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k        N74/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1346 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 297 rUb 8655 
22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1347 sþIBI karpþl;eKarmgarGñkRsI sux sIuda 

Ca ]kj:a 8667 
22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1348 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak caMg eConTIg ¬ZHANG, JIANTING¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa Ca Lúg ¬CHEA LONG¦ 8668 
22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1349 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-    

nIykmµdl;elak vU ):avcag ¬WU, BAOJIANG ¦ CnCaticin sBa¢aticin  8669 
22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1350 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elakRsI eGa yImBIg ¬OR YIM PING¦ CnCaticin sBa¢aticin  

edaybþÚreQµaHCa eGa exlI ¬OR KELLY¦ 8670 
22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1351 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-  

nIykmµdl;elak h‘uy m:anCug ¬HUI MAN CHUNG¦ CnCaticin sBa¢aticin   8671 
22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1352 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak QIg sunv:a ¬CHING TSUNWAH¦ CnCaticin sBa¢aticin   8672 
22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1353 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak lI KVg;Cun ¬LEE KWONG CHUN¦ CnCaticin sBa¢aticin   8673 
22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1354 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb   

nIykmµdl;elak hVúg hUsIug ¬FUNG HO SING¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa  hVúg haveso ¬FUNG HAV SEA¦   8674 
22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1355 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-  

nIykmµdl;elak y:ag Qunvin ¬YANG, CHUN-WEN¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an; 8675 



x 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

28-08-2019 -GnuRkwtüelx 125 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8676 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 126 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKépÞdITMhM 24 652 

¬émÖbYnBan; R)aMmYyryhasibBIr¦ Em:tRkLasßitenAbeNþaypøÚv 2FñÚ PUmi 1 

sgáat;elx 3 RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu CadIÉkCnrbs;rdæ nigpþl;CakmµsiT§i 

CUnRkumh‘un GUevIsIu exmbUDa Giunevsemn xbePIersin ¬OCIC¦ 8679 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1035 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8682 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1036 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8685 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1037 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 8687 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1038 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8688 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1039 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8689 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1040 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8690 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1041 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8692 

06-08-2019 -GnuRkwtüelx 1042 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8695 

06-08-2019 -GnuRkwtüelx 1043 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8696 

06-08-2019 -GnuRkwtüelx 1044 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8699 

06-08-2019 -GnuRkwtüelx 1045 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8701 

06-08-2019 -GnuRkwtüelx 1046 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8703 

07-08-2019 -GnuRkwtüelx 1047 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8705 

07-08-2019 -GnuRkwtüelx 1048 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgéRbsNIy_ nig 

TUrKmnaKmn_ 8718 

07-08-2019 -GnuRkwtüelx 1049 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8719 

07-08-2019 -GnuRkwtüelx 1050 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 8731 

07-08-2019 -GnuRkwtüelx 1051 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8732 

 

 



K 

2-esckþIseRmc 

21-08-2019 -esckþIseRmcelx 147 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµakarRKb;RKg nigedaHRsay 

bBaðaRbQmenAkñúg]TüanCatiRBHC½yvrµ½n-neratþm "PñMKUEln" extþesomrab 8733 

23-08-2019 -esckþIseRmcelx 148 ssr sþIBI karbegáItkariyal½ytMNagsPaBaNiC¢kmµ 

km<úCaenATIRkugtUr:untU extþGuntarIy:U RbeTskaNada 8736 

3-saracrENnaM 

04-09-2019 -saracrENnaMelx 08 srNn sþIBI kareRtomviFankarTb;Tl;nwgeRKaHTwkCMnn; 8738 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

10-07-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 594 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUlenA 

RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 8740 

18-07-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 672 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;RbcaM 

enAsaklviTüal½yPUminÞksikmµ énRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 8743 

17-07-2019 -saracrENnaMelx 006 shv sþIBI karerobcMKeRmagEpnkarlT§kmµRbcaMqñaM 8746 

 2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nigsib,kmµ 

14-01-2019 -Rbkaselx 023 ]s>k]>Rbk>01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hug can; DIev- 

Lúbemn RKub begáIteragcRk plitRkdas 8754 

15-01-2019 -Rbkaselx 024 ]s>k]>Rbk>01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un XUhÁa vUd 

Giundas®sÞI É>k begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH 8757 

16-01-2019 -Rbkaselx 025 ]s>k]>Rbk>01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un xVan;Tum xøÚsIug 

¬exmbUDa¦ lImIFItbegáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8760 

18-01-2019 -Rbkaselx 026 ]s>k]>Rbk>01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eCPI san;nI 

Rbdak; É>k begáIteragcRk plitkabUb RKb;RbePT 8763 

12-02-2019 -Rbkaselx 046 ]s>k]>Rbk>02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hUllI Evl 

Eh‘nEb‘k emnUehVkqWrIg É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 8766 

 



X 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nigfamBl 

11-12-2019 -Rbkaselx 0030 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénGaCJabNÑmNÐlsnñiFieRbg 

\n§n³elx 0030 rf>GRbk>Gb cuHéf¶TI 11 ExFñÚ qñaM2018 8769 

11-12-2019 -Rbkaselx 0031 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénGaCJabNÑmNÐlsnñiFieRbg 

\n§n³elx 0031 rf>GRbk>Gb cuHéf¶TI 11 ExFñÚ qñaM2018 8773 

4-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgyutþiFm’ 

05-06-2019 -Rbkaselx 114 ky>Rbk¼19 sþIBI karlubeQµaHm®nþIraCkar 8777 

5-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

19-08-2019 -Rbkaselx 1470 kkn>Rbk sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8778 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86558655



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86568656



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86578657



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86588658



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86598659



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86608660



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86618661



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86628662



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86638663



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86648664



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86658665



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86668666



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86678667



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86688668



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86698669



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86708670



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86718671



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86728672



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86738673



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86748674



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86758675



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86768676



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86778677



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86788678



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86798679



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86808680



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86818681



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86828682



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86838683



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86848684



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86858685



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86868686



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86878687



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86888688



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86898689



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86908690



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86918691



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86928692



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86938693



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86948694



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86958695



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86968696



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86978697



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86988698



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86998699



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87008700



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87018701



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87028702



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87038703



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87048704



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87058705



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87068706



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87078707



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87088708



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87098709



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87108710



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87118711



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87128712



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87138713



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87148714



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87158715



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87168716



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87178717



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87188718



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87198719



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87208720



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87218721



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87228722



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87238723



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87248724



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87258725



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87268726



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87278727



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87288728



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87298729



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87308730



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87318731



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87328732



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87338733



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87348734



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87358735



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87368736



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87378737



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87388738



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87398739



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87408740



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87418741



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87428742



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87438743



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87448744



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87458745



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87468746



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87478747



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87488748



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87498749



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87508750



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87518751



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87528752



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87538753



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87548754



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87558755



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87568756



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87578757



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87588758



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87598759



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87608760



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87618761



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87628762



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87638763



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87648764



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87658765



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87668766



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87678767



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87688768



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87698769



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87708770



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87718771



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87728772



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87738773



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87748774



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87758775



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87768776



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87778777



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87788778
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ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




