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k        N68/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1238  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a cMnYn 09 rUb 7909 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1239  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 10 rUb 7910 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1240  sþIBI karpþl;eKarmgarelak gYn em:gtic 

Ca ]kj:a 7911 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1241  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI QIg cavyU ¬QIN,  XIAOJU¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa QIg LÚrI ¬QIN  LORI¦ 7912 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1242  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI ywm vitsanI ¬YIM VISNIE¦ CnCatiéf sBa¢atiéf  7913 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1243  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI b‘Ívr xatalIy:a ¬BEEVOR CATTALIYA¦ CnCatiéf 

sBa¢atiéf edaybþÚreQµaHCa sµúIt xatalIy:a ¬SMITH CATTALIYA¦ 7914 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1244  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak dan y½nqwg ¬DUAN, YUANCHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa y:ag qwg ¬YANG CHENG¦ 7915 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1245  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak exvIn GinévmIn ¬KELVIN ANG WEI MING¦ CnCatim:aeLsIu 

sBa¢atim:aeLsIu  7916 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1246  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak G‘U GIutug ¬WU, YUTONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  7917 

 



x 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1247  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak TIg y:ugCIg ¬DING, YONGJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin  7918 

09-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1248  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin GIuGan ¬CHEN, YI-AN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an;  7919 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1249  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ smasPaB 

elxaFikardæanRkumkargarfñak;CaticuHmUldæanraCFanI extþ cMnYn 04 rUb 7920 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1250  sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi 

tamkRmitsBaØabRtdl;m®nþIraCkar cMnYn 19 rUb RksYgmhaépÞ  7921 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1251  sþIBI niy½tkmµtemøIgRkbxNÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;tamGtIPaBkargardl;m®nþIraCkar 88 rUb enARksYgbrisßan 7923 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1252  sþIBI kardak;[cUlnivtþn_ nayTahan 

énkgeyaFBlexrPUminÞ cMnYn 110 rUb 7927 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1253  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys CatUbkar cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 02 rUb 7932 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1254  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKnRBHRKUsc©cemµa v:an; RsIu 7933 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1255  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 39 rUb 7934 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1256  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;GñkRsI h½g s‘ahVin ¬HUANG HSIU-FEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 

¬étv:an;¦ 7936 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1257  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;kBaØa xay sasa ¬CUI SHASHA¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚrmkCaeQµaH xay san;Rda { CUI  SANDRA } 7937 

 

 



K 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

15-08-2019 -GnuRkwtüelx 118 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénRkumRbwkSa- 

bNÑsar 7938 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 934 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7943 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 935 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7950 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 936 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7952 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 937 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7953 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 938 GnRk>tt sþIBI karemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7955 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 939 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7957 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 940 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7958 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 941 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 7960 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 942 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7962 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 943 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7963 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 944 GnRk>tt sþIBI karGnuvtþvin½ynaynKr)alCati 7964 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 945 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7965 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 946 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7966 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 947 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7970 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 948 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7972 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 949 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7980 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 950 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7988 

2-esckþIseRmc  

13-08-2019 -esckþIseRmcelx 140 ssr sþIBI karEksRmYlsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaN dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþmNÐlKirI 7993 

 

 



X 

13-08-2019 -esckþIseRmcelx 141 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaN dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþRBHsIhnu 7995 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

25-06-2019 -Rbkaselx 575 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþCMhandMbUgRbB½n§bBa¢rEtmYyCati 7997 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

25-12-2018 -Rbkaselx 0320 rf>GFr>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énkariyal½y 

cMNuH[naykdæannanaénGKÁnaykdæanFnFanEr: 8000 

22-01-2019 -Rbkaselx 0006 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0006 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 22 Ex mkra qñaM 2019 8021 

22-01-2019 -Rbkaselx 0007 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0007 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 22 Ex mkra qñaM 2019 8025 

22-01-2019 -Rbkaselx 0009 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0009 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 22 Ex mkra qñaM 2019 8029 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79097909



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79107910



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79117911



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79127912



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79137913



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79147914



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79157915



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79167916



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79177917



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79187918



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79197919



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79207920



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79217921



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79227922



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79237923



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79247924



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79257925



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79267926



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79277927



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79287928



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79297929



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79307930



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79317931



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79327932



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79337933



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79347934



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79357935



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79367936



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79377937



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79387938



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79397939



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79407940



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79417941



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79427942



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79437943



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79447944



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79457945



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79467946



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79477947



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79487948



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79497949



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79507950



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79517951



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79527952



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79537953



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79547954



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79557955



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79567956



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79577957



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79587958



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79597959



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79607960



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79617961



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79627962



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79637963



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79647964



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79657965



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79667966



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79677967



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79687968



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79697969



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79707970



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79717971



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79727972



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79737973



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79747974



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79757975



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79767976



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79777977



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79787978



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79797979



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79807980



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79817981



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79827982



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79837983



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79847984



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79857985



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79867986



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79877987



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79887988



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79897989



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79907990



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79917991



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79927992



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79937993



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79947994



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79957995



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79967996



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79977997



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79987998



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79997999



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80008000



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80018001



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80028002



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80038003



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80048004



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80058005



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80068006



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80078007



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80088008



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80098009



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80108010



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80118011



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80128012



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80138013



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80148014



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80158015



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80168016



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80178017



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80188018



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80198019



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80208020



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80218021



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80228022



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80238023



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80248024



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80258025



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80268026



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80278027



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80288028



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80298029



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80308030



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80318031



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80328032



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




