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k        N44/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼759 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþrtnKirI kñúgGaNtþiTI3 4953 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼760 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþesomrab kñúgGaNtþiTI3 4956 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼761 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþRBHsIhnu kñúgGaNtþiTI3 4959 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼762 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþsÞwgERtg kñúgGaNtþiTI3 4962 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼763 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþsVayerog kñúgGaNtþiTI3 4965 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼764 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþtaEkv kñúgGaNtþiTI3 4968 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼765 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþ]tþrmanC½y kñúgGaNtþiTI3 4971 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼766 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþEkb kñúgGaNtþiTI3 4974 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼767 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþéb:lin kñúgGaNtþiTI3 4977 
08-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼768 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

extþt,ÚgXµúM kñúgGaNtþiTI3 4980 
11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼769 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³Ca smaCik 

KN³kmµaFikarsiT§imnusSkm<úCa 05rUb 4983 

 



x 

11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼770 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak Rs‘n sMb£T§I 

BIzannþrs½kþi]tþmesnIy_eTa mkCazannþrs½kþi]tþmm®nþIfñak;elx3énRkbx½NÐm®nþI 

rdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 4984 
11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼771 sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

én RkbxNÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ dl;m®nþIraCkar 02 rUb 4985 
11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼772 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ 

zannþrs½kþi nigfñak;dl;elak s‘U m:ul BIzannþrs½kþinayRkmkar mkCazannþr- 

s½kþivrm®nþI fñak;elx3 énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ  4986 
11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼773 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐzannþr-

s½kþi nigfñak;dl;elak GYg saerOn BIzannþrs½kþinayRkmkar mkzannþrs½kþi- 

vrm®nþI fñak;elx3 énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ  4987 
11-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼774 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCaénRksYgmhaépÞ 22 rUb  4988 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 637 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

ekonsVay énextþkNþal 4990 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 638 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

xSac;kNþal énextþkNþal 4993 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 639 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

ekaHFM énextþkNþal 4996 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 640 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

elIkEdk énextþkNþal 4999 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 641 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

lVaÉm énextþkNþal 5002 

10-06-2019 - GnuRkwtüelx 642 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

muxkMBUl énextþkNþal 5005 



K 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 643 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

GgÁsñÜl énextþkNþal 5008 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 644 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

BjaB¤ énextþkNþal 5011 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 645 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuks¥ag 

énextþkNþal 5014 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 646 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

taexµA énextþkNþal 5017 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 647 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

buTumsaKr énextþekaHkug 5020 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 648 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

KirIsaKr énextþekaHkug 5023 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 649 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

ekaHkug énextþekaHkug 5026 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 650 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

exmrPUminÞ énextþekaHkug 5029 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 651 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

mNÐlsIma énextþekaHkug 5032 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 652 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

ERsGMbil énextþekaHkug 5035 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 653 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

fµ)aMg énextþekaHkug 5038 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 654 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsukqøÚg 

énextþRkecH 5041 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 655 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

RkecH énextþRkecH 5044 

10-06-2019 - GnuRkwtüelx 656 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

ERBkRbsBV énextþRkecH 5047 



X 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 657 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

sMbUr énextþRkecH 5050 

2-esckþIseRmc 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 110 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþsVayerog 5053 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 111 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAraCFanIPñMeBj 5055 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 112 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþkNþal 5057 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 113 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak; 

CaticuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ  

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþesomrab 5059 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 114 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak; 

CaticuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ  

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþkMBg;qñaMg 5061 

III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

11-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 247  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM2019 rbs;RksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 5063 

11-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 248  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM2019 rbs;ebLaCatiGtItyuT§Cn énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nig        

yuvnItism,Ta 5068 

19-03-2019 -Rbkaselx 321  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUlenAGKÁnaykdæanKy 

nigrdæakrkm<úCa 5074 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49534953



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49544954



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49554955



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49564956



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49574957



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49584958



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49594959



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49604960



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49614961



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49624962



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49634963



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49644964



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49654965



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49664966



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49674967



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49684968



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49694969



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49704970



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49714971



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49724972



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49734973



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49744974



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49754975



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49764976



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49774977



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49784978



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49794979



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49804980



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49814981



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49824982



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49834983



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49844984



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49854985



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49864986



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49874987



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49884988



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49894989



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49904990



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49914991



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49924992



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49934993



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49944994



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49954995



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49964996



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49974997



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49984998



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49994999



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50005000



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50015001



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50025002



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50035003



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50045004



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50055005



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50065006



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50075007



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50085008



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50095009



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50105010



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50115011



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50125012



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50135013



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50145014



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50155015



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50165016



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50175017



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50185018



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50195019



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50205020



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50215021



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50225022



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50235023



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50245024



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50255025



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50265026



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50275027



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50285028



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50295029



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50305030



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50315031



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50325032



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50335033



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50345034



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50355035



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50365036



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50375037



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50385038



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50395039



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50405040



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50415041



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50425042



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50435043



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50445044



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50455045



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50465046



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50475047



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50485048



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50495049



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50505050



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50515051



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50525052



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50535053



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50545054



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50555055



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50565056



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50575057



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50585058



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50595059



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50605060



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50615061



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50625062



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50635063



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50645064



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50655065



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50665066



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50675067



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50685068



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50695069



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50705070



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50715071



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50725072



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50735073



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50745074



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50755075



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50765076



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




