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k        N61/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  

30-07-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0719¼014  sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkarFanaTUTat;rbs;raCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa[Rkumh‘un 

esñefk xU GilFIDI 7041 

2-RBHraCRkwtü 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1118  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

lwm em:gRsUy CaTIRbwkSaKN³visVkrkm<úCa énRksYgkargar nigbNþúHbNþal 

viC¢aCIv³ manzan³esµI GnurdæelxaFikar 7057 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1119  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

bNÐit G‘uk Xan CaTIRbwkSaRksYgGb;rM yuvCn nigkILa manzan³esµI GKÁnayk 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 7058 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1120  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak h½g eConhSúg ¬HUANG, JIANZONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 7059 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1121  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag KuNmIug ¬WANG, KUNMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 7060 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1122  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag GIueyon ¬WANG, YIYUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7061 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1123  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lIn nIgTan; ¬LIN NINGTUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7062 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1124  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak y:ag CInsug ¬YANG, JINSONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 7063 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1125  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak m:a dan; ¬MA, DAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7064 

 



x 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1126  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag TIgy:an ¬WANG DINGYAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7065 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1127  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lIn eConhSúg ¬LIN, JIANZHONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 7066 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1128  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lIn eCony:ag ¬LIN, JIANYANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 7067 

23-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1129  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak eLA Qunh‘r ¬LAO, CHUNHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa CIn Cinh‘r ¬JIN ZHEN HUA¦ 7068 

25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1131  sþIBI kartemøIg nigEtgtaMgmuxtMENg 

Ék]tþm EGv b‘unful BIGnurdæelxaFikar mkCardæelxaFikar énRksYgmuxgar 

saFarN³ epÞr nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm hYt sIunad mkCaGnurdæelxaFikar 

énRksYgmuxgarsaFarN³ 7069 

25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1132  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm   

sMrit mkra CaGnurdæelxaFikar énRksYgEpnkar 7070 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 114 GnRk>bk sþIBI karcuHbBa¢IbrFn)alkic© 7071 

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 856 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7080 

26-06-2019 -GnuRkwtüelx 857 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7081 

26-06-2019 -GnuRkwtüelx 858 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7082 

26-06-2019 -GnuRkwtüelx 859 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7092 

26-06-2019 -GnuRkwtüelx 860 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7096 

26-06-2019 -GnuRkwtüelx 861 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7098 

26-06-2019 -GnuRkwtüelx 862 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7111 

26-06-2019 -GnuRkwtüelx 863 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7112 

 



K 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 864 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7114 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 865 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7115 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 866 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7116 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 867 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7119 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 868 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7120 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 869 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7123 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 870 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7124 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 871 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7128 

27-06-2019 -GnuRkwtüelx 872 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7132 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

29-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 362 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl enARksYg 

BaNiC¢kmµ 7134 

01-04-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 363 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl sRmab; 

qñaM2019 rbs;RksYgsuxaPi)al 7137 

02-04-2019 -Rbkaselx 366 shv>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénelxaFikardæan 

mUlniFiGPivDÆn_shRKinPaB 7139 

03-04-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 368 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2019 enARksYgB½t’man 7144 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgeTscrN_ 

09-07-2019 -Rbkaselx 113 Rbk sþIBI karpþl;GaCJabNÑeTscrN_dl;karIeTscrN_ Pñak;gar 

eTscrN_ nigsaxa 7150 

17-07-2019 -Rbkaselx 119 Rbk sþIBI nItiviFIénkarRKb;RKgR)ak;tmál;FanaGaCIvkmµkarI 

eTscrN_ nigPñak;gareTscrN_ 7160 

 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70417041



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70427042



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70437043



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70447044



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70457045



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70467046



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70477047



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70487048



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70497049



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70507050



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70517051



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70527052



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70537053



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70547054



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70557055



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70567056



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70577057



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70587058



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70597059



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70607060



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70617061



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70627062



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70637063



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70647064



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70657065



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70667066



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70677067



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70687068



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70697069



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70707070



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70717071



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70727072



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70737073



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70747074



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70757075



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70767076



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70777077



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70787078



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70797079



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70807080



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70817081



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70827082



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70837083



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70847084



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70857085



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70867086



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70877087



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70887088



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70897089



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70907090



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70917091



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70927092



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70937093



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70947094



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70957095



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70967096



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70977097



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70987098



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70997099



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71007100



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71017101



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71027102



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71037103



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71047104



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71057105



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71067106



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71077107



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71087108



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71097109



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71107110



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71117111



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71127112



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71137113



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71147114



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71157115



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71167116



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71177117



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71187118



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71197119



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71207120



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71217121



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71227122



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71237123



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71247124



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71257125



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71267126



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71277127



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71287128



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71297129



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71307130



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71317131



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71327132



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71337133



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71347134



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71357135



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71367136



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71377137



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71387138



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71397139



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71407140



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71417141



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71427142



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71437143



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71447144



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71457145



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71467146



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71477147



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71487148



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71497149



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71507150



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71517151



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71527152



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71537153



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71547154



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71557155



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71567156



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71577157



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71587158



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71597159



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71607160



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71617161



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71627162



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71637163



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71647164



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




