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k        N38/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼626 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

Cakic©bcäamrN³dl;sBelakvresnIy_Ék mMu Fa naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 4259 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼627 sþIBI karbnßyzannþrs½kþicMnYn 2fñak; BI 

]tþmesnIy_RtI can; sarin naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 4260 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼628 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgFmµkar nigsasna 08 rUb 4261 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼629 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

nigfñak;tamkRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enA 

RksYgyutþiFm’ 18rUb 4263 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼630 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 06rUb 4265 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼631 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm 

nigRBHsgÇ cMnYn 03rUb¼GgÁ 4266 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼632 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI eCIvin ¬LI  ZHIWEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 4267 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼633 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin évpwg ¬CHEN, WEIPENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4268 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼634 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin KYycUv ¬CHEN, GUIZHOU¦ CnCaticin sBa¢aticin 4269 

 



x 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼635 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  tan; villInCin ¬TAN  WILLIN JIN¦ CnCatihVIlIBIn sBa¢ati 

hVIlIBIn 4270 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼636 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  lav hVaghVag ¬LIAO, FANGFANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4271 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼637 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  G‘U pwg ¬WU, PENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4272 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼638 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U kugrug ¬SU, GONGRONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4273 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼639 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U CInPIg ¬SU, JINPING¦ CnCaticin sBa¢aticin 4274 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼640 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI K½rhYy ¬LI, GUOHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 4275 

20-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼641 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  cag CIgbU ¬ZHANG  JINBU¦ CnCaticin sBa¢aticin 4276 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼642 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm  Ca can;tU  Ca 

GKÁeTsaPi)alFnaKarCatiénkm<úCa CafµI manzan³esµI eTsrdæm®nþI 4277 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼643 sþIBI niy½tkmµ temøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar dl;elak G‘uk vNÑa énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgFnFanTwk nig]tuniym 4278 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼644 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav b:Uc vrlkçN_ 

CanaykviTüasßanCatieTscrN_ rbs;RksYgeTscrN_ manzan³esµI GKÁnayk 4279 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼645 sþIBI karEtgtaMgRBHesamevTI Gwum suPkþi Ca 

RBHsaklviTüaFikar énBuT§iksaklviTüal½ysemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn  4280 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼646 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm   Eqm KatriT§I Ca 

rdæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI 4281 

 



K 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼647 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

nigniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl;m®nþIraCkar enARksYgvb,Fm’ nigviciRt- 

sil,³ cMnYn 25rUb 4282 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼648 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamevnRbcaMqñaM nigniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl;m®nþIraCkar enARksYg 

eTscrN_ cMnYn 28rUb 4285 

21-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼649 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamkRmitsBaØabRtdl;m®nþIraCkar 25rUb enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 

nigRksYgFnFanTwk nig]tuniym  4287 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 90 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlelImaRta1 nigmaRta2 

énGnuRkwtüelx 219 GnRk>bk cuHéf¶TI24 Exkkáda qñaM2014 sþIBI kar 

begáIttMbn;esdækic©Biess sVayerog hÁIhÁa rIss¾ 4290 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 513 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 4293 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 514 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4294 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 515 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4295 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 516 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4297 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 517 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 4298 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 518 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrskþi nigfñak; 

CUnm®nþIraCkar 4299 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 519 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4301 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 520 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4303 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 521 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4304 

23-05-2019 -GnuRkwtüelx 522 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4306 

 



X 

24-05-2019 -GnuRkwtüelx 523 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrskþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar 4308 

24-05-2019 -GnuRkwtüelx 524 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)al énRKwHsßan 

saFarN³rdæ)al 4310 

24-05-2019 -GnuRkwtüelx 525 GnRk>tt sþIBI karbMeBjRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 4312 

24-05-2019 -GnuRkwtüelx 526 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© bBa©ÚlRkbx½NÐedImvij 4313 

24-05-2019 -GnuRkwtüelx 527 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4314 

24-05-2019 -GnuRkwtüelx 528 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4318 

24-05-2019 -GnuRkwtüelx 529 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4324 

03-06-2019 -GnuRkwtüelx 530 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4327 

03-06-2019 -GnuRkwtüelx 531 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 4328 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 532 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4330 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 533 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4331 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 534 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4334 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 535 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4335 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 536 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4339 

05-06-2019 -GnuRkwtüelx 537 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4341 

2-esckþIseRmc 

13-06-2019 -esckþIseRmcelx 87 ssr sþIBI karepÞrsiT§§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 4342 

19-06-2019 -esckþIseRmcelx 88 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþRBHsIhnu 4343 

19-06-2019 -esckþIseRmcelx 89 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak; 

CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþt,ÚgXµMú nig 

extþRBHsIhnu 4345 



g 

19-06-2019 -esckþIseRmcelx 90 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaskmµPaB 

CnBikar 4348 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

25-02-2019 -Rbkaselx 195 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;GKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatiKaMBarsgÁm 4351 

25-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 198 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;   

qñaM2019 rbs;naykdæansMNg; énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 4354 

26-02-2019 - RbkasGnþrRksYgelx 201 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMenAGgÁPaBsaklviTüal½yPUminÞPñMeBj 4363 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

12-12-2018 -Rbkaselx 401 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘UePoero hUm 

hVInIsIug É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMsemøókbMBak; Es,keCIg kabUb mYk 

nigfg;yYréd 4366 

12-12-2018 -Rbkaselx 402 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un PUlIn EPkXICIg 

É>k begáIteragcRk plitekskatug nigsmÖar³evcx©b; 4369 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

04-03-2019 -Rbkaselx 401 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 4372 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42594259



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42604260



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42614261



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42624262



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42634263



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42644264



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42654265



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42664266



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42674267



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42684268



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42694269



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42704270



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42714271



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42724272



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42734273



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42744274



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42754275



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42764276



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42774277



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42784278



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42794279



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42804280



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42814281



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42824282



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42834283



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42844284



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42854285



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42864286



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42874287



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42884288



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42894289



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42904290



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42914291



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42924292



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42934293



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42944294



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42954295



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42964296



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42974297



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42984298



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42994299



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43004300



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43014301



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43024302



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43034303



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43044304



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43054305



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43064306



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43074307



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43084308



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43094309



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43104310



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43114311



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43124312



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43134313



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43144314



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43154315



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43164316



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43174317



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43184318



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43194319



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43204320



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43214321



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43224322



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43234323



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43244324



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43254325



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43264326



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43274327



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43284328



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43294329



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43304330



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43314331



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43324332



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43334333



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43344334



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43354335



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43364336



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43374337



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43384338



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43394339



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43404340



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43414341



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43424342



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43434343



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43444344



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43454345



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43464346



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43474347



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43484348



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43494349



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43504350



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43514351



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43524352



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43534353



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43544354



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43554355



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43564356



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43574357



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43584358



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43594359



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43604360



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43614361



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43624362



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43634363



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43644364



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43654365



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43664366



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43674367



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43684368



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43694369



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43704370



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43714371



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43724372



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




