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k          N86/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

12-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1248 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tamevn 

RbcaMqñaM dl;m®nIþraCkar 90 rUb enARksYgsuxaPi)al   9889 

12-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1249 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamkRmit 

sBaØabRt  énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al dl;m®nþIraCkar 10 rUb  9896 

12-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1250 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

167 rUb rbs;RksYg cMnYn 03   9898 

12-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1251 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa nigRBHsgÇ 

cMnYn 62 rUb¼GgÁ  9905 

13-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1252 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Cam c½nÞesaP½NÐ 

CaGPi)al énKN³GPi)al extþt,ÚgXμMú CMnYsÉk]tþm lI eLg EdlRtUv)an 

EtgtaMgmuxtMENgfμI  9907 

13-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1253 sþIBI karepÞrRkbx½NÐÉk]tþm Ca suFn 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa  9908 

13-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1254 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék sr xnþI naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

énRksYgmhaépÞ  9909 

13-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1255 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

05 rUb  9910 

13-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1256 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 15 rUb  9911 

 



x 
13-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1257 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 17 rUb  9913 

13-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1258 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;CMnYykar 

Ék]tþm v:a Kwmhug eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkebsskmμBiess 02 rUb   9915 

13-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1259 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgFnFanTwk nig]tuniym GaCJaFrTenøsab nigKN³kmμaFikarCatiTenøemKgÁ 

km<úCa cMnYn 06 rUb   9916 

13-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1260 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgsuxaPi)al 24 rUb   9918 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1261 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  s‘U CInXun ¬SU, JINKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9920 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1262 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  lI eCosIun ¬LI, JIEXIN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9921 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1263 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  eQov CInCan ¬QIU, JINJIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9922 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1264 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  s‘U CinhUv ¬SU, JINHUO¦ CnCaticin sBa¢aticin  9923 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1265 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  vag KYyQun ¬WANG, GUICHUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9924 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1266 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  vag sYyFIg ¬WANG SHUITING¦ CnCaticin sBa¢aticin  9925 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1268 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elakRsI  Bi hugPIg ¬BI, HONGPING¦ CnCaticin sBa¢aticin  9926 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1269 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elakRsI  hW Can ¬HE, JUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9927 

 



K  

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1270 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  lI cUvhag ¬LI, ZHUOHANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  9928 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1271 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Qin vinhYr ¬CHEN, WENHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin  9929 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1272 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  m: éhV ¬MO, FEI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9930 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
27-11-2018 -GnuRkwtüelx 164 GnRk>bk sþIBI  karkat;épÞdIsrubTMhM 240 hikta enA 

XMudak;daM RsukGUrraMg XMuRkg;etH RsukeBRCada nigXMuERsh‘uy RsukekaHEjk 

extþmNÐlKirI ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 EdnCRmkstVéRBNaMelo nig 

EdnCRmkstVéRBERsBk nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIsm,Tan 

dIsgÁmkic©CUnRKYsarkgT½B nignKr)alCatiQreCIgkarBartambeNþayRBMEdn 

km<úCa-evotNam kñúgPUmisa®sþextþmNÐlKirI 9931 

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 165 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 9937 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1129 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9939 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1130 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9941 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1131 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9943 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1132 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9945 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1133 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9946 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1134 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9948 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1135 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 9950 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1136 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9952 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1137 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 9953 

 



X 
26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1138 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9956 

26-11-2018 -GnuRkwtüelx 1139 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmaCikRkumelxasemþc 

GKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa 9961 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1140 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9963 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1141 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9965 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1142 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9967 

2-esckþIseRmc 
29-11-2018 -esckþIseRmcelx 94 ssr sþIBI  karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 9968 

3-saracr 
05-10-2018 -saracrelx 06 sr sþIBI  karerobcM[mankarBieRKaHeyabl;kñúgdMeNIrkar 

tak;EtgRkbx½NÐ eKalneya)ay nigc,ab;nana 9969 

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

18-09-2018 -Rbkaselx 317 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CICIyU ¬exmbUDa¦ 

xøÚsIug É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9971 

18-09-2018 -Rbkaselx 318 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ehÁaledn Rbes<Ir 

eGneFIR)ay É>k begáIteragcRk plitGMBUlePøIglMGRKb;RbePT 9974 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98899889



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98909890



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98919891



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98929892



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98939893



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98949894



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98959895



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98969896



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98979897



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98989898



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98999899



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99009900



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99019901



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99029902



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99039903



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99049904



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99059905



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99069906



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99079907



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99089908



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99099909



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99109910



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99119911



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99129912



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99139913



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99149914



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99159915



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99169916



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99179917



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99189918



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99199919



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99209920



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99219921



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99229922



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99239923



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99249924



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99259925



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99269926



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99279927



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99289928



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99299929



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99309930



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99319931



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99329932



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99339933



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99349934



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99359935



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99369936



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99379937



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99389938



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99399939



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99409940



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99419941



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99429942



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99439943



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99449944



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99459945



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99469946



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99479947



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99489948



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99499949



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99509950



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99519951



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99529952



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99539953



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99549954



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99559955



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99569956



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99579957



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99589958



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99599959



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99609960



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99619961



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99629962



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99639963



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99649964



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99659965



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99669966



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99679967



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99689968



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99699969



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99709970



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99719971



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99729972



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99739973



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99749974



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99759975



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99769976



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


