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k           

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1413 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 07 rUb   11073 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1414 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  v:ag suaMgy:ug ¬WANG, XIANGRONG¦ CnCaticin sBa¢aticin   11074 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1415 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  s‘U éhCIn ¬SU, HAIJIN¦ CnCaticin sBa¢aticin   11075 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1416 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  s‘U eConv:ag ¬SU, JIANWANG¦ CnCaticin sBa¢aticin   11076 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1417 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak s‘a v:an;lI ¬XIE, WANLI¦ CnCaticin sBa¢aticin   11077 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1418 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  v:ag CIgy:ug ¬WANG, JINGRONG¦ CnCaticin sBa¢aticin   11078 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1419 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Qin m:UQIg ¬CHEN, MUQING¦ CnCaticin sBa¢aticin   11079 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1420 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  s‘U tugy:ag ¬SU DONGYANG¦ CnCaticin sBa¢aticin   11080 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1421 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

Qit lIhak;Qun CaCMnYykar Ék]tþmbNÐit Eb:n sIum:n RbFan 

KN³kmμkarGegát e)assMGat nigRbqaMgGMeBIBukrlYy kñúgnItikalTI 6 énrdæsPa 

manzan³esμI GKÁnayk   11081 

 

 



x  

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1422 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

Ék suncan; BIrdæelxaFikarRksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ nigEtgtaMgÉk]tþm 

Cardæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI    11082 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1423 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm gYn e):aesg 

CaGnurdæelxaFikarRksYgEr: nigfamBl   11083 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1424 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak Esg RbsiT§i én 

Rkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ mkCazannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS én 

Rkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ   11084 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1425 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak esA pan;nI 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ   11085 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1426 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_ nayTahan 

énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 03 rUb   11086 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1427 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 28 rUb   11087 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1428 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI ])ask nig])asika cMnYn 05 rUb   11089 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1429 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 24 rUb   11090 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1430 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 20 rUb   11092 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1431 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþitam 

sBaØabRtdl;m®nþIraCkar 11 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enATIsþIkar 

KN³rdæm®nþI   11094 

 

 

 



K  

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1432 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi tamkRmit 

sBaØabRtdl;elakRsI m:a suCati énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enArdæelxaFikar 

dæanGakascrsIuvil   11096  

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1433 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

51 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgGPivDÆn_CnbT   11097 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1434 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  h½g CWLaMg ¬HUANG, ZILIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin   11101 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1435 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  qin eyonkW ¬CHEN, YANGE¦ CnCaticin sBa¢aticin  

  

11102 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1436 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  h‘Yr KYyCug ¬HU, GUIZHONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  

  

11103 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1437 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Qin CaMghVúg ¬CHEN, JIANGFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  

  

11104 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1438 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Qin eCony:Uv ¬CHEN, JIANYOU¦ CnCaticin sBa¢aticin  

  

11105 

24-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1439 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  h½g CWhVúg ¬HUANG ZEFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  

  

11106 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
26-12-2018 -GnuRkwtüelx 189 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11107  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 190 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11109  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 191 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11111  

28-12-2018 -GnuRkwtüelx 192 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11113  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 193 GnRk>bk sþIBI  kareFVIGnubeyaK 11115  

 

 



X 
31-12-2018 -GnuRkwtüelx 194 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11118  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 195 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11120  

31-12-2018 -GnuRkwtüelx 196 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11122  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1214 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11124  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1215 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11126  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1216 GnRk>tt sþIBI kardak;nayTahan[cUlnivtþn_ 11128  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1217 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11130  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1218 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11132  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1219 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11133  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1220 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11135  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1221 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11136  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1222 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 11138  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1223 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 11139  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1225 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 11140 

2-esckþIseRmc 
31-12-2018 -esckþIseRmcelx 101  ssr sþIBI  karEtgtaMgsmasPaBKN³km μkar 

GnþrRksYg edIm,IsRmYlkareFVIdMeNIr nigdwkCBa¢ÚnePJoveTscr nigGñkdMeNIr 

enAtMbn;RckTVarRBMEdnGnþrCati nigRckTVarGnþrCatiTUTaMgRbeTs {K>G>c>T} 11186  

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

11-12-2018 -esckþIseRmcelx 065 shv sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumkargarfvika 

kRmitépÞkñúgGgÁPaBfvika rbs;GgÁPaBPaBCaédKUrvagrdæ nigÉkCnfñak;kNþal  11192 

17-12-2018 -esckþIseRmcelx 068 shv sþIBI karbegáItRkumkargarerobcMEpnkaremrYmsþIBI 

bec©kviTüaB½t’man rbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú  11194 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107311073



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107411074



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107511075



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107611076



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107711077



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107811078



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107911079



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108011080



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108111081



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108211082



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108311083



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108411084



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108511085



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108611086



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108711087



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108811088



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108911089



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109011090



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109111091



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109211092



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109311093



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109411094



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109511095



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109611096



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109711097



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109811098



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109911099



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110011100



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110111101



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110211102



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110311103



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110411104



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110511105



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110611106



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110711107



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110811108



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110911109



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111011110



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111111111



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111211112



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111311113



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111411114



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111511115



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111611116



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111711117



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111811118



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111911119



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112011120



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112111121



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112211122



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112311123



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112411124



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112511125



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112611126



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112711127



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112811128



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112911129



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113011130



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113111131



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113211132



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113311133



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113411134



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113511135



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113611136



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113711137



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113811138



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113911139



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114011140



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114111141



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114211142



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114311143



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114411144



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114511145



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114611146



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114711147



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114811148



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114911149



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115011150



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115111151



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115211152



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115311153



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115411154



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115511155



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115611156



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115711157



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115811158



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115911159



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116011160



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116111161



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116211162



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116311163



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116411164



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116511165



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116611166



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116711167



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116811168



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116911169



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117011170



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117111171



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117211172



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117311173



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117411174



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117511175



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117611176



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117711177



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117811178



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117911179



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118011180



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118111181



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118211182



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118311183



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118411184



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118511185



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118611186



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118711187



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118811188



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118911189



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119011190



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119111191



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119211192



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119311193



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119411194



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119511195



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119611196



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


