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k        N46/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

12-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼807  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³ 

dl;m®nþIraCkar 06 rUb rbs;RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC©aCIv³ 5199 

12-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼808 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm Qun Qn; 

BITIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esµI rdæm®nþI tamsMeNIsamIxøÜn 5200 

12-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼809  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

10 rUb enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa 5201 

12-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼810  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

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

218 rUb 5203 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼811  sþIBI karEtgtaMg nigepÞrmuxtMENg RbFan 

GnuRbFan ecARkm sala]T§rN_ saladMbUgraCFanI-extþ cMnYn 39 rUb 5207 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼812  sþIBI karEtgtaMg nigepÞrmuxtMENg 

RBHraCGaCJa nigRBHraCGaCJarg énmhaGyükarGmsala]T§rN_ nig 

GyükarGmsaladMbUgraCFanI-extþ cMnYn 09 rUb 5211 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼813  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl; 

ecARkm 45 rUb nigkartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;  tamkRmitsBaØabRt dl;ecARkm 

09 rUb énRkbx½NÐecARkm 5213 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼814  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl; 

RBHraCGaCJa 30 rUb nigkartemøIgfñak;  tamkRmitsBaØabRt dl;RBHraCGaCJa      

04 rUbénRkbx½NÐRBHraCGaCJa 5216 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼815  sþIBI karGnuBaØat[elakRsI Kim stßavI 

ecARkmtulakarkMBUl EdlmanGayuelIsBI65qñaM bnþkargar 5218 

 



x 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼816  sþIBI karGnuBaØat[bnþkargarry³eBl 01 

¬mYy¦qñaM dl;Ék]tþm yU b‘uneLg RbFansala]T§rN_ Edldl;GayucUlnivtþn_ 5219 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼817  sþIBI karGnuBaØat[elakRsI Rs‘un 

Qn;vlkçN_ ecARkmsala]T§rN_ Qb;sRmakBIkargareTAbnþkarsikSa 

edayrkSaRkbxNÐ nigKµanR)ak;ebovtS ry³eBl2 ¬BIr¦qñaM 5220 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼818  sþIBI karGnuBaØat[elakRsI Tut ErnNa 

RBHraCGaCJaénRksYgyutþiFm’ sßitenAkñúgPaBTMenrKµanebovtS ry³eBl2 ¬BIr¦qñaM  5221 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼819  sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar 06 rUb énRkbx½NÐ®KUbeRgonkRmit]tþm enARksYgGb;rM yuvCn 

nigkILa 5222 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼820  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm G‘MuePOn KuNvuDÆ 5224 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼821  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm cMnYn 06 rUb 5225 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

10-05-2019 -GnuRkwtüelx 64 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énRksYg 

éRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 5226 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 666 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐdUneBj énraCFanIPñMeBj 5254 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 667 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐ7mkra énraCFanIPñMeBj 5257 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 668 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐTYleKak énraCFanIPñMeBj 5260 

 

 



K 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 669 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐdegáa énraCFanIPñMeBj 5263 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 670 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐmanC½y énraCFanIPñMeBj 5266 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 671 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐb£sSIEkv énraCFanIPñMeBj 5269 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 672 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐEsnsux énraCFanIPñMeBj 5272 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 673 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐeBaF×EsnC½y énraCFanIPñMeBj 5275 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 674 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐeRCaycgVar énraCFanIPñMeBj 5278 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 675 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐERBkeBñA énraCFanIPñMeBj 5281 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 676 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐc,arGMeBA énraCFanIPñMeBj 5284 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 677 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐbwgekgkg énraCFanIPñMeBj 5287 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 678 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

xNÐkMbUl énraCFanIPñMeBj 5290 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 679 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukC½yEsn énextþRBHvihar 5293 

2-esckþIseRmc 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 118 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþkMBg;cam 5296 

 



X 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 119 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþéRBEvg 5298 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

13-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 257 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM2019 rbs;GKÁnaykdæanKaMBarbrisßan énRksYgbrisßan 5305 

13-03-2019 -Rbkaselx 258 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2019 

rbs;GKÁnaykdæanfvika énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 5310 

13-03-2019 -Rbkaselx 260 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2019 

rbs;GKÁnaykdæanhirBaØvtßúrdæ)alfñak;eRkamCati énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 5315 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

17-12-2018 -Rbkaselx 406 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘ag )av 

GnRtIRbIenIr É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 5320 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51995199



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52005200



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52015201



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52025202



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52035203



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52045204



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52055205



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52065206



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52075207



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52085208



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52095209



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52105210



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52115211



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52125212



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52135213



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52145214



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52155215



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52165216



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52175217



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52185218



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52195219



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52205220



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52215221



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52225222



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52235223



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52245224



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52255225



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52265226



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52275227



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52285228



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52295229



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52305230



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52315231



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52325232



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52335233



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52345234



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52355235



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52365236



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52375237



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52385238



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52395239



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52405240



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52415241



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52425242



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52435243



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52445244



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52455245



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52465246



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52475247



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52485248



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52495249



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52505250



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52515251



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52525252



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52535253



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52545254



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52555255



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52565256



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52575257



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52585258



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52595259



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52605260



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52615261



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52625262



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52635263



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52645264



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52655265



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52665266



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52675267



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52685268



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52695269



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52705270



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52715271



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52725272



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52735273



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52745274



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52755275



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52765276



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52775277



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52785278



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52795279



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52805280



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52815281



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52825282



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52835283



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52845284



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52855285



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52865286



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52875287



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52885288



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52895289



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52905290



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52915291



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52925292



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52935293



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52945294



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52955295



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52965296



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52975297



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52985298



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52995299



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53005300



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53015301



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53025302



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53035303



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53045304



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53055305



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53065306



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53075307



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53085308



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53095309



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53105310



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53115311



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53125312



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53135313



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53145314



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53155315



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53165316



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53175317



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53185318



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53195319



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53205320



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53215321



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53225322
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       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




