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k         N56/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼697 sþIBI karEtgtaMgelak sux supl nigelak 

mIn kumÖ³ Ca ]kj:a 6603 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼698 sþIBI karEtgtaMgelak eLg PRta Ca 

]kj:a 6604 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼699 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakCMTav Xwm GuIm 6605 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼700 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI ])asika nigRBHsgÇ 

cMnYn 30 rUb¼GgÁ 6606 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼701 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 50 rUb 6607 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼702 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elakRsI ekA lI ¬ GAO LI¦ CnCaticin sBa¢aticin 6609 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼703 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak h½g s‘avyU ¬ HUANG XIAOYU¦ CnCaticin sBa¢aticin 6610 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼704 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak LI bU ¬ LEI BO¦ CnCaticin sBa¢aticin 6611 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼705 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lIv év: ¬ LIU WEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 6612 

 

 



x 
06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼706 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak s‘a y:agh½r ¬ XIA YANGHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin 6613 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼707 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak twg GIuhav ¬ DENG YUHAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 6614 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼708 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak GIu eCon ¬ YU JIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 6615 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼709 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 02 rUb Ca 

GKÁaFikar nigGKÁnayk enARksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 6616 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼710 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

sux suP½®kþ CasmaCik]tþmRkumRbwkSaesdækic©Cati manzan³esμI rdæelxaFikar 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  6617 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼711 sþIBI karepÞrbBa©Úl nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

elak lwm viciRt naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa 6618 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼712 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elakCMTav]tþmesnIy_eTa vI saDI  naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  6619 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼713 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sBnaynKr)alfñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 03 rUb   6620 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼714 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s;Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCaénRksYgmhaépÞcMnYn 02rUb  6621 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼715 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 08 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  6622 

 

 



K 
10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼716 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak r½tñ TI én 

Rkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 6623 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼717 sþIBI karniy½tkmμtemøIg Rkbx½NÐzannþrs½kþi 

nigfñak; dl;elak CYn econ énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ  6624 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
12-07-2018 -GnuRkwtüelx 98 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6625 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 100 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6627 

28-06-2018 -GnuRkwtüelx 631 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6629 

28-06-2018 -GnuRkwtüelx 632 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6658 

28-06-2018 -GnuRkwtüelx 633 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 6659 

28-06-2018 -GnuRkwtüelx 634 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6664 

28-06-2018 -GnuRkwtüelx 635 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6683 

2-esckþIseRmc 
27-06-2018 -esckþIseRmcelx 40 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 6688 

16-07-2018 -esckþIseRmcelx 41 ssr sþIBI karbegáItKN³bBa¢akar karBarsnþisux 

suvtßiPaB CUnsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa nigsemþckitþiRBwT§bNÐit b‘un r:anI h‘un Esn enA 

PUmisa®sþxNÐdUneBj raCFanIPñMeBj ehAkat;;; ¬X2¦ 6690 

3-esckþIENnaM 
09-07-2018 -esckþIENnaMelx 02 sNn sþIBI karBRgwgkic©dMeNIrkarkMENTRmg;vimCÄkar 

nigvishmCÄkar 6692 

 

 



X 
III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
08-05-2018 -RbkasrYmelx 499 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³ edayniy½tkrTUrKmna 

Kmn_km<úCa  6699 

09-05-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 503 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl nig 

rC¢eTyükrcMNUlrg enAviTüasßanCatisuxPaBsaFarN³ énRksYgsuxaPi)al  6710 

16-05-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 506 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl nig 

rC¢eTyükrcMNUlrg enAsalaCatiksikmμkMBg;cam énRksYgksikmμ rukçaRbmaj; 

nigensaT  6713 

24-05-2018 -RbkasRksYgelx 520 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükrRbcaMenA 

mCÄmNÐlCatiBiesaFn_suxaPi)al énRksYgsuxaPi)al  6716 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66036603



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66046604



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66056605



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66066606



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66076607



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66086608



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66096609



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66106610



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66116611



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66126612



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66136613



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66146614



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66156615



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66166616



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66176617



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66186618



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66196619



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66206620



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66216621



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66226622



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66236623



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66246624



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66256625



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66266626



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66276627



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66286628



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66296629



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66306630



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66316631



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66326632



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66336633



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66346634



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66356635



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66366636



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66376637



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66386638



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66396639



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66406640



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66416641



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66426642



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66436643



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66446644



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66456645



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66466646



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66476647



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66486648



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66496649



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66506650



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66516651



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66526652



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66536653



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66546654



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66556655



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66566656



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66576657



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66586658



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66596659



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66606660



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66616661



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66626662



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66636663



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66646664



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66656665



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66666666



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66676667



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66686668



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66696669



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66706670



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66716671



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66726672



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66736673



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66746674



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66756675



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66766676



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66776677



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66786678



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66796679



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66806680



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66816681



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66826682



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66836683



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66846684



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66856685



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66866686



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66876687



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66886688



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66896689



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66906690



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66916691



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66926692



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66936693



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66946694



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66956695



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66966696



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66976697



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66986698



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66996699



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67006700



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67016701



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67026702



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67036703



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67046704



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67056705



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67066706



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67076707



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67086708



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67096709



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67106710



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67116711



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67126712



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67136713



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67146714



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67156715



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67166716



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67176717



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67186718



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


