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k        N59/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

30-07-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0719¼012  sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkarFanaTUTat;rbs;raCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa[Rkumh‘un 

eGsPIeGcPI ¬exmbUDa¦ É>k 6793 

2-RBHraCRkwtü 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1087  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak  Qin econqI ¬CHEN, CHIEN-CHIH¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an; 6808 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1088  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak esol cugGIu ¬SHIEH, JON-YIE¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢aticin- 

étv:an; 6809 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1089  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak  hVÚ esogpwg ¬FU, XIANGPENG¦ CnCaticin  sBa¢aticin 6810 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1090  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI  lIv éfGIu ¬LIU, TAI-YU¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢aticinétv:an; 6811 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1091  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak  GIu hugb:U ¬YU, HONGBO¦ CnCaticin sBa¢aticin  6812 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1092  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak  v:ag pwg ¬WANG, PENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  6813 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1093  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak  Qin vYsIuy:ug ¬CHEN WUXIONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  6814 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1094  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI  xY m:an;QIg ¬KHO MAN CHING¦ CnCaticin sBa¢aticin  6815 

 



x 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1095  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak  TY sYykay ¬DOO SHUI KAY¦ CnCaticin sBa¢aticin  6816 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1096  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak  vY QIgemov ¬WU QINGMIAO¦ CnCaticin sBa¢aticin  6817 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1097  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cag lIn ¬ZHANG, LIN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

QYn sm,tþi ¬CHUN SAMBATH¦   6818 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1098  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak  tan; lYsIuehVIr Gaeb‘ ¬TAN LUCIFER ABAY¦ CnCatihVIlIBIn 

sBa¢atihVIlIBIn edaybþÚreQµaHCa say KwmGag ¬SAY KIM ANG¦   6819 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1099  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak h½g hVÚTI ¬HUANG, FUDI¦ CnCaticin sBa¢aticin  6820 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1100  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag hVÜeQog ¬WANG, FUQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  6821 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1101  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak s‘Y CWhVa ¬SU, ZHIFA¦ CnCaticin sBa¢aticin  6822 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 814 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6823 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 815 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6825 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 816 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6831 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 817 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6833 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 818 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 6837 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 819 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 6839 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 820 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 6841 

 



K 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 821 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6843 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 822 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6844 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 823 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµzannþrs½kþi nigfñak; 

m®nþIraCkar 6845 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 824 GnRk>tt sþIBI karlubeQµaH nayTahan 6846 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 825 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 6847 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 826 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 6849 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 827 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6850 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 828 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6851 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 829 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6853 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 830 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6854 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 831 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 6855 

20-06-2019 -GnuRkwtüelx 832 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 6856 

20-06-2019 -GnuRkwtüelx 833 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 6857 

20-06-2019 -GnuRkwtüelx 834 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6859 

20-06-2019 -GnuRkwtüelx 835 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6860 

20-06-2019 -GnuRkwtüelx 836 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa 6863 

21-06-2019 -GnuRkwtüelx 837 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6865 

21-06-2019 -GnuRkwtüelx 838 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgéRbsNIy_ 

nigTUrKmnaKmn_ 6866 

21-06-2019 -GnuRkwtüelx 839 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 6867 

21-06-2019 -GnuRkwtüelx 840 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6868 

 

 



X 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

04-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 235 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM2019 rbs;RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; 6869 

22-03-2019 -Rbkaselx 338 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nigrC¢eTyükr 

buerRbTanrg rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþ]tþrmanC½y 6873 

22-03-2019 -Rbkaselx 339 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nigrC¢eTyükr 

buerRbTanrg rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþekaHkug 6876 

22-03-2019 -Rbkaselx 340 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl nigrC¢eTyükr 

cMNUlrg rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúextþesomrab 6879 

22-03-2019 -Rbkaselx 341 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nigrC¢eTyükr 

buerRbTanrg rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþesomrab 6881 

22-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 344 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;saklviTüal½ymanC½y énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  6884 

25-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 355 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;KN³kmµaFikarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rMénkm<úCa énRksYgGb;rM yuvCn 

nigkILa  6889 

 2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

25-12-2018 -Rbkaselx 0318 rf>GkTT>Rbk  sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énkariyal½y 

cMNuH[naykdæannanaénGKÁnaykdæankic©karTUeTA   6894 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67936793



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67946794



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67956795



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67966796



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67976797



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67986798



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67996799



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68006800



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68016801



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68026802



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68036803



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68046804



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68056805



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68066806



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68076807



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68086808



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68096809



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68106810



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68116811



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68126812



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68136813



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68146814



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68156815



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68166816



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68176817



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68186818



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68196819



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68206820



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68216821



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68226822



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68236823



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68246824



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68256825



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68266826



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68276827



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68286828



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68296829



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68306830



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68316831



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68326832



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68336833



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68346834



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68356835



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68366836



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68376837



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68386838



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68396839



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68406840



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68416841



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68426842



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68436843



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68446844



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68456845



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68466846



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68476847



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68486848



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68496849



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68506850



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68516851



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68526852



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68536853



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68546854



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68556855



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68566856



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68576857



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68586858



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68596859



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68606860



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68616861



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68626862



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68636863



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68646864



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68656865



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68666866



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68676867



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68686868



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68696869



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68706870



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68716871



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68726872



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68736873



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68746874



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68756875



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68766876



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68776877



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68786878



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68796879



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68806880



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68816881



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68826882



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68836883



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68846884



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68856885



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68866886



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68876887



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68886888



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68896889



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68906890



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68916891



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68926892



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68936893



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68946894



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68956895



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68966896



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68976897



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68986898



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68996899



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69006900



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69016901



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69026902



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69036903



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69046904



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69056905



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69066906



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69076907



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69086908



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69096909



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69106910



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69116911



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69126912



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69136913



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69146914



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69156915



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69166916



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




