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k         N45/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

30-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼594 sþIBI karEtgtaMgelak cab esgehog Ca 

]kj:a 5345 

30-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼595 sþIBI karEtgtaMgelak Kwm em:ghYt Ca 

]kj:a 5346 

31-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼596 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgelak]tþmesnIy_ 

RtI  lwm qxay CaGnuRbFanRkumRbwkSanItikmμ énRksYgmhaépÞ 5347 

31-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼597 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþidl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 10 rUb 5348 

31-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼598 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;elakvresnIy_Ék nYn kkáda naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 5350 

31-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼599 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI 

nigkBaØa cMnYn 80 rUb 5351 

31-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼600 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr edayKμan 

karbgçitbgçMdl;kBaØa taMg KuyeGgE®hVn sWssar:a {{ TAN KUYENG- 

FRANCES  SARAH}} CnCatiExμr sBa¢atiExμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburÍ 5353 

31-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼601 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lIv cug ¬LIU ZHONG ¦ CnCatiicin sBa¢aticin 5354 

31-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼602 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;GñkRsI m:a s‘aveCon ¬MA XIAOJUAN¦ CnCatiicin sBa¢aticin 5355 

 



x 
II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
05-06-2018 -GnuRkwtüelx 70 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 5356 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 71 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 5359 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 72 GnRk>bk sþIBI karRKb;RKgcMNUlminEmnsareBIBn§ 5361 

04-06-2018 -GnuRkwtüelx 532 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5382 

04-06-2018 -GnuRkwtüelx 533 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 5383 

04-06-2018 -GnuRkwtüelx 534 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5384 

05-06-2018 -GnuRkwtüelx 535 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 5396 

05-06-2018 -GnuRkwtüelx 536 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5397 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 537 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5398 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 538 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5399 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 539 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5400 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 540 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5401 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 541 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5403 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 542 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5404 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 543 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5406 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 544 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 5407 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 545 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 5409 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 546 GnRk>tt sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5413 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 547 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 5414 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 548 GnRk>tt sþIBI kardak;[naynKr)alCan;x<s;cUlnivtþn_ 

muneBlkMNt; 5416 

06-06-2018 -GnuRkwtüelx 549 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5418  

 

 



K 
2-esckþIseRmc 

07-06-2018 -esckþIseRmcelx 31  ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarvaytémøGgÁPaBpþl; 

esvasaFarN³fñak;Cati 5420 

3-saracrENnaM 

12-06-2018 -saracrENnaMelx  05  srNn sþIBI karerobcMRBwtþikarN_vb,Fm’Cati GbGrsaTr 

xYbelIkTI 10 énR)asaTRBHvihar nigxYbelIkTI 1 éntMbn;R)asaTsMbUréRBKuk 

Edl)ancuHbBa¢Ism,tþiebtikPNÐBiPBelak 5424 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

12-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 274 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;saklviTüal½ysVayerogénRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  5427 

12-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 275 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;RksYgFmμkar nigsasna  5432 

19-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 292 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl enA 

GaCJaFrCatiRBHvihar énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³  5438 

19-03-2018 -Rbkaselx 293 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükrRbcaM enAGaCJaFr 

CatiRBHvihar énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³  5440 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

30-01-2018 -Rbkaselx 038 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIunFa hÁamiun 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 5443 

05-02-2018 -Rbkaselx 045 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Na Cug hÁamuin É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 5446 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53455345



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53465346



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53475347



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53485348



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53495349



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53505350



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53515351



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53525352



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53535353



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53545354



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53555355



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53565356



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53575357



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53585358



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53595359



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53605360



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53615361



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53625362



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53635363



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53645364



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53655365



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53665366



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53675367



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53685368



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53695369



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53705370



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53715371



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53725372



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53735373



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53745374



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53755375



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53765376



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53775377



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53785378



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53795379



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53805380



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53815381



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53825382



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53835383



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53845384



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53855385



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53865386



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53875387



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53885388



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53895389



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53905390



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53915391



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53925392



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53935393



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53945394



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53955395



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53965396



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53975397



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53985398



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53995399



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54005400



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54015401



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54025402



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54035403



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54045404



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54055405



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54065406



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54075407



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54085408



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54095409



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54105410



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54115411



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54125412



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54135413



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54145414



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54155415



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54165416



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54175417



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54185418



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54195419



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54205420



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54215421



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54225422



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54235423



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54245424



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54255425



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54265426



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54275427



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54285428



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54295429



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54305430



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54315431



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54325432



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54335433



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54345434



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54355435



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54365436



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54375437



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54385438



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54395439



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54405440



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54415441



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54425442



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54435443



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54445444



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54455445



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54465446



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54475447



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54485448



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


