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k          N88/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1291 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

s‘ag pløa CaRbFanelxaFikardæanRkumRbwkSanItikmμ énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

manzan³esμIGKÁnayk  10093 

17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1292 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

cn NariT§ CaGKÁelxaFikarRkumRbwkSaCatiKaMBarsgÁm manzan³esμI 

GnurdæelxaFikar   10094 

17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1293 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþidl;]tþmesnIy_Ék 

Bin NariT§ Canay]tþmesnIy_ nayTahanfñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBl 

exmrPUminÞ      10095 

17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1294 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;elak  

PI bUr:a énRkbx½NÐm®nIþrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ      10096 

17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1295 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm haMg tula 

CaGKÁnayk énGKÁnaykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú énRksYgkargar nigbNþúHbNþal 

viC¢aCIv³  10097 

17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1296 sþIBI kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabRt 

dl;elak sM vNÑa énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm enARksYgGb;rM yuvCn nig 

kILa  10098 

17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1297 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamkRmit 

sBaØab½Rt dl;m®nþIraCkar 11 rUb rbs;RksYg cMnYn 3 énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s;  10099 

17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1298 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

34 rUb rbs;RksYg cMnYn 2   10101 

 



x 
17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1299 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

125 rUb enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún   10104 

17-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1300 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

132 rUb enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta  10110 

24-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1301 sþIBI karEksRmYlmaRta 18 én 

RBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼0918¼932 cuHéf¶TI 06 Ex kBaØa qñaM 2018 sþIBI 

karerobcM nigkarRbRBwtþeTA én]tþmRkumRbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl;  10116 

24-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1302 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgTMnak;TMngrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 49 rUb  10118 

24-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1303 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm xat; kusl Ca 

TIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esμI rdæelxaFikar  10120 

24-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1304 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm xan; vNÑa Ca 

GKÁnayk énGKÁnaykdæanbec©keTs énrdæelxaFikardæanGakascrsIuvil  10121 

24-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1305 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI 

raCkar 03 rUb CaTIRbwkSaRkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa  10122 

24-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1306 sþIBI karEtgtaMg CardæelxaFikar nig 

CaGnurdæelxaFikar énTIsþIkarKN³rdæm®nþI  10123 

24-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1307 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nIþraCkar 

03 rUb CaTIRbwkSaRksYgB½t’man   10124 

24-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1308 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkarénRkumnItib,BaØtþi enAGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaFmμnuBaØ 02 rUb  10125  

24-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1309 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

KN³kmμaFikarCatierobcMkare)aHeqñat 06 rUb  10126 

27-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1310 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ GKÁelxa 

Fikarrg nigTIRbwkSa KN³kmμaFikarCatieGsáab; 05 rUb   10128 

 

 



K  

27-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1311 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

sWn sUfa CaRbtiPUraCrdæaPi)alkm<úCa TTYlbnÞúkCaGKÁnayk énGKÁnaykdæan 

kic©karTUeTA RksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ manzan³esμI GnurdæelxaFikar  10130 

27-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1312 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa eson suvNÑa naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  10131 

27-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1313 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  lI sug ¬LI XIONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  10132 

27-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1314 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  kaMg KYkeGg ¬GAN KOK EN¦ CnCatim:aeLsIu sBa¢atim:aeLsIu  10133 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
13-12-2018 -GnuRkwtüelx 168 GnRk>bk sþIBI  karEksRmYlépÞbwgeCIgÉk sßitenAkñúg 

xNÐmanC½y nigxNÐdegáa raCFanIPñMeBj nigRkugtaex μA extþkNþal 10134  

13-12-2018 -GnuRkwtüelx 169 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 10137 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1149 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10139 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1150 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg RbKl;Parkic© nigdMeLIg 

zannþrs½kþim®nþIraCkar 10140 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1151 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10142 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1152 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10151 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1153 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10154 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1154 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10156 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1155 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10157 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1156 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10158  

 

 



X  

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 1157 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 10159  

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 1158 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10160 

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 1159 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþI 

raCkar 10161 

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 1160 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10163 

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 1161 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10165 

2-esckþIseRmc 
12-12-2018 -esckþIseRmcelx 96 ssr sþIBI  karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaCati 

PsþúParkmμ nigKN³km μaFikarCatiPsþúParkmμ 10166 

3-saracr 
12-12-2018 -saracrelx 07 sr sþIBI  karkMNt;nItiviFIsRmab;karebIkpþl;ebovtSerogral; 

BIrs)þah_mþgkñúgExnImYy² CUnm®nþIraCkarsIuvil nigm®nþIsaFarN³epSgeTot 10170  

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

30-10-2018 -Rbkaselx 1226 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlcMNat;fñak;rdæ)alénmatika 

fvikarbs;rdæ)alfñak;Cati                                                 tmkBI raCkic©elx 87  10174  

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009310093



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009410094



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009510095



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009610096



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009710097



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009810098



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009910099



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010010100



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010110101



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010210102



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010310103



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010410104



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010510105



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010610106



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010710107



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010810108



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010910109



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011010110



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011110111



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011210112



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011310113



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011410114



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011510115



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011610116



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011710117



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011810118



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011910119



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012010120



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012110121



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012210122



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012310123



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012410124



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012510125



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012610126



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012710127



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012810128



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012910129



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013010130



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013110131



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013210132



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013310133



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013410134



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013510135



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013610136



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013710137



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013810138



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013910139



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014010140



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014110141



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014210142



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014310143



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014410144



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014510145



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014610146



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014710147



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014810148



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014910149



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015010150



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015110151



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015210152



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015310153



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015410154



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015510155



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015610156



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015710157



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015810158



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015910159



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016010160



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016110161



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016210162



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016310163



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016410164



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016510165



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016610166



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016710167



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016810168



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016910169



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017010170



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017110171



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017210172



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017310173



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៧

ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017410174



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017510175



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017610176



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017710177



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017810178



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017910179



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018010180



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018110181



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018210182



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018310183



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018410184



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018510185



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018610186



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018710187



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018810188



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018910189



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019010190



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019110191



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019210192



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019310193



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019410194



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019510195



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019610196



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019710197



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019810198



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019910199



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020010200



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020110201



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020210202



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020310203



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020410204



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020510205



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020610206



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020710207



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៩

ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020810208



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


