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k          N95/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1382 sþIBI karEtgtaMgelak és GgÁ lIn Ca 

]kj:a   10949 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1383 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

Can;x<s;énrdæsPa kñúgnItikalTI 6 énrdæsPa cMnYn 02 rUb  10950 

11-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1384 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

CaGnuRbFan CaGKÁelxaFikar GKÁelxaFikarrg cMnYn 04 rUb EtgtaMg nigpþl;zan³ 

dl;CMnYykarÉk]tþm jwm vNÑda eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkebskkmμBiess 02 rUb 

EtgtaMg nigpþl;zan³ dl;TIRbwkSaKN³kmμaFikarCatiRKb;RKgeRKaHmhnþray 19 rUb  10951 

11-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1385 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 06 rUb kñúg 

rcnasm<½n§elxaFikardæan énKN³kmμaFikarCatisRmab;karGPivDÆtamEbbRbCaFib 

etyüenAfñak;eRkamCati ¬K>C>G>b¦  10953 

11-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1386 sþIBI karEtgtaMg CardæelxaFikar  nigCa 

GnurdæelxaFikar énRksYgFmμkar nigsasna cMnYn 10 rUb  10955 

11-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1387 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþICan;x<s;én 

RksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ 2 rUb  10956 

11-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1388 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar énTIsþIkar 

KN³rdæm®nþI 07 rUb  10957 

11-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1389 sþIBI karbBa©b;tMENg EtgtaMg nig 

pþl;zan³ CaTIRbwkSaRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 107 rUb  10958 

11-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1390 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkarén 

TIsþIkarKN³rdæm®nIþ nigrdæelxaFikardæanGakascrsIuvil cMnYn 07 rUb  10962 

 

 



x  

13-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1391 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 03 rUb  10964 

13-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1392 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

GmRksYgB½t’man cMnYn 08 rUb  10965 

13-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1393 sþIBI karbBa©b;tMENg EtgtaMg nigpþl; 

zan³ dl;smasPaBfñak;dwknaM nigsmaCikGcié®nþy_RkumRbwkSaesdækic© sgÁmkic© nig 

vb,Fm’ 58 rUb nigEtgtaMg nigpþl;zan³dl;GKÁelxaFikar nigGKÁelxaFikarrg 

énGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaesdækic© sgÁmkic© nigvb,Fm’ 07 rUb  10966 

13-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1394 sþIBI karepÞrRkbx½NÐm®nþIraCkarsIuvil 03 rUb  10969 

13-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1395 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; FibDinÞ cMeBaH elak sux savNÑ  10970 

13-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1396 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb  10971 

13-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1397 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 03 GgÁ¼rUb  10972 

13-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1398 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 15 rUb  10973 

13-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1399 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ nigelakRsI cMnYn 02 GgÁ¼rUb  10974 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1400 sþIBI karelIkElgeTasBüÜr[TNÐiteQμaH  

hYt h‘ag ePT Rbus Gayu 45 qñaM RtUv)antulakarseRmcpþnÞaeTasdak;Bn§naKar 

tamGMNacsaldIkaelx 08 Rk IVt  10975 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1401 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;elak  

lI san;DI énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ   10976 

 

 



K  

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1402 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak G‘n sug én 

Rkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ   10977 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1403 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak  

Kg; sMeGOn énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  10978 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1404 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl; 

m®nþIraCkar 115 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ  10979 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1405 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  10984 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1406 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RkumRbwkSasþarGPivDÆn_vis½yksikmμ nigCnbT ¬k>k>C¦ 20 rUb  10985 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1407 sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar 

nayTahan énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 02 rUb  10987 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1408 sþIBI karEtgtaMg nigtemøIgzan³dl; 

GnuRbFan nigsmaCikKN³kmμaFikarsiT§imnusSkm<úCa cMnYn 47 rUb  10988 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1409 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék yug exmra nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBl 

exmrPUminÞ  10991 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1410 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi  nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 05 rUb enARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³  10992 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1411 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi  nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgbrisßan  10994 

17-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1412 sþIBI kardak;Ék]tþm Eqm suCati 

énRkbx½NÐm®nþICan;x<s;svnkmμ rbs;GaCJaFrsvnkmμCati [cUlnivtþn_  10996 

 

 



X 
 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
26-12-2018 -GnuRkwtüelx 184 GnRk>bk sþIBI  karEbgEck\NTancMNayfvikafñak;Cati 

tamCMBUkénc,ab; sþIBI hirBaØvtßúsRmab;karRKb;RKgqñaM 2019 10997  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 185 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11019  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 186 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11022  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 187 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11024  

26-12-2018 -GnuRkwtüelx 188 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 11026  

13-12-2018 -GnuRkwtüelx 1203 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMgsmasPaBrbs;GaCJaFrCati 

edaHRsayTMnas;dIFøI 11028  

14-12-2018 -GnuRkwtüelx 1204 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11032  

14-12-2018 -GnuRkwtüelx 1205 GnRk>tt sþIBI  karCUnemdayshemRtI 11033  

14-12-2018 -GnuRkwtüelx 1206 GnRk>tt sþIBI  karEtgtaMgmuxgar nayTahan 11035 

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1207 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 11037  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1208 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 11040  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1209 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11041  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1210 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11049  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1211 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11062  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1212 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþitamsBaØabRt 

CUnm®nþIraCkar 11064  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 1213 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 11067  

2-esckþIseRmc 
27-12-2018 -esckþIseRmcelx 99  ssr sþIBI  karEtgtaMgsmasPaBénRkumRbwkSaCati 

km<úCaedIm,I®sþI 11070  

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094910949



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095010950



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095110951



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095210952



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095310953



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095410954



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095510955



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095610956



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095710957



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095810958



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095910959



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096010960



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096110961



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096210962



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096310963



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096410964



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096510965



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096610966



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096710967



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096810968



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096910969



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097010970



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097110971



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097210972



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097310973



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097410974



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097510975



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097610976



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097710977



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097810978



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097910979



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098010980



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098110981



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098210982



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098310983



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098410984



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098510985



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098610986



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098710987



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098810988



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098910989



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099010990



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099110991



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099210992



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099310993



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099410994



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099510995



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099610996



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099710997



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099810998



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099910999



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100011000



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100111001



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100211002



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100311003



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100411004



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100511005



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100611006



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100711007



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100811008



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100911009



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101011010



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101111011



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101211012



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101311013



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101411014



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101511015



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101611016



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101711017



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101811018



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101911019



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102011020



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102111021



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102211022



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102311023



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102411024



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102511025



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102611026



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102711027



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102811028



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102911029



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103011030



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103111031



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103211032



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103311033



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103411034



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103511035



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103611036



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103711037



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103811038



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103911039



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104011040



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104111041



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104211042



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104311043



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104411044



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104511045



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104611046



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104711047



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104811048



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104911049



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105011050



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105111051



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105211052



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105311053



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105411054



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105511055



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105611056



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105711057



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105811058



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105911059



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106011060



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106111061



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106211062



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106311063



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106411064



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106511065



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106611066



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106711067



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106811068



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106911069



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107011070



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107111071



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107211072



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


