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k        N81/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1426  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak tug esonhVÚ ¬TUNG HSUAN FU¦ CnCatikaNada sBa¢ati 

kaNada 9523 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1427  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak Cug y:ugCa ¬CHUANG, YUNG-CHIEH¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢ati cinétv:an; 9524 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1428  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI cag xat;eFIeror GIulIg ¬CHANG CATHERINE YU-

LING¦ CnCatikaNada sBa¢atikaNada 9525 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1429  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lav GIulIg ¬LIU, YI-LIN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 9526 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1430  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak XUnPItak; pan;Nar:ug ¬KHOONPITAK PANNARONG¦ 

CnCatiéf sBa¢atiéf 9527 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1431  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak hVÜg BIgGIu ¬WANG, BINYU¦ CnCaticin sBa¢aticin 9528 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1432  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak faNabribUn faNat; ¬TANABORIBOON THANAT¦ 

CnCatiéf sBa¢atiéf 9529 

12-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1433  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak c³Tupn daMenInqanv³nit ¬JATUPON DUM NERNCHAN- 

VANIT¦ CnCatiéf sBa¢atiéf 9530 

 



x 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1434  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sµan eTot 

CardæelxaFikarRksYgEr: nigfamBl 9531 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1435 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgCa 

GnurdæelxaFikarRksYgB½t’man 02 rUb nigEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man 17 rUb 9532 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1436 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

suwm vuT§a CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanevTikasm<½n§sgÁmsIuvil 

manzan³esµI GnurdæelxaFikar  9534 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1437 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 08 rUb nigbBa©b;muxtMENgÉk]tþm 

RBhµ pl BITIRbwkSaRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta manzan³esµI 

GnurdæelxaFikar 9535 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1438 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nig 

fñak;tamkRmitsBaØabRtdl;m®nþIraCkar 184 rUb énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm 

enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa 9536 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1439 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lIv esg ¬LIU, SHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 9547 

14-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1440 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak m:a CunsIug ¬MA, ZUNXIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa m:a CIgQin ¬MA   JINCHENG¦ 9548 

 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

20-09-2019 -GnuRkwtüelx 141 GnRk>bk sþIBI nirakrN_GnuRkwtüelx 05 GnRk>bk 

cuHéf¶TI 18 Ex mkra qñaM 2018 sþIBI karEksRmYlépÞbwgeCIgÉk sßitenAkñúg 

xNÐmanC½y nigxNÐdegáa raCFanIPñMeBj nigRkugtaexµA extþkNþal 9549 

 



K 

20-09-2019 -GnuRkwtüelx 142 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlépÞbwgeCIgÉk nigRbLay 

sßitkñúgxNÐmanC½y nigxNÐdegáa raCFanIPñMeBj nigRkugtaexµA extþkNþal 9551 

23-09-2019 -GnuRkwtüelx 143 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9555 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1149 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9557 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1150 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9559 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1151 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9561 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1152 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9562 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1153 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9570 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1154 GnRk>tt sþIBIi kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9592 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1155 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9594 

02-09-2019 -GnuRkwtüelx 1156 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9595 

03-09-2019 -GnuRkwtüelx 1157 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgzan³RKUnKr)alCatikm<úCa 9596 

03-09-2019 -GnuRkwtüelx 1158 GnRk>tt sþIBIi karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 9598 

03-09-2019 -GnuRkwtüelx 1159 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 9599 

03-09-2019 -GnuRkwtüelx 1160 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 9600 

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1161 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgTIRbwkSa nigCMnYykarRksYg 

vb,Fm’ nigviciRtsil,³ 9601 

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 1162 GnRk>tt sþIBIi kardak;nayTahan[cUlnivtþn_ 9603 

2-esckþIseRmc  

19-09-2019 -esckþIseRmcelx 158 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

mUlniFikatBVkic©esvasklTUrKmnaKmn_ 9610 

19-09-2019 -esckþIseRmcelx 159 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

mUlniFiénkarksagsmtßPaB nigkarRsavRCav nigkarGPivDÆelIvis½y 

TUrKmnaKmn_ nigbec©kviTüaKmnaKmn_ nigB½t’man 9612 

 



X 

 III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-08-2019 -esckþIseRmcelx 073 shv sþIBI karbegáItRkumkargarbBa¢IsareBIPNÐRTBüsm,tþi 

rdærbs;GgÁPaBeRbIR)as;fñak;kNþal énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 9614 

15-08-2019 -esckþIseRmcelx 074 shv sþIBI karbegáItRkumkargarbBa¢IsareBIPNÐRTBüsm,tþi 

rdærbs;GKÁnaykdæanBn§dar nigsaxaBn§dar xNÐ-extþ énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 9622 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

05-03-2019 -Rbkaselx 081 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un pateFc 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 9632 

05-03-2019 -Rbkaselx 082 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un évda b‘Ut ehVkeFIrI 

É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg nigsmÖar³kILa 9635 

05-03-2019 -Rbkaselx 083 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un PIs ehVts_ 

v:ayGWr & exb‘l É>k begáIteragcRk plitExSePøIg ExSkab nigplitpl eFVIBI)øasÞIk 

RKab;)øøasÞIk PVC  RBIePøIg nigsmÖar³brikçarGKÁisnIepSg²eTot 9638 

06-03-2019 -Rbkaselx 087 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GgÁr ¬exmbUDa¦ 

Gat swbpøay GimeGhVCI begáIteragcRk temøIgs‘umrUbft 9641 

14-03-2019 -Rbkaselx 088 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GubFImwm ehVsin 

emnUehVkqWrIg É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9644 

 
 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95239523



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95249524



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95259525



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95269526



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95279527



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95289528



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95299529



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95309530



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95319531



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95329532



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95339533



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95349534



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95359535



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95369536



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95379537



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95389538



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95399539



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95409540



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95419541



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95429542



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95439543



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95449544



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95459545



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95469546



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95479547



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95489548



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95499549



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95509550



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95519551



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95529552



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95539553



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95549554



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95559555



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95569556



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95579557



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95589558



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95599559



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95609560



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95619561



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95629562



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95639563



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95649564



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95659565



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95669566



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95679567



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95689568



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95699569



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95709570



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95719571



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95729572



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95739573



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95749574



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95759575



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95769576



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95779577



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95789578



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95799579



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95809580



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95819581



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95829582



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95839583



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95849584



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95859585



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95869586



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95879587



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95889588



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95899589



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95909590



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95919591



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95929592



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95939593



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95949594



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95959595



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95969596



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95979597



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95989598



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95999599



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96009600



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96019601



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96029602



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96039603



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96049604



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96059605



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96069606



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96079607



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96089608



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96099609



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96109610



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96119611



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96129612



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96139613



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96149614



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96159615



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96169616



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96179617



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96189618



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96199619



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96209620



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96219621



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96229622



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96239623



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96249624



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96259625



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96269626



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96279627



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96289628



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96299629



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96309630



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96319631



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96329632



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96339633



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96349634



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96359635



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96369636



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96379637



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96389638



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96399639



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96409640



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96419641



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96429642



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96439643



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96449644



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96459645



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96469646



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




