cMnYn 03 GgÁ 4727 

07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼732 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys munIsaraP½NÐ  fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH RBHPikçúGcäinñvirieya nag efm 4728 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼733 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS-  

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa  fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaHelakCMTav]tþmGKÁanurkS 

Ej:m GUn 4729 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼734 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa  fñak; mhaesrIvDÆn_  ]tþmGKÁanurkSfñak;elx1 cMnYn 

02 rUb 4730 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼735 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa  fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaHelak RBM vNÑ³ 4731 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼736 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaHGs;elak nigelakRsIcMnYn 02 rUb 4732 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼737 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesna cMeBaHelak ék visal 4733 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼738 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elakcMnYn 06 rUb 4734 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼739 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaHsBÉk]tþm sm kusl nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa  

fñak; mhaesna  4735 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼740 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm pn eTvinÞ³r½tn_ 

Ca ]kj:a 4736 

 



K 

07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼741 sþIBI karEtgtaMg elak faMg yitesg Ca 

]kj:a 4737 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼742 sþIBI karEtgtaMg elak eha exmm:aNUr:a 

Ca ]kj:a 4738 
07-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼743 sþIBI karEtgtaMg elak DYg qay Ca 

]kj:a 4739 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

29-01-2019 -GnuRkwtüelx 85 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4740 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 602 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk     

sÞwgRtg; énextþkMBg;cam 4741 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 603 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

bribUN_ énextþkMBg;qñaMg 4744 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 604 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

ClKirI énextþkMBg;qñaMg 4747 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 605 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

kMBg;qñaMg énextþkMBg;qñaMg 4750 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 606 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

kMBg;Elg énextþkMBg;qñaMg 4753 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 607 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

kMBg;RtLac énextþkMBg;qñaMg 4756 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 608 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

rlaeb¥ór énextþkMBg;qñaMg 4759 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 609 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

samKÁImanC½y énextþkMBg;qñaMg 4762 

 



X 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 610 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

Twkpus énextþkMBg;qñaMg 4765 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 611 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

besdæ énextþkMBg;s<W 4768 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 612 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

c,armn énextþkMBg;s<W 4771 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 613 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

KgBisI énextþkMBg;s<W 4774 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 614 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

»r:al; énextþkMBg;s<W 4777 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 615 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

]dugÁ énextþkMBg;s<W 4780 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 616 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

PñMRsYc énextþkMBg;s<W 4783 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 617 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

sMeragTg énextþkMBg;s<W 4786 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 618 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk   

f<g énextþkMBg;s<W 4789 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 619 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

)arayN_ énextþkMBg;FM 4792 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 620 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

kMBg;sVay énextþkMBg;FM 4795 

2-esckþIseRmc 

25-06-2019 -esckþIseRmcelx 101 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAraCFanI extþmYycMnYn 4798 

 



g 

25-06-2019 -esckþIseRmcelx 102 ssr sþIBI karpøas;bþÚr smaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAraCFanI extþmYycMnYn 4801 

25-06-2019 -esckþIseRmcelx 103 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþesomrab nig 

extþekaHkug 4806 

25-06-2019 -esckþIseRmcelx 104 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþmNÐlKirI  4809 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

05-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 236  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;  

qñaM 2019 rbs;GgÁPaBfvikaGKÁnaykdæancMeNHdwg nigB½t’manbrisßan énRksYg- 

brisßan 4811 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 
27-12-2018 -Rbkaselx 420 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un FnaKarRsUv 

¬km<úCa¦ PIGilsIu begáIteragcRk sm¶ÜtRsUv 4816 

27-12-2018 -Rbkaselx 421 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un xVúnév: ¬exmbUDa¦ 

rIbb‘un É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMsemøókbMBak; 4819 

27-12-2018 -Rbkaselx 422 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CIn hYy 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk EkécñEpøeQI 4822 

27-12-2018 -Rbkaselx 423 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mI enI v:a Giunevsmiun 

begáIteragcRk Ekécñ nigkemÞcecalsMNl; ¬rfynþ brikçarGKÁisnI brikçar eGLic- 

RtUnic  sMNl;]sSahkmµ nigelah³epSg²¦ 4825 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 
20-03-2019 -Rbkaselx 537  kkn>Rbk  sþIIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 

4828 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47154715



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47164716



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47174717



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47184718



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47194719



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47204720



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47214721



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47224722



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47234723



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47244724



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47254725



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47264726



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47274727



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47284728



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47294729



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47304730



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47314731



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47324732



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47334733



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47344734



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47354735



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47364736



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47374737



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47384738



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47394739



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47404740



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47414741



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47424742



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47434743



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47444744



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47454745



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47464746



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47474747



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47484748



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47494749



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47504750



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47514751



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47524752



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47534753



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47544754



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47554755



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47564756



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47574757



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47584758



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47594759



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47604760



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47614761



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47624762



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47634763



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47644764



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47654765



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47664766



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47674767



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47684768



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47694769



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47704770



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47714771



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47724772



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47734773



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47744774



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47754775



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47764776



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47774777



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47784778



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47794779



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47804780



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47814781



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47824782



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47834783



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47844784



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47854785



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47864786



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47874787



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47884788



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47894789



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47904790



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47914791



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47924792



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47934793



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47944794



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47954795



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47964796



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47974797



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47984798



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47994799



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48004800



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48014801



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48024802



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48034803



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48044804



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48054805



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48064806



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48074807



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48084808



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48094809



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48104810



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48114811



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48124812



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48134813



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48144814



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48154815



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48164816



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48174817



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48184818



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48194819



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48204820



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48214821



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48224822



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48234823



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48244824



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48254825



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48264826



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48274827



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48284828



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




