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k          N93/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-12-2018 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1218¼019 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelI kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)al 

énsaFarNrdææsgÁmniymevotNam nigrdæaPi)alénsaFarNrdæ\NÐÚeNsIu sþIBI kar 

ecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

                                                                       ¬tcb;BI raCkic©elx 92¦ 10689 

2-RBHraCRkwtü 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1267 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  cag eCIpwg ¬ZHENG ZHIPENG¦ CnCaticin sBa¢aticin   10786 

08-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1371 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak 

nigelakRsI cMnYn 92 rUb  10787 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1372 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

03 rUb  10791 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1373 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar  RksYgmhaépÞ   10792 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1374 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ cMnYn 15 rUb   10793 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1375 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgEpnkar 02 rUb   10795 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1376 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 23 rUb   10796 

 



x 
II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
25-12-2018 -GnuRkwtüelx 180 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 10798  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 181 GnRk>bk sþIBI  karEksRmYlmaRta 4 nig maRta 7 

énGnuRkwtüelx 138 GnRk>bk cuHéf¶TI 31 Ex tula qñaM 2018 sþIBI 

karbegáItKN³kmμaFikarEkTRmg;rdæ)alsaFarN³ 10800  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 182 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 10803  

13-12-2018 -GnuRkwtüelx 1198 GnRk>tt sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 10805  

13-12-2018 -GnuRkwtüelx 1199 GnRk>tt sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nIþraCkar 10807  

13-12-2018 -GnuRkwtüelx 1200 GnRk>tt sþIBI  kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIRkmkar 10811  

13-12-2018 -GnuRkwtüelx 1201 GnRk>tt sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 10817  

 

 



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៩២

ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068910689



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069010690



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069110691



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069210692



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069310693



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069410694



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069510695



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069610696



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069710697



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069810698



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069910699



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070010700



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070110701



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070210702



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070310703



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070410704



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070510705



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070610706



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070710707



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070810708



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070910709



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071010710



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071110711



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071210712



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071310713



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071410714



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071510715



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071610716



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071710717



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071810718



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071910719



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072010720



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072110721



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072210722



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072310723



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072410724



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072510725



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072610726



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072710727



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072810728



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072910729



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073010730



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073110731



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073210732



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073310733



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073410734



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073510735



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073610736



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073710737



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073810738



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073910739



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074010740



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074110741



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074210742



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074310743



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074410744



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074510745



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074610746



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074710747



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074810748



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074910749



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075010750



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075110751



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075210752



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075310753



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075410754



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075510755



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075610756



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075710757



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075810758



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075910759



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076010760



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076110761



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076210762



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076310763



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076410764



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076510765



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076610766



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076710767



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076810768



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076910769



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077010770



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077110771



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077210772



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077310773



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077410774



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077510775



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077610776



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077710777



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077810778



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077910779



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078010780



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078110781



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078210782



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078310783



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078410784



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078510785



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078610786



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078710787



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078810788



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078910789



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079010790



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079110791



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079210792



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079310793



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079410794



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079510795



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079610796



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079710797



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079810798



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079910799



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080010800



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080110801



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080210802



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080310803



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080410804



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080510805



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080610806



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080710807



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080810808



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080910809



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081010810



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081110811



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081210812



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081310813



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081410814



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081510815



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081610816



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081710817



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081810818



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


