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k        N67/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1221 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak v:ag lIvIu ¬WANG, LIWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 7785 
07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1222 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak hÁÚ Cun ¬GUO, JUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7786 
07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1223 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak vIu lI ¬WEI LI ¦ CnCaticin sBa¢aticin 7787 
07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1224 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak hÁÚ esonCug ¬GOU, XIANDONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 7788 
07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1225 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak lI vIuvIu ¬LI, WEIWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa lI vIu ¬LI, WEI¦ 7789 
07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1226 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak y:ag takYy ¬YANG, TA-KUEI¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an;  7790 
07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1227 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak Kug kukelog ¬KONG KUOK LEONG¦ CnCaticin sBa¢ati  

cin  7791 
07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1228 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak eso vYyGIu ¬HSIEH, WEI-YI¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati  

cinétv:an; 7792 
07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1229 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak h½g éh ¬HUANG, HAI¦ CnCaticin sBa¢aticin  7793 

 



x 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1230 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak QIg y:ugbU ¬CHENG, YONGBO¦ CnCaticin sBa¢aticin  7794 
07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1231 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak KU lIKuN ¬GU, LIKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin  7795 
09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1232 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþr- 

s½kþi nigfñak; dl;m®nþIraCkar 02 rUb  7796 
09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1233 sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 22 rUb enARksYgcMnYn 06 nig 

niy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; tamGtItPaBkargar kRmitsBaØabRt 

nigmuxtMENgdl;m®nþIraCkar 26 rUb enARksYgcMnYn 08 7797 
09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1234 sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 15 rUb enARksYgcMnYn 03 nig 

niy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; tamGtItPaBkargar kRmitsBaØabRt 

nigmuxtMENgdl;m®nþIraCkar 16 rUb enARksYgcMnYn 03 7801 
09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1235 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgCaGnurdæel- 

xaFikar énRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 02 rUb 7804 
09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1236 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgmuxgarsaFarN³ 12 rUb edayminTTYlR)ak;bMNac;muxgar 7805 
09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1237 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nig 

Gñknag cMnYn 361 rUb 7807 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

15-08-2019 -GnuRkwtüelx 117 GnRk>bk sþIBI karerobcMnigkarRbRBwtþeTAénGgÁPaBGñknaM 

BaküraCrdæaPi)al 7813 

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 927 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7818 

 



K 

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 928 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7843 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 929 GnRk>tt sþIBI karpøas; nigkarEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 

RbcaMsßantMNagénRBHraCaNacRkkm<úCaenAbreTs 7856 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 930 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 7859 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 931 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7861 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 932 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7862 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 933 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7874 

2-esckþIseRmc  

13-08-2019 -esckþIseRmcelx 138 ssr sþIBI karEtgtaMgGnuRbFan nigbMeBjbEnßm 

smaCikRkumkargarfñak;CaticuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFI 

neya)ay nigyuT§saRsþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enA 

extþkMBg;cam 7877 

13-08-2019 -esckþIseRmcelx 139 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;- 

CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§saRsþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAraCFanIPñMeBj nigextþ- 

ekaHkug 7879 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

10-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 547 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

RbcaMenAGaCJaFrTenøsab énRksYgFnFanTwk nig]tuniym 7881 

10-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 551 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUlenA 

RksYgeTscrN_ 7884 

25-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 574 shv>Rbk sþIBI kic©shkarrvagGKÁnaykdæan- 

Kynigrdæakrkm<úCa nig GKÁnaykdæankm<úCaRtYtBinitüTMnijnIhr½N Gahr½N 

nigb®gáabkarEkøgbnøM ¬kaMkugRtÚl¦ 7887 

 

 



X 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nigsib,kmµ 

10-01-2019 -Rbkaselx 013 ]s>k]>Rbk>01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un edlI ENQrl 

hV‘ÚtsþahV begáIteragcRk plitTwkRtI 7900 

11-01-2019 -Rbkaselx 014 ]s>k]>Rbk>01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un XIg eGlIhVin 

xn®sþak;sin emeFoerol GiundasesÞól É>k begáIteragcRk plitsIum:gt_ 7903 

11-01-2019 -Rbkaselx 015 ]s>k]>Rbk>01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGNaLic 

eGenICI ¬exeGc¦ É>k begáIteragcRk plitbnÞHsULa nigeRKOgbgÁúM 7906 

 

 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77857785



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77867786



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77877787



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77887788



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77897789



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77907790



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77917791



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77927792



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77937793



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77947794



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77957795



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77967796



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77977797



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77987798



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77997799



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78007800



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78017801



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78027802



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78037803



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78047804



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78057805



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78067806



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78077807



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78087808



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78097809



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78107810



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78117811



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78127812



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78137813



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78147814



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78157815



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78167816



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78177817



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78187818



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78197819



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78207820



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78217821



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78227822



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78237823



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78247824



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78257825



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78267826



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78277827



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78287828



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78297829



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78307830



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78317831



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78327832



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78337833



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78347834



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78357835



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78367836



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78377837



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78387838



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78397839



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78407840



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78417841



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78427842



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78437843



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78447844



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78457845



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78467846



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78477847



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78487848



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78497849



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78507850



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78517851



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78527852



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78537853



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78547854



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78557855



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78567856



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78577857



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78587858



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78597859



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78607860



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78617861



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78627862



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78637863



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78647864



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78657865



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78667866



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78677867



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78687868



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78697869



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78707870



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78717871



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78727872



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78737873



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78747874



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78757875



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78767876



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78777877



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78787878



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78797879



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78807880



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78817881



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78827882



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78837883



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78847884



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78857885



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78867886



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78877887



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78887888



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78897889



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78907890



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78917891



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78927892



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78937893



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78947894



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78957895



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78967896



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78977897



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78987898



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78997899



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79007900



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79017901



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79027902



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79037903



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79047904



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79057905



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79067906



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79077907



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79087908
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សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




