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k          N91/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-12-2018 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1218¼018 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab; sþIBI karTUTat;fvika 

TUeTArbs;rdæsRmab;karRKb;RKgqñaM 2017   10441 

2-RBHraCRkwtü 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1336 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm fuk suxum 

CaGnurdæelxaFikarRksYgeTscrN_  10488 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1337 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man manzan³esμI GnurdæelxaFikar 03 rUb  10489 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1338 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

nigCMnYykar semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ 

cMnYYn 05 rUb  10490 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1339 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm b‘un nI 

CaTIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esμI rdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  10491 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1340 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

m:m qvIr³ CaTIRbwkSaGmRksYgEpnkar manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ  10492 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1341 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ca 

TIRbwkSaRksYgB½t’man cMnYn 11 rUb  10493 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1342 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ca 

TIRbwkSaRksYgmuxgarsaFarN³ cMnYn 12 rUb  10494 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1343 sþIBI kartemøIgzan³dl;GKÁelxaFikarrg 

KN³kmμaFikarvinieyaKkm<úCa nigGKÁelxaFikarrgKN³kmμaFikarnItism,Ta nig 

GPivDÆn_km<úCa énRkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa 05 rUb  10496 

 



x 
01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1344 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþI 

raCkar 298 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú  10497 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1345 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH elakCMTav éL KImhug b‘un esg  10508 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1346 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav nigGs;elak cMnYn 12 rUb  10509 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1347 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  lIv daév ¬LIU, DAWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQμaHCa 

émxW lIv ¬MICHAEL LIU¦  10510 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1348 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  m:a hanb‘Ín ¬MA HANBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQμaHCa m:a hanBIg ¬MA HANBIN¦  10511 
01-12-2018 - KRET NS¼KRT¼1218¼1349 NOMMONS Hanorable Nguyen Hoa Binh, 

Commandeur de l’ Ordre Royal du Sahamétrei, en témoignage de Notre haute 
considération.  10512 

01-12-2018 - KRET NS¼KRT¼1218¼1350 NOMMONS Hanorable Khamphane 
Sitthidampha, Commandeur de l’ Ordre Royal du Sahamétrei, en témoignage de 
Notre haute considération.  10513 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1351 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH semþcRBHmhisSra neratþm c½RkBgS; nigÉk]tþm  

sM RBhμna  10514 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1352 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gñkmñag Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigkBaØa cMnYn 

20 rUb  10515 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1353 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 

24 rUb  10516 

 



K 
01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1354 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  lIn yanli ¬LIN, YANLI¦ CnCaticin sBa¢aticin  10517 

06-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1355 sþIBI temøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMg 

nay]tþmesnIy_ Xwm b‘unsug CardæelxaFikarRksYgkarBarCati  10518 

06-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1356 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm eTo sIha 

CaGPi)al énKN³GPi)alextþesomrab  10519 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
25-12-2018 -GnuRkwtüelx 174 GnRk>bk sþIBI  karbegáIttMbn;karBareTsPaB{bwglMkud} 10520  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 175 GnRk>bk sþIBI  karepÞ\NTanfvika 10524  

25-12-2018 -GnuRkwtüelx 176 GnRk>bk sþIBI  karepÞ\NTanfvika 10526  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1177 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdaykargar 10528  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1178 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10529  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1179 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdayshemRtI 10531  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1180 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdaykargar 10532  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1181 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMgm®nþIraCkar 10540  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1182 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMgm®nþIraCkar 10541  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1183 GnRk>tt sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa Cakic©bcäamrN³ 10542  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1184 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMgm®nþIraCkar 10543  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1185 GnRk>tt sþIBI  kareFVIniy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

m®nIþraCkar 10544  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1186 GnRk>tt sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 10545  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1187 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMgm®nþIraCkar 10547  

11-12-2018 -GnuRkwtüelx 1188 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10549  

 



X 
11-12-2018 -GnuRkwtüelx 1189 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdaysßabnaCati 10551  

11-12-2018 -GnuRkwtüelx 1190 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdaykargar 10553  

11-12-2018 -GnuRkwtüelx 1191 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdaysßabnaCati 10555  

11-12-2018 -GnuRkwtüelx 1192 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdaysßabnaCati 10557  

11-12-2018 -GnuRkwtüelx 1193 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMgm®nþIraCkar 10558  

12-12-2018 -GnuRkwtüelx 1194 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMgm®nþIraCkar 10559  

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

11-12-2018 -Rbkaselx 1334 shv>Rbk sþIBI karbegáIt nigEtgtaMgRkumlT§kmμ rbs; 

GgÁPaBPaBCaédKUrvagrdæ nigÉkCnfñak;kNþal  10560 

13-12-2018 -Rbkaselx 1355 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükrRbcaMenA 

saklviTüal½yviTüasa®sþsuxaPi)al énRksYgsuxaPi)al  10562 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044110441



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044210442



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044310443



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044410444



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044510445



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044610446



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044710447



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044810448



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044910449



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045010450



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045110451



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045210452



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045310453



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045410454



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045510455



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045610456



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045710457



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045810458



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045910459



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046010460



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046110461



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046210462



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046310463



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046410464



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046510465



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046610466



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046710467



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046810468



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046910469



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047010470



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047110471



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047210472



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047310473



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047410474



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047510475



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047610476



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047710477



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047810478



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047910479



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048010480



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048110481



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048210482



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048310483



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048410484



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048510485



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048610486



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048710487



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048810488



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048910489



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049010490



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049110491



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049210492



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049310493



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049410494



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049510495



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049610496



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049710497



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049810498



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049910499



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050010500



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050110501



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050210502



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050310503



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050410504



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050510505



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050610506



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050710507



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050810508



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050910509



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051010510



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051110511



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051210512



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051310513



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051410514



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051510515



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051610516



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051710517



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051810518



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051910519



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052010520



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052110521



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052210522



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052310523



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052410524



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052510525



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052610526



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052710527



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052810528



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1052910529



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053010530



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053110531



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053210532



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053310533



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053410534



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053510535



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053610536



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053710537



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053810538



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1053910539



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054010540



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054110541



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054210542



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054310543



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054410544



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054510545



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054610546



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054710547



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054810548



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1054910549



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055010550



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055110551



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055210552



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055310553



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055410554



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055510555



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055610556



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055710557



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055810558



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055910559



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056010560



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056110561



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056210562



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056310563



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056410564



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


