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k          N80/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1129 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;elak 

CMTav eGam Parmü CaCMnYykarÉk]tþm eQog y::aNar:a rdæm®nIþRbtiPU 

Gmnaykrdæm®nþI manzan³esμI GKÁnayk  9337 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1130 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

KwmGn KIrIy:a CaCMnYykarÉk]tþm G‘uC KwmGn rdæm®nIþRbtiPUGmnaykrdæm®nþI 

manzan³esμI GKÁnayk  9338 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1131 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

nin vNÑ³ CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanKN³kmμkarsRmab;edaHRsay 

bBaðakUdkmμ )atukmμ enAtamRKb;muxsBaØa manzan³esμI GKÁnayk  9339 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1132 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

G‘uk smviTüa CaRbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkCanaykebLaCatirbbsnþisux 

sgÁm énRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ manzan³esμI rdæelxaFikar  9340 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1133 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaCMnYykar 

Ék]tþm   ywm NulLa eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkebskkmμBiess 02 rUb  9341 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1134 sþIBI karEtgtaMg CaTIRbwkSaraCrdæaPi)al 

02  rUb  9342 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1135 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm  mIu lIhYt Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgFnFanTwk nig]tuniym  9343 

20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1136 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nIþraCkar 21 rUb enARksYgsuxaPi)al  9344 

 

 



x 
20-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1137 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sBnayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 09 

rUb  9346 

22-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1138 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_kñúgzannþrs½kþi 

]tþmecARkm énRkbx½NÐecARkm nigkñúgzannþrs½kþi]tþmRBHraCGaCJaénRkbx½NÐ 

RBHraCGaCJa cMnYn 06 rUb  9348 

27-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1139 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sB])ask say Kwms‘an nUveRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; 

mhaesrIvDÆn_  9349 

27-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1140 sþIBI karepÞrmuxtMENg RbFan GnuRbFan 

ecARkm saladMbUgraCFanI-extþ cMnYn 43 rUb  9350 

27-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1141 sþIBI karEtgtaMg nigepÞrmuxtMENg 

GKÁRBHraCGaCJarg RBHraCGaCJa nigRBHraCGaCJarg énmhaGyükarGmtulakarkMBUl 

mhaGyükarGmsala]T§rN_ nigGyükarGmsaladMbUgraCFanI-extþ cMnYn 24 rUb  9354 

27-10-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1018¼1142 sþIBI karGnuBaØat[elak esam sirivDÆ 

ecARkmtulakarkMBUl EdlmanGayuelIsBI 65 qñaM bnþkargar  9357 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
01-11-2018 -GnuRkwtüelx 144 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9358 

01-11-2018 -GnuRkwtüelx 145 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess exmbUDan-

sIuNU emFllIk emeFoerol 9360 

01-11-2018 -GnuRkwtüelx 146 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess exmbUDan 

ecCag hÁ½rCI 9364 

01-11-2018 -GnuRkwtüelx 147 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlépÞbwgtaemak ¬bwgkb;RsUv¦ 

sßitkñúgraCFanIPñMeBj Casm,tþisaFarN³rbs;rdæ 9368 

 



K 
01-11-2018 -GnuRkwtüelx 148 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlépÞbwgeCIgÉk sßßitenAkñúg 

xNÐmanC½y nigxNÐdegáa raCFanIPñMeBj nigRkugtaexμA extþkNþal 9372 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1031 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9378 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1032 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 9410 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1033 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9411 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1034 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 9413 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1035 GnRk>tt sþIBI karlubeQμaH nayTahan 9415 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1036 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 9416 

02-11-2018 -GnuRkwtüelx 1037 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9418 

2-esckþIseRmc  
31-10-2018 -esckþIseRmcelx 81 ssr sþIBI karcat;taMgm®nþIraCkar 9419 

01-11-2018 -esckþIseRmcelx 82 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

mUlniFikatBVkic©esvasklTUrKmnaKmn_ 9421 

01-11-2018 -esckþIseRmcelx 83 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

mUlniFiénkarksagsmtßPaB nigkarRsavRCav nigkarGPivDÆelIvis½y 

TUrKmnaKmn_ nigbec©kviTüaKmnaKmn_ nigB½t’man 9423 

02-11-2018 -esckþIseRmcelx 84 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarrbs;raCrdæaPi)al 

edIm,IedaHRsaysMeNI nigsMNUmBrrbs;GgÁkarsgÁmsIuvil 9425 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

02-10-2018 -Rbkaselx 1111 shv>Rbk sþIBI karpøas;bþÚr nigEtgtaMgsmasPaBbEnßmén 

elxaFikardæanmUlniFiKn§bu)aökm<úCa  9427 

22-10-2018 -Rbkaselx 1217 shv>Rbk sþIBI karbegáIt nigdak;[dMeNIrkarGgÁPaBfvika 

énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  9429 

 

 



X 
26-10-2018 -Rbkaselx 1223 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarsikSa nigBinitüeLIgvijnUv 

{c,ab;sþIBImUlbRtrdæ}  9431 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

23-08-2018 -Rbkaselx 282 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CIb m:ug GIunda®sÞIs_ 

¬sIuGimGay¦ É>k begáIteragcRk plitTueya 9434 

24-08-2018 -Rbkaselx 284 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un jÚ ®hÁInenIrIs_ ev 

¬exmbUDa¦ rIjÚevb‘l rIsss_ RbUessIug  É>k begáIteragcRk EkécñeRKOgeGLik 

RtUnikcas;²kñúgRsuk 9437 

24-08-2018 -Rbkaselx 285 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un suxXIm m:anim:a 

RKub xU GilFIDI begáIteragcRk plitTwkRbTalknÞúyRkeBI 9440 

24-08-2018 -Rbkaselx 286 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mUr:ata ¬exmbUDa¦ 

begáIteragcRk e)aHBum< ¬søaksBaØa/ kabUb¦ nigRkdasbiT 9443 

24-08-2018 -Rbkaselx 287 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ex mIu yIn vU 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk e)aHBum<elIRkdasRKb;RbePT 9446 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93379337



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93389338



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93399339



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93409340



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93419341



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93429342



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93439343



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93449344



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93459345



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93469346



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93479347



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93489348



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93499349



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93509350



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93519351



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93529352



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93539353



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93549354



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93559355



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93569356



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93579357



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93589358



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93599359



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93609360



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93619361



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93629362



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93639363



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93649364



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93659365



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93669366



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93679367



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93689368



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93699369



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93709370



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93719371



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93729372



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93739373



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93749374



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93759375



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93769376



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93779377



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93789378



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93799379



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93809380



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93819381



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93829382



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93839383



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93849384



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93859385



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93869386



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93879387



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93889388



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93899389



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93909390



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93919391



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93929392



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93939393



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93949394



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93959395



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93969396



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93979397



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93989398



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93999399



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94009400



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94019401



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94029402



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94039403



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94049404



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94059405



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94069406



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94079407



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94089408



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94099409



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94109410



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94119411



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94129412



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94139413



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94149414



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94159415



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94169416



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94179417



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94189418



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94199419



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94209420



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94219421



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94229422



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94239423



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94249424



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94259425



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94269426



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94279427



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94289428



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94299429



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94309430



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94319431



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94329432



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94339433



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94349434



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94359435



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94369436



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94379437



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94389438



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94399439



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94409440



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94419441



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94429442



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94439443



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94449444



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94459445



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94469446



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94479447



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94489448



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


