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k        N90/19 RtImasTI4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

02-11-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1119¼016 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI kic©karBar 

GñkeRbIR)as; 10635 

2-RBHraCRkwtü 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1575 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak s‘U b‘Ígv:ag ¬SU, BINGWANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 10652 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1576 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak v:ag h‘UeQog ¬WANG, HUOQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 10653 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1577 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  cin Kan;Lay ¬CHEN, QUANLAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 10654 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1578 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  v:ag éhGan ¬WANG, HAIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10655 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1579 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  s‘U QIgcag ¬SU, QINGZHANG¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10656 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1580 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  s‘U y:anlIn ¬SU, YANLIN¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10657 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1581 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  sWu cwgQan ¬SHIH, CHENG-CHIEN¦ CnCaticinétv:an;      

sBa¢aticinétv:an; 10658 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1582 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak sag panhVúg ¬SHANG, PANFENG¦ CnCaticin      

sBa¢aticin 10659 

 



x 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1583 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak G‘Yg kUgcag ¬WANG, GONGZHANG¦ CnCaticin      

sBa¢aticin 10660 

17-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1584 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak elakRsI ])ask ])asika kBaØa 

nigRBHsgÇ cMnYn 30 rUb¼GgÁ 10661 

18-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1585 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys cMeBaHm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ cMnYn 18 rUb 10663 

19-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1586 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 

39 rUb 10664 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1587 sþIBI kartemøIgfñak; ]tþmGKÁanurkS 

dl;;m®nþIBn§naKar 04rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 10666 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1588 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;elak     

G‘Mu r:aeyOn énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 10667 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1589 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþim®nþI 

bec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgGPivDÆn_CnbT 

dl;m®nþIraCkar 95 rUb 10668 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1590 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

02 rUb énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; enARksYgsßab½ncMnYn 02 10673 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1591 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþiRKUbeRgon 

kRmit]tþm enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa dl;m®nþIraCkar 27 rUb 10674 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1592 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþiGnum®nþI 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ dl; 

m®nþIraCkar 75 rUb 10676 

 

 



K 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1593 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH GgÁPaB cMnYn 14 GgÁPaB 10680 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

25-10-2019 -GnuRkwtüelx 155 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess exm Gim eC 

eG®hÁIxlqWr½l pak 10681 

06-11-2019 -GnuRkwtüelx 161 GnRk>bk sþIBI karbegáItEdnCRmkstVéRBesom):ag 10685 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1306 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10689 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1307 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10702 

28-10-2019 -GnuRkwtüelx 1308 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 10704 

28-10-2019 -GnuRkwtüelx 1309 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 10706 

28-10-2019 -GnuRkwtüelx 1310 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 10708 

30-10-2019 -GnuRkwtüelx 1311 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 10709 

30-10-2019 -GnuRkwtüelx 1312 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 10710 

30-10-2019 -GnuRkwtüelx 1313 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;GaNtþi nigEtgtaMgTIRbwkSa 

BaNiC¢kmµ 10712 

30-10-2019 -GnuRkwtüelx 1314 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 10714 

30-10-2019 -GnuRkwtüelx 1315 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 10719 

30-10-2019 -GnuRkwtüelx 1316 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 10721 

30-10-2019 -GnuRkwtüelx 1317 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 10724 

30-10-2019 -GnuRkwtüelx 1318 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 10727 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1319 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10733 

 

 



X 

2-esckþIseRmc  

18-10-2019 -esckþIseRmcelx 169 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCik smaCika 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþkMBg;qñaMg 

extþRBHvihar nigextþkMBg;cam 10735 

24-10-2019 -esckþIseRmcelx 170 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrRksYgedIm,IeFVI 

bBa¢IeRtoménsm,tþivb,Fm’rUbI GrUbIFmµCati nigebtikP½NÐcRmuH sRmab;epJICUn 

GgÁkaryUeNsáÚ 10737 

3-saracrENnMa 

18-11-2019 -saracrENnaMelx 10 srNn sþIBI karcUlrYmeKarBRBHviBaØaNkçn§RBHbrmsB 

semþcraCbuRtIRBHerom neratþm bu)öaeTvI ]tþmRbwkSapÞal;RBHmhakSRt 

smaCikaRkumRbwkSaFmµnuBaØ nigCaGtItrdæm®nþIRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 10739 

21-11-2019 -saracrENnaMelx 11 srNn sþIBI karcat;viFankarEfrkSaTwkTuk 10740 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

17-09-2019 -Rbkaselx 826 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükrRbcaMenATIPñak;garbBa¢ak; 

cMNayesvasuxaPi)al énRksYgsuxaPi)al                                                         10741 

18-09-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 831 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

enARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 10744 

20-09-2019 -Rbkaselx 839 shv>Rbk sþIBI karEbbbT nignItiviFIénkarbg;PaKlaP 

rbs;shRKassaFarN³ nigRkumh‘ uncRmuHEdlrdæmanPaKkmµsaFarN³CacMnYn 

PaKtic 10746 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 

12-08-2019 -Rbkaselx 137 Rbk sþIBI karRKb;RKgbNÑaKar                                                         10751 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063510635



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063610636



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063710637



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063810638



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063910639



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064010640



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064110641



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064210642



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064310643



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064410644



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064510645



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064610646



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064710647



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064810648



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064910649



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065010650



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065110651



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065210652



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065310653



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065410654



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065510655



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065610656



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065710657



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065810658



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065910659



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066010660



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066110661



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066210662
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066610666



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066710667



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066810668



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066910669



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067010670



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067110671
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067310673



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067410674



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067510675



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067610676



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067710677



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067810678



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067910679



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068010680



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068110681



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068210682



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068310683



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068410684



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068510685



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068610686



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068710687



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068810688



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068910689



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069010690



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069110691



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069210692



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069310693



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069410694



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069510695



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069610696



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069710697



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069810698



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069910699



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070010700



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070110701



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070210702



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070310703



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070410704



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070510705



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070610706



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070710707



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070810708



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070910709



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071010710



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071110711



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071210712



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071310713



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071410714



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071510715



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071610716



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071710717



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071810718



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071910719



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072010720



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072110721



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072210722



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072310723



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072410724



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072510725



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072610726



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072710727



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072810728



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072910729



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073010730



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073110731



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073210732



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073310733



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073410734



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073510735



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073610736



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073710737



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073810738



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073910739



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074010740



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074110741



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074210742



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074310743



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074410744



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074510745



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074610746



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074710747



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074810748



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074910749



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075010750



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075110751



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075210752



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075310753



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075410754



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075510755



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075610756



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075710757



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075810758



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




