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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  
RBHraCRkwtü 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼828 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH ]kj:a g:Uv m:uc 7647 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼829 sþIBI karEtgtaMgelak Qin suxlI Ca ]kj:a 7648 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼830 sþIBIkarEtgtaMg nigpþl;zan³dl;fñak;dwknaM 

énGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa 02 rUb 7649 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼831 sþIBIkarEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

h‘ul KuNvuDÆ CaTIRbwkSaGmGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa manzan³esμI GnurdæelxaFikar 7650 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼832 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak Qin évBav ¬ CHENG WEIBIAO¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7651 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼833 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμdl; 

elak sIug yIyI ¬XING YIYI¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH  

han Gan  “HAN AN” 7652 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼834 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμdl; 

elak T½r mIugcug ¬DU MINGZHONG¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH 

KIm GaruNa “KIM ARUNA” 7653 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼835 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak Gasan ¬ASAN¦ CnCatii\NÐÚensIu sBa¢ati\NÐÚensIu  7654 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼836 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμdl; 

elak CU qugs‘un ¬ZHU CHONGSHUN¦ CnCatiicin sBa¢aticin 

edaysMubþÚreQμaHmkCaeQμaH CU mijhug  “ZHU MINGHONG” 7655 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼837 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμdl; 

elak tay h½rGIug ¬DAI HUAYING¦ CnCatiicin sBa¢aticin  7656 

10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼838 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak GayeK mIGiun ¬AIKE MYINT¦ CnCatiimIy:an;m:a sBa¢ati mIy:an;m:a 

edaysMubþÚreQμaHmkCaeQμaH GayeK tUnI  “ AIKE TONY”   7657 

   



x 
10-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼839 sþIBIkarpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμdl; 

elak ywn cwgfag ¬REN ZHENGTANG¦ CnCatiicin sBa¢aticin 

edaysMubþÚreQμaHmkCaeQμaH ywn Qiny:ag  “REN CHENYANG” 7658 

13-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼840 sþIBI karbBa©b;Parkic©Ék]tþm sl; mkra BI 

TIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esμI GnurdæelxaFikar 7659 

13-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼841 sþIBI karbBa©b; nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

can; bUrinÞ BIRbFanviTüasßansþg;darkm<úCa mkCaGKÁnaykviTüasßansþg;darkm<úCa én 

RksYg ]sSahkmμ nigsib,kmμ 7660 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
17-08-2018 -GnuRkwtüelx 108 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7661 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 779 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7663 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 789 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7722 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 790 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7723 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 791 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7738 

2-esckþIseRmc 
21-08-2018 -esckþIseRmcelx 44 ssr sþIBI karbegáItKN³km μaFikarCatierobcMvcnanuRkm 

PasaExμr énRkumRbwkSaCatiPasaExμr énraCbNÐitüsPakm<úCa 7746 

III-kargarbNþaRksYg 

 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
25-07-2018 -saracrelx 007 shv sþIBI karbegáIt nigkarRKb;RKgGaCIvkmμGKarlk;TMnijrYcBn§  7750 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

11-05-2018 -Rbkaselx 161 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un evotNam ¬km<úCa¦ 

GIuxnenImI eRtd eGn Giundas®sÞI xmePnI lImIFIt ¬vIextFI¦ begáIteragcRk Ekécñ C½rekAs‘U 7759 

11-05-2018 -Rbkaselx 162 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘Uv hÁÚd hÁamiun É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7762 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76477647



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76487648



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76497649



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76507650



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76517651



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76527652



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76537653



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76547654



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76557655



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76567656



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76577657



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76587658



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76597659



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76607660



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76617661



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76627662



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76637663



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76647664



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76657665



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76667666



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76677667



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76687668



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76697669



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76707670



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76717671



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76727672



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76737673



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76747674



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76757675



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76767676



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76777677



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76787678



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76797679



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76807680



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76817681



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76827682



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76837683



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76847684



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76857685



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76867686



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76877687



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76887688



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76897689



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76907690



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76917691



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76927692



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76937693



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76947694



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76957695



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76967696



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76977697



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76987698



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76997699



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77007700



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77017701



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77027702



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77037703



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77047704



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77057705



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77067706



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77077707



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77087708



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77097709



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77107710



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77117711



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77127712



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77137713



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77147714



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77157715



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77167716



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77177717



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77187718



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77197719



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77207720



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77217721



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77227722



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77237723



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77247724



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77257725



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77267726



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77277727



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77287728



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77297729



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77307730



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77317731



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77327732



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77337733



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77347734



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77357735



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77367736



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77377737



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77387738



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77397739



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77407740



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77417741



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77427742



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77437743



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77447744



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77457745



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77467746



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77477747



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77487748



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77497749



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77507750



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77517751



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77527752



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77537753



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77547754



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77557755



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77567756



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77577757



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77587758



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77597759



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77607760



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77617761



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77627762



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77637763



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77647764



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


