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k           

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

03-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1085 sþIBI niy½tkmμdMeLIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak; dl;m®nþIraCkar 39 rUb enARksYgkic©karnarI  9125 

03-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1086 sþIBI niy½tkmμdMeLIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak; dl;m®nþIraCkar 23 rUb enARksYg sßab½n cMnYn 13  9128 

03-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1087 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐeTAkñúgzannþr 

s½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; fñak;elx 4 énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; énRksYg 

BaNiC¢kmμ nigzannþrs½kþiGnum®nþI fñak;elx 4 énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al én  

TIsþIkarKN³rdæm®nþI cMnYn 53 rUb   9131 

03-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1088 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar dl;]tþmesnIy_Ék b:ul PieFyü   9134 

04-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1089 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa  

Ék]tþmbNÐit gYn jiúl CaGnuRbFanTI 1 rdæsPa nItikalTI 6 cMnYn 28 rUb  9135 

04-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1090 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa nig 

CMnYykarelakCMTav XYn sudarI GnuRbFanTI 2 rdæsPa nItikalTI 6  9137 

04-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1091 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³smasPaB 

RkúmRbwkSaGñkc,ab; énrdæsPa nItikalTI 6 cMnYn 17 rUb  9139 

04-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1092 sþIBI karEtgtaMgGnurdæelxaFikar RksYg 

mhaépÞ cMnYn 02 rUb  9141 

04-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1093 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaCMnYykar 

Ék]tþm  Kn; KIm eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkebskkmμBiesscMnYn 02 rUb  9142 

04-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1094 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaCMnYykar 

Ék]tþm b:ul saerÓn eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkebskkmμBiesscMnYn 02 rUb  9143 

 



x 
04-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1095 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaCMnYykar 

Ék]tþm Xun haMg eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkebskkmμBiesscMnYn 02 rUb  9144 

04-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1096 sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elak]tþmesnIy_eTa TUc Bl³ naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ   9145 

05-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1098 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Qwm esAKI Ca  

rdæelxaFikarRksYgGPivDÆn_CnbT  9146 

05-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1099 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak qav él ¬CAO, LEI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9147 

05-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1100 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak lU éL ¬LIU, LEI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9148 

18-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1101 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³ CaTIRbwkSa nig 

CMnYykar semþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 6  9149 

18-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1102 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³ Ék]tþm  

sIun XIm CaTIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa 

nItikalTI 6 manzan³esμI rdæm®nþI  9151 

18-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1103 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

semþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 6 cMnYn 03 rUb   9152 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1104 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 6 

Ex 9 Ex nig 12 Ex [TNÐitcMnYn 119 nak; kñúg»kasBiFIbuNüP¢MúbiNÐqñaM 2018 

Edl)anxitxMEkERb xøÜn)anl¥kñúgry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk  9153 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1105 sþIBI kartemøIgfñak;dl;Ék]tþm  

sYg em:gLúg énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn 

nig yuvnItism,Ta  9169 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1106 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

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

cMnYn 02 rUb  9170 



K 
19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1107 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa  éG suxexm:a naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  9171 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1108 sþIBI niy½tkmμtemøIgfñak; nigzannþrs½kþi 

dl;m®nþIraCkar 35 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 9172 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1109 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak lI vYy ¬LIU, XINWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9175 

19-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1110 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμ dl;elak Qin e):avswg ¬CHEN, BAOSHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 9176 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
31-10-2018 -GnuRkwtüelx 136 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;viTüasßanFurkic© nigbec©kviTüa 

RkugRBHsIhnu 9177 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 137 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;RksYgEr: 

nigfamBl 9180 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 138 GnRk>bk sþIBI karbegáItKN³kmμaFikarEkTRmg;rdæ)al 

saFarN³ 9193 

30-10-2018 -GnuRkwtüelx 1009 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  9199 

30-10-2018 -GnuRkwtüelx 1010 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  9201 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 1011 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s;  9202 

31-10-2018 -GnuRkwtüelx 1012 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  9203 

2-esckþIseRmc  
26-10-2018 -esckþIseRmcelx 73 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 9205 

26-10-2018 -esckþIseRmcelx 74 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 9206 

26-10-2018 -esckþIseRmcelx 75 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 9207 

 



X 
26-10-2018 -esckþIseRmcelx 76 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBfñak;dwknaMGgÁPaB  

B½t’man nigRbtikm μrh½s 9208 

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

17-08-2018 -Rbkaselx 275 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:ansIug y:aét 

GiuneFIeNsinNl fwEb‘kxU É>k begáIteragcRk plit)arI 9210 

22-08-2018 -Rbkaselx 277 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un e®hÁn Rbdak;sin 

É>k begáIteragcRk pliteRKÓgsgðarwmRKb;RbePT 9213 

22-08-2018 -Rbkaselx 278 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Eh‘nfun Lak;ehÁd 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 9216 

22-08-2018 -Rbkaselx 279 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un esn eGlIehÁteFIr 

lIteDIr É>k begáIteragcRk EkécñEs,k 9219 

22-08-2018 -Rbkaselx 280 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un lIlI xaemda É>k 

begáIteragcRk plitnMRsYy nigGaharsRmn; 9222 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91259125



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91269126



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91279127



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91289128



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91299129



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91309130



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91319131



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91329132



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91339133



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91349134



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91359135



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91369136



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91379137



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91389138



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91399139



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91409140



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91419141



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91429142



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91439143



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91449144



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91459145



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91469146



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91479147



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91489148



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91499149



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91509150



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91519151



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91529152



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91539153



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91549154



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91559155



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91569156



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91579157



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91589158



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91599159



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91609160



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91619161



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91629162



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91639163



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91649164



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91659165



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91669166



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91679167



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91689168



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91699169



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91709170



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91719171



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91729172



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91739173



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91749174



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91759175



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91769176



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91779177



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91789178



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91799179



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91809180



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91819181



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91829182



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91839183



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91849184



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91859185



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91869186



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91879187



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91889188



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91899189



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91909190



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91919191



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91929192



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91939193



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91949194



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91959195



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91969196



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91979197



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91989198



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91999199



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92009200



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92019201



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92029202



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92039203



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92049204



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92059205



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92069206



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92079207



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92089208



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92099209



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92109210



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92119211



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92129212



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92139213



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92149214



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92159215



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92169216



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92179217



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92189218



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92199219



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92209220



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92219221



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92229222



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92239223



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92249224



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


