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k          N79/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1111 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak s‘U NansIu ¬SU NANXI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9225 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1112 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak Qin CanhVag ¬CHEN, JIANFANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  9226 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1113 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak h½g m:anhVag ¬HUANG, MANFANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  9227 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1114 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak xug eConmIg ¬KONG JIANMING¦ CnCaticin sBa¢aticin  9228 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1115 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elakRsI h½g s‘UCIn ¬HUANG SHUJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9229 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1116 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak sIu ElgEb:v ¬XU, LIANGBIAO¦ CnCaticin sBa¢aticin  9230  

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1117 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak s‘U CInéh ¬SU, JINHAI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9231 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1118 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak PU hÁicesg ¬PHUA GEK SENG¦ CnCatisigðburI sBa¢atisigðburI  9232 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1119 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak xW QanhYy ¬KE QUANHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9233 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1120 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak h½g CInhYr ¬HUANG, JINHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin  9234 

 

 



x 
19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1121 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak ehVn mIg ¬FAN, MING¦ CnCaticin sBa¢aticin 9235 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1122 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak lav év ¬LIU, WEI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9236 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1123 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak Qin K½rQwg ¬CHEN, GUOCHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  9237 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1124 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak h½g esovhYy ¬HUANG XIAOHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9238 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1125 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak Qin CUkin ¬CHEN ZHUGEN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9239 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1126 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak y:ag BIgh½g ¬YANG BINGHUANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  9240 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1127 sþIBI niy½tkmμtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; dl;m®nþIraCkar 06 rUb eTAkñúgRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

erobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg;  9241 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1128 sþIBI karpþl;garkitþiysCaRbtiPUraC 

rdæaPi)al nigzan³ dl;m®nþICan;x<s; énRksYgyutþiFm’ 02 rUb  9243 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
01-11-2018 -GnuRkwtüelx 139 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9244 

01-11-2018 -GnuRkwtüelx 140 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9246 

01-11-2018 -GnuRkwtüelx 141 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9248 

01-11-2018 -GnuRkwtüelx 142 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9250 

 

 



K 
01-11-2018 -GnuRkwtüelx 143 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9252 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 1013 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9254 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 1014 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9255 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 1015 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©m®nþIraCkar 9256 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 1016 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa  9257 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 1017 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati   9258 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 1018 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  9259 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 1019 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  9261 

01-11-2018 -GnuRkwtüelx 1020 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  9263 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1021 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nIþraCkar  9265 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1022 GnRk>tt sþIBI kardak;nayTahan[cUlnivtþn_  9267 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1023 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar  9270 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1024 GnRk>tt sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak;CUnm®nþIraCkar  9272 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1025 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar  9274 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1026 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  9276 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1027 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa  9277 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1028 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  9278 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1029 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa  9279 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1030 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  9280 

 

 

 



X 
2-esckþIseRmc  

30-10-2018 -esckþIseRmcelx 77 ssr sþIBI karRbkaskalbriecäT énkare)aHeqñatelIkTI 

3 edIm,IeRCIserIsRkumRbwkSaraCFanI RkumRbwkSaextþ RkumRbwkSaRkug RkumRbwkSa 

Rsuk RkumRbwkSaxNÐ 9330 

30-10-2018 -esckþIseRmcelx 78 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 9332 

30-10-2018 -esckþIseRmcelx 79 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 9333 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

23-08-2018 -Rbkaselx 281 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CIb m:ug GIunda®sÞIs_ 

¬sIuGimGay¦ É>k begáIteragcRk plitek,Óg 9334 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92259225



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92269226



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92279227



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92289228



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92299229



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92309230



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92319231



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92329232



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92339233



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92349234



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92359235



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92369236



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92379237



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92389238



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92399239



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92409240



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92419241



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92429242



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92439243



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92449244



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92459245



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92469246



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92479247



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92489248



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92499249



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92509250



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92519251



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92529252



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92539253



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92549254



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92559255



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92569256



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92579257



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92589258



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92599259



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92609260



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92619261



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92629262



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92639263



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92649264



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92659265



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92669266



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92679267



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92689268



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92699269



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92709270



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92719271



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92729272



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92739273



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92749274



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92759275



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92769276



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92779277



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92789278



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92799279



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92809280



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92819281



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92829282



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92839283



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92849284



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92859285



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92869286



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92879287



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92889288



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92899289



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92909290



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92919291



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92929292



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92939293



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92949294



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92959295



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92969296



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92979297



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92989298



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92999299



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93009300



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93019301



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93029302



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93039303



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93049304



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93059305



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93069306



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93079307



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93089308



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93099309



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93109310



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93119311



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93129312



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93139313



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93149314



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93159315



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93169316



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93179317



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93189318



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93199319



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93209320



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93219321



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93229322



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93239323



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93249324



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93259325



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93269326



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93279327



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93289328



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93299329



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93309330



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93319331



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93329332



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93339333



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93349334



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93359335



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93369336



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


