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k          N92/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-12-2018 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1218¼019 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelI kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)al 

énsaFarNrdææsgÁmniymevotNam nigrdæaPi)alénsaFarNrdæ\NÐÚeNsIu sþIBI kar 

ecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

                                                                            teTA raCkic©elx 93 10565 

2-RBHraCRkwtü 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1357 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Cin CInév: ¬CHEN JINWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQμaH 

Ca  Cin év:mIg ¬CHEN WEIMING¦  10650 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1358 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Cin mUlIn ¬CHEN, MULIN ¦ CnCaticin sBa¢aticin   10651 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1359 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  lI hugTU ¬LI HONGTU¦ CnCaticin sBa¢aticin   10652 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1360 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Qin eb:gehg ¬CHEN, PENG-HENG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an;  10653 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1361 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Qin K½nqag ¬CHEN, KUAN-CHANG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an;  10654 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1362 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elakRsI  és v:agyUqan ¬TSAI WANG, YU-CHARN¦ CnCaticin 

étv:an; sBa¢aticinétv:an;  10655 

 



x 
08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1363 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr edayGaBah_ 

BiBah_ dl;elakRsI  pøym:n v:r:Uqa ¬PHLOIMON WAROCHA¦ CnCatiéf 

sBa¢atiéf  10656 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1364 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 12 rUb  10657 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1365 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 23 

rUb  10658 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1366 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb  10660 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1367 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Gs;elak cMnYn 04 rUb  10661 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1368 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 40 rUb  10662 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1369 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 41 rUb  10664 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1370 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 15 

rUb¼GgÁ  10667 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
25-12-2018 -GnuRkwtüelx 177 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 10668  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 178 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 10670  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 179 GnRk>bk sþIBI  karepÞrt\NTanfvika 10672  

13-12-2018 -GnuRkwtüelx 1195 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMg nigtemøIgzan³CUnsmaCik 

nigkarEtgtaMgRbFannaykdæan énKN³km μaFikarsiT§imnusSkm<úCa 10674  

 



K 
13-12-2018 -GnuRkwtüelx 1196 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMgm®nþIraCkar 10676  

13-12-2018 -GnuRkwtüelx 1197 GnRk>tt sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nIþraCkar 10677  

2-esckþIseRmc  
25-12-2018 -esckþIseRmcelx 97 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrRksYg edIm,IsRmb 

sRmYlerobcMxøwmsarsRmab;kic©RbCMuelIkTI 10 sþIBI kic©shRbtibtþikar nigkar 

GPivDÆrvagbNþaextþCab;RBMEdnkm<úCa-evotNam 10679 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

19-12-2018 -Rbkaselx 1405 shv>Rbk sþIBI karbegáItKN³kmμaFikardwknaMkarGnuvtþKeRmag 

pøÚvel,ÓnelOnPñMeBj-extþRBHsIhnu  10683 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

14-08-2018 -Rbkaselx 274 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un e®hÁs KørI  

¬exmbUDa¦ hÁamiun begáIteragcRk kat;edr nige)aHBum<semøókbMBak; 

 

10686 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056510565



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056610566



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056710567



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056810568



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056910569



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057010570



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057110571



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057210572



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057310573



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057410574



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057510575



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057610576



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057710577



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057810578



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057910579



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058010580



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058110581



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058210582



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058310583



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058410584



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058510585



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058610586



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058710587



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058810588



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058910589



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059010590



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059110591



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059210592



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059310593



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059410594



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059510595



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059610596



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059710597



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059810598



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059910599



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060010600



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060110601



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060210602



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060310603



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060410604



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060510605



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060610606



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060710607



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060810608



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060910609



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061010610



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061110611



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061210612



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061310613



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061410614



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061510615



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061610616



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061710617



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061810618



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061910619



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062010620



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062110621



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062210622



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062310623



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062410624



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062510625



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062610626



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062710627



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062810628



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062910629



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063010630



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063110631



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063210632



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063310633



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063410634



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063510635



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063610636



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063710637



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063810638



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063910639



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064010640



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064110641



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064210642



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064310643



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064410644



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064510645



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064610646



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064710647



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064810648



ត  រា ជកិច្ច លខ ៩៣

ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064910649



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065010650



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065110651



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065210652



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065310653



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065410654



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065510655



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065610656



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065710657



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065810658



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065910659



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066010660



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066110661



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066210662



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066310663



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066410664



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066510665



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066610666



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066710667



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066810668



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066910669



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067010670



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067110671



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067210672



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067310673



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067410674



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067510675



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067610676



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067710677



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067810678



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067910679



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068010680



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068110681



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068210682



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068310683



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068410684



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068510685



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068610686



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068710687



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068810688



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


