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k         N67/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼857 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak v:ag hWLúg ¬ WANG HELONG¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7881 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼858 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak v:ag hWy:ag ¬ WANG HEYANG¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7882 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼859 sþIBI karEtgtaMg elak Qin qIvs‘ug 

nigelak qay suFa Ca ]kj:a 7883 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼860 sþIBI karEtgtaMgelak FI \®nÞ½qnI  Ca ]kj:a 7884 

16-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼861 sþIBI kartemøIgfñak;kñúgzannþrs½kþi]tþmGPi)al 

énRkbx½NÐGPi)al tamkRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkarGKÁelxaFikardæanrdæsPa 

03 rUb 7885 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼863 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa b:ul pan;Na naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 7886 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼864 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; dl; 

m®nþIraCkar 08 rUb  7887 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼865 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ eTAkñúgzannþrs½kþi 

m®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgvb,Fm’ nig 

viciRtsil,³ dl;m®nþIraCkar 05 rUb 7889 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼866 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak qag vinGan ¬CHANG WEN-AN¦ CnCatiicinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 7890 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼867 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lI lI ¬LEE LI¦ CnCatiicinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 7891 



x 
17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼868 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;GñkRsI s‘a h‘uyvin ¬HSIEH HUI-WEN¦ CnCatiicinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 7892 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼869 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμdl; 

elak evg eqs‘ag ¬WENG CHE-HSIANG¦ CnCatiicinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 7893 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼870 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak Cwg yUyeyon ¬TSENG JUI-YEN¦ CnCatiicinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; edaybþÚrmkCaeQμaH Cwg eyon ¬TSENG YEN¦ 7894 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼871 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak s‘U favm:U ¬HSU TIAO-MOU¦ CnCatiicinétv:an; sBa¢aticinétv:an;  7895 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼872 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;GñkRsI és GayCin ¬TSAI I-CHEN¦ CnCatiicinétv:an; sBa¢aticinétv:an;  7896 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼873 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH elakCMTav cMnYn 02 rUb 7897 

II-rdæsPa 
05-09-2018 -esckþIRbkaselx 156 rs sþIBI karseRmcGMBIsuBlPaBénGaNtþirbs; 

tMNagra®sþ nItikalTI 6 énrdæsPa 7898 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
28-08-2018 -GnuRkwtüelx 109 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 44/73 hikta enARsuksñÜl 

extþRkecH ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCnrbs;rdæ 

sRmab;eFVIRbTankmμCakm μsiT§iCUnRbCaBlrdæcMnYn 01 RKYsar 7905 

30-08-2018 -GnuRkwtüelx 110 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7908 

30-08-2018 -GnuRkwtüelx 111 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlépÞdItMbn;GPirkSTwksab 

bwgERBkTb;sßitenAkñúgPUmisa®sþRkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu nigkareFVI  

GnubeyaK  nigkarEbgEckdI 7910 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 807 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7917 

 



K 
02-08-2018 -GnuRkwtüelx 808 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7919 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 809 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7922 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 810 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7923 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 811 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7925 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 812 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7927 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 813 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7929 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 814 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7931 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 815 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7933 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 816 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7934 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 817 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7935 

03-08-2018 -GnuRkwtüelx 818 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7937 

06-08-2018 -GnuRkwtüelx 819 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7939 

06-08-2018 -GnuRkwtüelx 820 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7940 

06-08-2018 -GnuRkwtüelx 821 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 7941 

08-08-2018 -GnuRkwtüelx 822 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7943 

09-08-2018 -GnuRkwtüelx 823 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7945 

09-08-2018 -GnuRkwtüelx 824 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7947 

09-08-2018 -GnuRkwtüelx 825 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐnigEtgtaMgzannþrs½kþim®nþI  

nKr)alCati 7948 

10-08-2018 -GnuRkwtüelx 826 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7949 

10-08-2018 -GnuRkwtüelx 827 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 7952 

10-08-2018 -GnuRkwtüelx 828 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7953 

10-08-2018 -GnuRkwtüelx 829 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7954 

10-08-2018 -GnuRkwtüelx 830 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐ 

zannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7955 

10-08-2018 -GnuRkwtüelx 831 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7957 

 



X 
10-08-2018 -GnuRkwtüelx 832 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 7959 

2-esckþIseRmc 
03-09-2018 -esckþIseRmcelx 46 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμaFikardwknaMkargarfñak;Cati 

sRmab;kmμviFIGPivDÆesdækic©mUldæan-dMNak;kalTI 4 7960 

IV-kargarbNþaRksYg 
 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-08-2018 -Rbkaselx 741 shv>Rbk sþIBI viFan nignItiviFIsRmab;GnuvtþBn§elIR)ak;cMNUl 

nigBn§GakrnanaTak;TinnwgskmμPaBkat; edr nigtRmwm rbs;KeRmagvinieyaK man 

lkçNsm,tþiRKb;RKan;  7963 

16-08-2018 -Rbkaselx 757 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumGnuvtþKeRmagbBa¢rEtmYyCati  7970 

20-08-2018 -Rbkaselx 760 shv>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénelxaFikardæan 

mUlniFiKn§bu)aökm<úCa  7974 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

29-05-2018 -Rbkaselx 182 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hSÚn ¬exmbUDa¦ 

RtaEvllIg & Eh‘nEb‘k É>k begáIteragcRk plitkabUb 7979 

31-05-2018 -Rbkaselx 186 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un h‘uyék EPkXICIg 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitfg;)aøsÞik ekskatug søaksBaØasemøókbMBak; 

nige)aHBum< 7982 

31-05-2018 -Rbkaselx 188 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un run yI ¬exmbUDa¦ 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7985 

05-06-2018 -Rbkaselx 191 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ev:d KøÚb‘l GwEPrwl 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7988 

05-06-2018 -Rbkaselx 192 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ehVsinfic GwEPrwl 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7991 

08-06-2018 -Rbkaselx 195 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbU 

eGc>DI>v:ay>Gil hÁamiun É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7994 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78817881



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78827882



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78837883



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78847884



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78857885



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78867886



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78877887



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78887888



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78897889



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78907890



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78917891



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78927892



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78937893



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78947894



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78957895



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78967896



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78977897



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78987898



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78997899



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79007900



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79017901



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79027902



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79037903



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79047904



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79057905



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79067906



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79077907



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79087908



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79097909



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79107910



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79117911



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79127912



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79137913



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79147914



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79157915



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79167916



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79177917



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79187918



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79197919



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79207920



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79217921



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79227922



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79237923



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79247924



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79257925



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79267926



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79277927



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79287928



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79297929



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79307930



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79317931



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79327932



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79337933



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79347934



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79357935



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79367936



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79377937



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79387938



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79397939



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79407940



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79417941



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79427942



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79437943



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79447944



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79457945



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79467946



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79477947



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79487948



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79497949



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79507950



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79517951



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79527952



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79537953



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79547954



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79557955



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79567956



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79577957



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79587958



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79597959



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79607960



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79617961



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79627962



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79637963



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79647964



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79657965



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79667966



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79677967



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79687968



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79697969



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79707970



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79717971



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79727972



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79737973



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79747974



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79757975



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79767976



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79777977



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79787978



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79797979



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79807980



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79817981



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79827982



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79837983



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79847984



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79857985



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79867986



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79877987



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79887988



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79897989



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79907990



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79917991



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79927992



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79937993



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79947994



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79957995



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79967996



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី




