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k        N28/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼423 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 08rUb¼GgÁ 3107 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼424 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 08rUb 3108 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼425 sþIBI karEtgtaMgelak Qin ekn Ca 

]kj:a 3109 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼426 sþIBI karEtgtaMgelak eGg b:Es Ca 

]kj:a 3110 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼427 sþIBI karEtgtaMgelak em:n kanI Ca 

]kj:a 3111 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼428 sþIBI karEtgtaMgGs;elak nigGñkRsI cMnYn 

03rUb Ca ]kj:a 3112 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼429 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y tug ¬XU, DONG¦ CnCatihVIlIBIn sBa¢atihVIlIBIn edaybþÚreQµaHCa 

s‘Y fUm:as; ¬XU THOMAS¦ 3113 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼430 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  sU Cunsan ¬SU, CHUNSHAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 3114 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼431 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  cag hYmIg ¬ZHANG, HUAMIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 3115 
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14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼432 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  TY mIg ¬DU, MING¦ CnCaticin sBa¢aticin 3116 

14-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼433 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 

49rUb 3117 

18-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼434 sþIBI karpþl;nItism,TaeLIgvij[eQµaH 

erol exmri®nÞ ePT Rbus ekItéf¶TI 05 Exmkra qñaM1957 EdlRtUv)an 

hamXat;min[eFVIskmµPaBneya)aysRmab;ry³eBl 5 ¬R)aM¦qñaM tamGMNac 

saldIkaelx³ 340¬q¦ cuHéf¶TI 16 Exvicäika qñaM2017 rbs;tulakarkMBUl 3119 

19-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼435 sþIBI karpþl;nItism,TaeLIgvij[eQµaH     

G‘U c½nÞr½tñ ePT Rbus ekItéf¶TI 05 Exmkra qñaM1966 EdlRtUv)an 

hamXat;min[eFVIskmµPaBneya)aysRmab;ry³eBl 5 ¬R)aM¦qñaM tamGMNac 

saldIkaelx³ 340¬q¦ cuHéf¶TI 16 Exvicäika qñaM2017 rbs;tulakarkMBUl 3120 

19-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼436 sþIBI karpþl;nItism,TaeLIgvij[eQµaH     

CIv ktþa ePT Rbus ekItéf¶TI 08 Exemsa qñaM1962 EdlRtUv)an 

hamXat;min[eFVIskmµPaBneya)aysRmab;ry³eBl 5 ¬R)aM¦qñaM tamGMNac 

saldIkaelx³ 340¬q¦ cuHéf¶TI 16 Exvicäika qñaM2017 rbs;tulakarkMBUl 3121 

19-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼437 sþIBI karpþl;nItism,TaeLIgvij[eQµaH     

kg Kwmhak; ePT Rbus ekItéf¶TI 10 Exvicäika qñaM1979 EdlRtUv)an 

hamXat;min[eFVIskmµPaBneya)aysRmab;ry³eBl 5 ¬R)aM¦qñaM tamGMNac 

saldIkaelx³ 340¬q¦ cuHéf¶TI 16 Exvicäika qñaM2017 rbs;tulakarkMBUl 3122 

19-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼438 sþIBI karpþl;nItism,TaeLIgvij[eQµaH     

eTB suT§I ePT RsI ekItéf¶TI 13 ExkumÖ³ qñaM1973 EdlRtUv)an 

hamXat;min[eFVIskmµPaBneya)aysRmab;ry³eBl 5 ¬R)aM¦qñaM tamGMNac 

saldIkaelx³ 340¬q¦ cuHéf¶TI 16 Exvicäika qñaM2017 rbs;tulakarkMBUl 3123 

 



K  

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

16-05-2019 -GnuRkwtüelx 66 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta21 fµI énGnuRkwtüelx 

248 GnRk>bk cuHéf¶TI 07 ExFñÚ qñaM2016 sþIBI karEksRmYlmaRta21 maRta 

22 nigmaRta23  énGnuRkwtüelx 19 GnRk>bk cuHéf¶TI 19 ExmIna qñaM2003 

sþIBI sm,TandIsgÁmkic© 3124 

17-05-2019 -GnuRkwtüelx 67 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3127 

17-05-2019 -GnuRkwtüelx 68 GnRk>bk sþIBI karbegáItFnaKarshRKasFuntUc nig 

mFümkm<úCa 3129 

21-05-2019 -GnuRkwtüelx 69 GnRk>bk sþIBI nirakrN_GnuRkwtüelx 148 GnRk>bk cuHéf¶TI 

1 Exvicäika qñaM2018 sþIBI karEksRmYlépÞbwgeCIgÉk sßitenAkñúgxNÐmanC½y 

nigxNÐdegáa raCFanIPñMeBj nigRkugtaexµA extþkNþal 3134 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 353 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nayTahan 3136 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 354 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3137 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 355 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3139 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 356 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 3140 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 357 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBénKN³kmµkar 

mUlbRtkm<úCasRmab;GaNtþiTI3 3142 

21-03-2019 -GnuRkwtüelx 358 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énmCÄmNÐlCatiBiesaFn_suxaPi)al 3144 

22-03-2019 -GnuRkwtüelx 359 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 3146 

22-03-2019 -GnuRkwtüelx 360 GnRk>tt sþIBI karepÞr bBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl;zannþrs½kþi 3147 

25-03-2019 -GnuRkwtüelx 361 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3148 

