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k        N31/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼482 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys shemRtI fñak; esna cMeBaH Mr. Li Jian 3451 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼483 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys shemRtI fñak; esna cMeBaH Mr. Shen Wei 3452 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼484 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys shemRtI fñak; esna cMeBaH Mr. Wen Jianqiang 3453 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼485 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys shemRtI fñak; esna cMeBaH Mr. Li Ming 3454 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼486 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys shemRtI fñak; esna cMeBaH Mr. Zhang Weihang 3455 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼487 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys shemRtI fñak; esna cMeBaH Mr. Fan Chao 3456 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼488 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys shemRtI fñak; esna cMeBaH Mr. Yang Baojian 3457 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼489 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys shemRtI fñak; esna cMeBaH Mr. Liu Wenhong 3458 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼490 sþIBI kartemøIg nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

s‘a hYg BIGnurdæelxaFikar mkCardæelxaFikar RksYgsuxaPi)al 3459 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼491 sþIBI niy½tkmµtemøIgfñak; tamGtItPaB 

kargardl;m®nþIraCkar cMnYn 02rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 3460 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼492 sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tam 

GtItPaBkargardl;m®nþIraCkar cMnYn 04rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYg 

mhaépÞ  3461 



x 

04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼493 sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;elakRsI yU suKn§ énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsuxaPi)al  3462 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼494 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 36 rUb énRkbx½NÐm®nþICan;x<s;svnkmµ rbs;GaCJaFrsvnkmµCati  3463 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼495 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 29 rUb enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nig 

sMNg;  3465 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼496 sþIBI kartemøIgfñak;RbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 

cMnYn 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgFnFanTwk nig]tuniym  3468 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼497 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 17 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgRBHbrmraCvaMg 3469 
04-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼498 sþIBI karepÞrbBa©ÚlelakvresnIy_Ék        

GaMg sirIBisidæ énRkbx½NÐkgeyaFBlexmrPUminÞ RksYgkarBarCati eTAkñúg 

zannþrs½kþi]tþmm®nþI fñak;elx5 énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 3471 

 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 76 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3472 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 77 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3474 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 78 GnRk>bk sþIBI kareRbIR)as;KNnIÉkCnPavUbnIykmµ 

shRKassaFarN³ rbs;raCrdæaPi)al 3476 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 79 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3478 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 385 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3480 

01-04-2019 -GnuRkwtüelx 386 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3488 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 387 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3490 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 388 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3496 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 389 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3498 

 



K 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 390 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3500 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 391 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3501 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 392 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3503 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 393 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3505 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 394 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3512 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 395 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 3514 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 396 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3516 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 397 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;CUn 

m®nþIraCkar 3518 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 398 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3519 

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 399 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3520 

2-esckþIseRmc 

10-05-2019 -esckþIseRmcelx 68 ssr sþIBI esckþIENnaMsþIBIkarGnuvtþynþkarBieRKaH 

eyabl; nig]bkrN_ ényuT§sa®sþsþIBIkic©shRbtibtþikarGPivDÆn_ nigPaB 

CaédKU qñaM 2019-2023 3521 

16-05-2019 -esckþIseRmcelx 69 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµaFikarRkbxNÐKuN 

vuDÆiCatikm<úCa 3523 

16-05-2019 -esckþIseRmcelx 70 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBtRmYtGakasyandæan 

GnþrCati 3527 

23-05-2019 -esckþIseRmcelx 71 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm GnuRbFan nigsmaCikRkum 

kargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþtaEkv 3529 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

13-11-2018 -Rbkaselx 375 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:an hW da 

emnjÚehVkeQIrIg É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3534 

 



X 

13-11-2018 -Rbkaselx 376 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un PIexm ebeverd 

É>k begáIteragcRk plitePsC¢³ nigTwkbrisuT§ 3537 

15-11-2018 -Rbkaselx 379 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eDI swg hVa 

EPkXICIg GiundaseRsÞól É>k begáIteragcRk plitfg;)aøsÞik nige)aHBum< 3540 

16-11-2018 -Rbkaselx 381 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eCeGb hÁamuin 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3543 

16-11-2018 -Rbkaselx 382 ]s>k]>Rbk11  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un TIg siun 

GiundaseRsÞól É>k begáIteragcRk plitGMBUlePøIglMG nigExSePøIgGKÁisnI 

RKb;RbePT 3546 

04-01-2019 -Rbkaselx 002 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGsGIuGIueGs KøÚb‘l 

¬exmbUDa¦ xU GilFIDI begáIteragcRk kat;edreRsaméd mYk kEnSgbg;k kabUbs<ay 

nigsmÖar³kILaRKb;RbePT 3549 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

03-12-2018 -Rbkaselx 0157 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0157 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 03 Ex FñÚ qñaM 2018   3552 

28-12-2018 -Rbkaselx 0168 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0169 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 Ex FñÚ qñaM 2018   3556 

28-12-2018 -Rbkaselx 0171 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0171 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 Ex FñÚ qñaM 2018   3560 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

04-10-2018 -Rbkaselx 1727 kkn¼Rbk  sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3564 

04-10-2018 -Rbkaselx 1728 kkn¼Rbk  sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3565 

04-10-2018 -Rbkaselx 1729 kkn¼Rbk  sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3566 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34513451



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34523452



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34533453



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34543454



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34553455



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34563456



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34573457



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34583458



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34593459



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34603460



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34613461



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34623462



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34633463



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34643464



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34653465



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34663466



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34673467



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34683468



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34693469



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34703470



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34713471



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34723472



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34733473



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34743474



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34753475



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34763476



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34773477



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34783478



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34793479



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34803480



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34813481



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34823482



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34833483



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34843484



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34853485



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34863486



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34873487



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34883488



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34893489



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34903490



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34913491



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34923492



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34933493



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34943494



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34953495



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34963496



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34973497



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34983498



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34993499



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35003500



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35013501



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35023502



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35033503



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35043504



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35053505



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35063506



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35073507



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35083508



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35093509



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35103510



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35113511



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35123512



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35133513



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35143514



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35153515



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35163516



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35173517



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35183518



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35193519



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35203520



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35213521



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35223522



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35233523



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35243524



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35253525



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35263526



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35273527



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35283528



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35293529



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35303530



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35313531



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35323532



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35333533



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35343534



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35353535



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35363536



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35373537



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35383538



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35393539



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35403540



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35413541



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35423542



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35433543



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35443544



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35453545



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35463546



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35473547



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35483548



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35493549



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35503550



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35513551



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35523552



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35533553



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35543554



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35553555



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35563556



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35573557



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35583558



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35593559



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35603560



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35613561



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35623562



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35633563



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35643564



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35653565



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35663566
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       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




