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k        N57/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-07-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0719¼009 sþIBI karGnum½tyl;RBmelIkic©RBmeBog 

sþIBI karbegáItGgÁkarbNþajGnþrCatisRmab;b¤sSI nigepþA  6545 

2-RBHraCRkwtü 

19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1073 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak v:ag GIueson ¬WANG, YIXIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 6570 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1074 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak v:ag évmIg ¬WANG, WEIMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 6571 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1075 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak s‘U qugGIu ¬SU, CONGYI¦ CnCaticin sBa¢aticin 6572 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

01-08-2019 -GnuRkwtüelx 111 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;viTüasßan- 

Catikargar 6573 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 112 GnRk>bk sþIBI RbtiTinQb;sRmakkargarrbs;m®nþIraCkar 

nieyaCit kmµkr RbcaMqñaM 2020 6578 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 794 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6580 

11-06-2019 -GnuRkwtüelx 795 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6581 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 796 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6583 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 797 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkarsIuvil nig 

EtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 6585 

 

 



x 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 798 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþivrGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 6587 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 799 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6589 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 800 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6592 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 801 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6594 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 802 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6596 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 803 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6598 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 804 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6600 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 805 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµzannþrs½kþi nigfñak;dl;m®nþIraCkar  6610 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 806 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6612 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 807 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐzannþrs½kþi nigfñak;dl; 

m®nþIraCkar 6613 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 808 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6615 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

05-03-2019 -saracrENnaMelx 001  shv sþIBI karkk;R)ak;Fanakaredjéfø nigkarkk;R)ak; 

FanakarGnuvtþkic©snüakñúgkic©lT§kmµsaFarN³ 6616 

11-04-2019 -saracrENnaMelx 003  shv sþIBI karelIkElgBn§elIR)ak;rMlwkGtItPaB 

kargarmunqñaM2019 nigR)ak;bMNac;GtItPaBkargarcab;BIqñaM2019teTAmux nig 

esvarkkargar[eFVI bNþúHbNþal bBa¢Ún nigRKb;RKgBlkrb¤kmµsikSakarIeTA-  

eFVIkarenAbreTs 6618 

31-05-2019 -esckþIENnaMelx 014  shv sþIBI nItiviFIsRmab;eFVIbuerlkçNsm,tþiGñkedjéfø 

6619 

 

 



K 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg Er: nig famBl 
28-12-2018 -Rbkaselx 0177 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³elx 0177 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 Ex FñÚ qñaM 2018 6661 

28-12-2018 -Rbkaselx 0178 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³elx 0178 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 Ex FñÚ qñaM 2018 6665 

 

  

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65456545



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65466546



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65476547



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65486548



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65496549



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65506550



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65516551



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65526552



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65536553



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65546554



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65556555



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65566556



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65576557



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65586558



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65596559



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65606560



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65616561



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65626562



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65636563



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65646564



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65656565



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65666566



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65676567



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65686568



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65696569



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65706570



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65716571



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65726572



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65736573



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65746574



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65756575



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65766576



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65776577



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65786578



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65796579



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65806580



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65816581



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65826582



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65836583



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65846584



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65856585



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65866586



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65876587



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65886588



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65896589



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65906590



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65916591



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65926592



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65936593



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65946594



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65956595



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65966596



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65976597



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65986598



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65996599



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66006600



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66016601



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66026602



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66036603



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66046604



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66056605



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66066606



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66076607



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66086608



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66096609



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66106610



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66116611



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66126612



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66136613



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66146614



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66156615



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66166616



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66176617



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66186618



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66196619



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66206620



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66216621



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66226622



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66236623



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66246624



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66256625



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66266626



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66276627



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66286628



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66296629



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66306630



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66316631



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66326632



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66336633



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66346634



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66356635



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66366636



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66376637



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66386638



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66396639



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66406640



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66416641



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66426642



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66436643



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66446644



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66456645



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66466646



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66476647



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66486648



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66496649



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66506650



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66516651



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66526652



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66536653



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66546654



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66556655



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66566656



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66576657



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66586658



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66596659



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66606660



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66616661



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66626662



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66636663



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66646664



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66656665



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66666666



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66676667



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66686668



	 ឆ្នាំទី១៩		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០១៩

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




