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k           

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

31-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1163 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak Qin muQIg ¬CHEN, MUQING¦ CnCaticin sBa¢aticin  9537 

31-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1164 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak s‘U emovhYy ¬SU, MIAOHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9538 

31-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1165 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak s‘U CIneCI ¬SU, JINZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9539 

31-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1166 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm elakCMTav 

CaTIRbwkSaCan;x<s;énrdæsPa kñúgnItikalTI 6 énrdæsPa cMnYn 18 rUb  9540 

31-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1167 sþIBI karEtgtaMgCaCMnYykarRbFanKN³ 

kmμkarnana kñúgnItikalTI 6 énrdæsPa cMnYn 09 rUb  9542 

02-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1168 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék Ek eLg nayTahanfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ  9544 

02-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1169 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;  

smasPaBRkumRbwkSaPi)al nigTIRbwkSaGmRkumRbwkSaPi)almCÄmNÐlskmμPaB 

kMcat;mInkm<úCa 14 rUb  9545 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1170 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

sux sanþtar:a BITIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esμI GnurdæelxaFikar tamsMeNI 

rbs;samIuxøÜn  9547 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1171 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm FU s‘un Ca 

rdæelxaFikar énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta  9548 

 

 



x 
03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1172 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm DU dalItU Ca 

GnurdæelxaFikar énRksYgGPivDÆn_CnbT 9549 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1173 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl; 

smasPaB]tþmRkumRbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl; 02 rUb 9550 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1174 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl; 

smasPaBm®nþItMNagkñúgelxaFikardæan]tþmRkumRbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl; 16 

rUb 9551 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1175 sþIBI karEtgtaMg CardæelxaFikar nigCa 

GnurdæelxaFikar énRksYgmuxgarsaFarN³ cMnYn 13 rUb 9553 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1176 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI 

raCkar 04 rUb rbs;RksYgFnFanTwk nig]tuniym 9555 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1177 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

bNÐit Exk vIr³ CaCMnYykarraCbNÐitüsPakm<úCa manzan³esμI GKÁnayk  9556 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1178 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

rwut hat; CaTIRbwkSaRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Únmanzan³esμI GnurdæelxaFikar  9557 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1179 sþIBI karEtgtaMg CardæelxaFikar 

nigCaGnurdæelxaFikar énRksYgEr: nigfamBl cMnYn 05 rUb  9558 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1180 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak ern s‘UtßariT§I 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ  9559 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
02-11-2018 -GnuRkwtüelx 151 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;sñÚlsÞwgEsnénzbnIy 

CIvmNÐlbwgTenøsab nigtMbn;dIesImCMuvijCa tMbn;r:amsarsÞwgEsn 9560 

 

 



K  

05-11-2018 -GnuRkwtüelx 1058 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9564  

05-11-2018 -GnuRkwtüelx 1059 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9570 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1060 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9571  

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1061 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9572 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1062 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9574 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1063 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþI 

raCkar 9575 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1064 GnRk>tt sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl;zannþrs½kþi 9577 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1065 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9578 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1066 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9579 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1067 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9581 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1068 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9582 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1069 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9584 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1070 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9593 

2-esckþIseRmc  
06-11-2018 -esckþIseRmcelx 87 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmμaFikar 

RbLgfñak;CatisRmab;karbNþúHbNþalkñúgvis½ysuxaPi)al 9599 

07-11-2018 -esckþIseRmcelx 88 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYgsRmab; 

erobcMBiFIRbkasRkumRbwkSavb,Fm’GasIuCapøÚvkar 9601 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

05-11-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 1239 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nig 

Pñak;garebIkpþl;CMnYs sRmab;ebIkpþl;R)ak;ebovtSr_ nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½y 

sgÁmkic© nigvb,Fm’ CUnm®nþIraCkarRbcaMenAGgÁPaBkILanKr)alCatikm<úCa RksYg 

mhaépÞ  9604 

 



X 
2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

22-05-2018 -Rbkaselx 168 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un lanyun ¬exmbUDa¦ 

eGkU-eG®hÁIxlQ½r DIevLúbemn begáIteragcRk kinRsUv nigEkécñGgár 9607 

22-05-2018 -Rbkaselx 169 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un erd bUt 

eGneFIR)ay É>k begáIteragcRk EkécñEpøeQI nigEkécñmðÚbGahar 9610 

30-08-2018 -Rbkaselx 299 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un rIc EPk ¬exmbUDa¦ 

É>k begáIteragcRk plitsmÖar³evcx©b; 9613 

30-08-2018 -Rbkaselx 300 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:an;kU Giundas 

e®sÞól  begáIteragcRk kat;edr ):ak; nige)aHBum<semøókbMBak; 9616 

31-08-2018 -Rbkaselx 301 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hYr esg Fan 

¬exmbUDa¦ fwEb‘kxU É>k  begáIteragcRk plit)arI 9619 

03-09-2018 -Rbkaselx 302 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:anlIn-hSúgehg 

¬exmbUDa¦ hÁamuin ehVkeFIrI  begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; nigplitkEnSg/ 

eRsaméd nigeGb:ug ¬BIRkNat;¦ 9622 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95379537



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95389538



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95399539



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95409540



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95419541



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95429542



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95439543



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95449544



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95459545



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95469546



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95479547



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95489548



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95499549



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95509550



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95519551



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95529552



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95539553



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95549554



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95559555



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95569556



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95579557



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95589558



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95599559



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95609560



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95619561



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95629562



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95639563



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95649564



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95659565



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95669566



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95679567



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95689568



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95699569



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95709570



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95719571



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95729572



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95739573



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95749574



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95759575



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95769576



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95779577



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95789578



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95799579



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95809580



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95819581



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95829582



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95839583



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95849584



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95859585



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95869586



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95879587



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95889588



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95899589



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95909590



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95919591



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95929592



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95939593



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95949594



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95959595



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95969596



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95979597



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95989598



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95999599



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96009600



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96019601



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96029602



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96039603



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96049604



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96059605



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96069606



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96079607



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96089608



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96099609



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96109610



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96119611



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96129612



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96139613



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96149614



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96159615



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96169616



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96179617



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96189618



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96199619



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96209620



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96219621



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96229622



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96239623



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96249624



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


