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k          N83/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1181 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék Bt savin naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ  9625 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1183 sþIBI karEtgtaMgelak KYc suxlI Ca 

]kj:a  9626 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1184 sþIBI karEtgtaMgelakRsI esg BuT§iqat 

Ca ]kj:a  9627 

03-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1185 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak  elakRsI ])asika 

nigRBHsgÇ cMnYn 46 rUb¼GgÁ  9628 

05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1186 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

Lúg visaela BIÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa 

RbcaMRBHraCaNacRkéfLg;d¾cUlRbeTsvij bBa©b; nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 

G‘Uk esaP½N BIGnurdæelxaFikar énRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 

mkCaÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa RbcaM 

RBHraCaNacRkéfLg;d¾  9630 

05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1187 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Lúg visaela 

Cardæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI  9631 

 

 

 



x 
05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1188 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

ng sakl BIÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB tMNagGcié®nþy_ 

énRBHraCaNacRkkm<úCaGmelxaFikardæanGas‘an cUlRbeTsvij edayRtUvcb; 

GaNtþiebskkmμ bBa©b; nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm eyob sMNag BI 

GKÁnaykrgénGKÁnaykdæanGas‘an RksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 

mkCaÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB tMNagGcié®nþy_ énRBHraCaNacRk 

km<úCaGmelxaFikardæanGas‘an Edlmannievsndæan enATIRkughSakarta RbeTs 

\NÐÚensIu 9632 

05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1189 sþIBI karbBa©b; nigEtgtaMgmuxtMENg 

Ék]tþm can; rtna BIGKÁnaykénGKÁnaykdæankic©karc,ab;kugs‘ul nigRBMEdn 

mkCa GKÁnaykénGKÁnaykdæanGas‘an RksYgkarbreTs nigshRbtibtþikar 

GnþrCati nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm 02 rUb  9633 

05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1190 sþIBI EtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

Qag vNÑariT§ CaTIRbwkSaRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati man 

zan³esμI GnurdæelxaFikar  9634 

05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1192 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm  

m:uk c½nÞvasna CaCMnYykarÉk]tþm Qwm plvruN rdæm®nþIRbtiPUGm 

naykrdæm®nþI manzan³esμI GKÁnayk  9635 

05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1193 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

lI sIuNU CaCMnYykarÉk]tþm hSakarIy:a Gadam rdæm®nþIRbtiPUGm 

naykrdæm®nþI manzan³esμI GKÁnayk  9636 

05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1194 sþIBI niy½tkmμtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; BIRkbx½NÐm®nþIRkmkar mkCaRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 

dl;m®nþIraCkar 04 rUb  9637 

 

 



K  

05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1195 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tam 

kRmitsBaØabRt énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; enARksYgsuxaPi)al dl;m®nþI 

raCkar 03 rUb 9638 

05-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1196 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak  elakRsI ])asika kBaØa nigRBHsgÇ 

cMnYn 56 rUb¼GgÁ 9640 

06-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1197 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ TIRbwkSa 

Biess nigTIRbwkSa]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgkarBarCati cMnYn 02 rUb 9642 

06-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1198 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;]tþmesnIy_Ék R)ak; vNÑDI nayTahanfñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBl 

exmrPUminÞ  9643 

06-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1199 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMgmux 

tMENg nay]tþmesnIy_ pn Nar:a CaGKÁelxaFikar énGaCJaFrCatiTb;sáat; 

GavuFKImI nuyekøEG‘r CIvsa®sþ nigviTüúskmμ énRksYgkarBarCati  9644 

06-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1200 sþIBI karEtgtaMgmuxgar nigpþl;zan³ nay 

Tahan énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 07 rUb  9645 

06-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1201 sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ kñúgkgeyaFBl 

exmrPUminÞ nigRbKl;zannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa dl;elak hIum v:an;DI nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ  9647 

06-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1202 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_ nayTahan én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 21 rUb  9648 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
05-11-2018 -GnuRkwtüelx 153 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 9650 

05-11-2018 -GnuRkwtüelx 154 GnRk>bk sþIBI  kareFVIGnubeyaK 9652 

05-11-2018 -GnuRkwtüelx 155 GnRk>bk sþIBI  kareFVIGnubeyaK 9654 

 



X 
06-11-2018 -GnuRkwtüelx 156 GnRk>bk sþIBI  karkat;eqVóldITMhM 138 678 m

2
 sßit 

enAPUmiKKIr XMubitRtaMg RsukéRBnb; extþRBHsIhnu ecjBIIEdnKRmbéRBeQIqñaM 

2002 eFVIGnubeyaKCadIÉkCnrbs;rdæ nigpþl;kmμsiT§iCUnRbCaBlrdæEdl 

kan;kab;Cak;Esþg 9656 

06-11-2018 -GnuRkwtüelx 1071 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9659 

07-11-2018 -GnuRkwtüelx 1072 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9690 

07-11-2018 -GnuRkwtüelx 1073 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9692 

07-11-2018 -GnuRkwtüelx 1074 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9693 

07-11-2018 -GnuRkwtüelx 1075 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 9695 

07-11-2018 -GnuRkwtüelx 1076 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 9697 

07-11-2018 -GnuRkwtüelx 1077 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 9698 

07-11-2018 -GnuRkwtüelx 1078 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9699 

08-11-2018 -GnuRkwtüelx 1079 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9701 

08-11-2018 -GnuRkwtüelx 1080 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9703 

2-esckþIseRmc  
13-11-2018 -esckþIseRmcelx 89 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 9704 

26-11-2018 -esckþIseRmcelx 90 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaB énelxaFikardæan 

bec©keTs sRmab;sm,TandIesdækic© 9705 

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

03-09-2018 -Rbkaselx 303 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un éhdaduug 

hUmefksßay ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRkplit plitpleFVIGMBIvaynP½NÐ nig 

Es,keCIgeRbIR)as;kñúgeKhdæan 9707 

03-09-2018 -Rbkaselx 304 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un éh-ehVsin bUtFIg 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitTUk 9710 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96259625



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96269626



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96279627



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96289628



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96299629



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96309630



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96319631



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96329632



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96339633



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96349634



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96359635



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96369636



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96379637



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96389638



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96399639



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96409640



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96419641



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96429642



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96439643



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96449644



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96459645



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96469646



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96479647



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96489648



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96499649



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96509650



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96519651



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96529652



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96539653



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96549654



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96559655



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96569656



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96579657



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96589658



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96599659



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96609660



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96619661



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96629662



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96639663



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96649664



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96659665



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96669666



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96679667



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96689668



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96699669



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96709670



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96719671



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96729672



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96739673



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96749674



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96759675



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96769676



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96779677



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96789678



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96799679



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96809680



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96819681



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96829682



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96839683



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96849684



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96859685



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96869686



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96879687



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96889688



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96899689



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96909690



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96919691



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96929692



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96939693



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96949694



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96959695



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96969696



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96979697



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96989698



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96999699



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97009700



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97019701



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97029702



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97039703



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97049704



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97059705



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97069706



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97079707



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97089708



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97099709



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97109710



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97119711



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97129712



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