25-03-2019 -GnuRkwtüelx 362 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3150 
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25-03-2019 -GnuRkwtüelx 363 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIRtYtBinitürdæGmshRKas 

saFarN³ 3152 

25-03-2019 -GnuRkwtüelx 364 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3154 

25-03-2019 -GnuRkwtüelx 365 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 3156 

25-03-2019 -GnuRkwtüelx 366 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 3158 

26-03-2019 -GnuRkwtüelx 367 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3159 

27-03-2019 -GnuRkwtüelx 368 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3160 

2-esckþIseRmc 

27-03-2019 -esckþIseRmcelx 55 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBelxaFikardæan 

énKN³bBa¢akarsnþisuxGcié®nþy_ 3162 

02-04-2019 -esckþIseRmcelx 56 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikar 

GPivDÆéRBeQICati 3167 

04-04-2019 -esckþIseRmcelx 57 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm smaCikRkum 

kargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

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

]tþrmanC½y 3169 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

13-03-2019 -esckþIseRmcelx 033 shv sþIBI karbegáItRkumkargaredIm,IsikSaelIkarERbkøay 

{FnaKarGPivDÆn_CnbT} eTACa {FnaKarGPivDÆn_CnbT nigksikmµ} 3171 

13-03-2019 -esckþIseRmcrYmelx 034 shv sþIBI karbegáItRkumkargarbec©keTstP¢ab;RbB½n§ 

sV½yRbvtþikmµdwkCBa¢ÚnpøÚveKak nigRbB½n§Tinñn½yGKÁnaykdæanBn§dar 3175 

18-03-2019 -esckþIseRmcelx 036 shv sþIBI karEksRmYlksmasPaBGnuKN³kmµkar 

vaytémøGclnRTBü sRmab;Bn§elIGclnRTBü raCFanIPñMeBj 3183 

 



g 

18-03-2019 -esckþIseRmcelx 037 shv sþIBI karEksRmYlsmasPaBGnuKN³kmµkar 

vaytémødI sRmab;Bn§elIdIFøImin)aneRbIR)as; raCFanIPñMeBj 3186 

19-03-2019 -esckþIseRmcelx 038 shv sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikarvaytémø 

smiT§kmµ nigpþl;karelIkTwwkcitþrbs;elxaFikardæanRkumRbwkSanItikmµ 3189 

22-03-2019 -esckþIseRmcelx 045 shv sþIBI karbegáItKN³kmµkar RtYtBinitü nigvaytémø 

KuNPaBGtItGKarkariyal½yPñak;garkm<úCanavacr ehAkat; {kaMsab}sRmab;erobcM 

kariyal½ykNþalFnaKarshRKasFuntUc nigmFümkm<úCa nigTIsñak;karrbs; 

GKÁelxaFikardæanRkúmRbwkSaCatiKaMBarsgÁm nigTIsñak;karmUlniFiKn§bu)öakm<úCa 3191 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

05-11-2018 -Rbkaselx 366 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un R)ayev: ehVInIQ½r 

begáIteragcRk plitkþarkugpøaek/ kþarbnÞH/ eRKOgsgðarwm nigGareQIekAs‘U 3194 

05-11-2018 -Rbkaselx 367 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVIdRbU DIevLúbmuuin 

É>k begáIteragcRk plitcMNIstV 3197 

05-11-2018 -Rbkaselx 368 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un rI efg fwEb‘kxU É>k 

begáIteragcRk plit)arI 3200 

05-11-2018 -Rbkaselx 369 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Lgemt 

eG®hÁIxlQ½r É>k begáIteragcRk evcx©b;ksiplnaMecj ¬Epøeck¦ 3203 

07-11-2018 -Rbkaselx 370 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hug v½n ¬exmbUDa¦ 

hÁaemn begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3206 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

04-09-2018 -Rbkaselx 0107 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatelx 0107 

rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 04 Ex kBaØa qñaM 2018  dMeNIrkarsßanIyeRbg\n§n³ 3209 

18-10-2018 -Rbkaselx 0143 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

rYmeRbg nig]sµ½n\n§n³ elx 0143 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 18 Ex tula qñaM 2018   3213 

18-10-2018 -Rbkaselx 0144 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0144 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 18 Ex tula qñaM 2018   3217 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31073107
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ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31123112



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31133113



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31143114
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ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31243124
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ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31263126



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31273127



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31283128



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31293129



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31303130



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31313131



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31323132



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31333133



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31343134



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31353135



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31363136



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31373137



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31383138



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31393139



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31403140



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31413141



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31423142



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31433143



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31443144



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31453145



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31463146



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31473147



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31483148



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31493149



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31503150



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31513151



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31523152



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31533153



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31543154



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31553155



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31563156



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31573157



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31583158



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31593159



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31603160



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31613161



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31623162



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31633163



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31643164



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31653165



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31663166



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31673167



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31683168



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31693169



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31703170



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31713171



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31723172



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31733173



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31743174



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31753175



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31763176



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31773177



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31783178



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31793179



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31803180



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31813181



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31823182



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31833183



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31843184



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31853185



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31863186



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31873187



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31883188



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31893189



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31903190



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31913191



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31923192



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31933193



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31943194



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31953195



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31963196



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31973197



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31983198



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31993199



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32003200



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32013201



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32023202



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32033203



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32043204



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32053205



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32063206



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32073207



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32083208



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32093209



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32103210



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32113211



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32123212



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32133213



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32143214



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32153215



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32163216



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32173217



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32183218



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32193219



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32203220



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




