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k          N89/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-12-2018 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1218¼016 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIsn§isBaØa sþIBI btüab½n rvagRBHraCaNacRkkm<úCa nigshB½n§rusSúI   10209 

2-RBHraCRkwtü 

28-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1315 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

RsI niml CaTIRbwkSaGmRksYgEpnkar manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ  10236 

28-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1316 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ca 

TIRbwkSaGmRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 19 rUb  10237  

28-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1317 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi Rkbx½NÐ 

nigfñak; dl;m®nþIraCkar 31 rUb rbs;RksYg cMnYn 10  10239 

28-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1318 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak h‘uy b:UlIn 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  10242 

28-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1319 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 

29 rUb  10243 

28-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1320 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 15 rUb  10245 

28-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1321 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 03 rUb  10246 

29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1322 sþIBI karEtgtaMgCMnYykarsemþcGKÁ 

mhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa  10247 

 



x 
29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1323 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

]tþmesnIy_eTa CYn kul CaCMnYykarÉk]tþm yU s‘unLúg rdæm®nþI 

RbtiPUGmnaykrdæm®nþI manzan³esμIGKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  10248 

29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1324 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  10249 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
14-12-2018 -GnuRkwtüelx 170 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 10250  

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 1162 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10252 

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 1163 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10253 

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 1164 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  10255 

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 1165 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  10262 

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1166 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  10264 

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1167 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  10267 

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1168 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  10268 

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1169 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  10269 

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1170 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  10271 

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1171 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  10272 

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1172 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMgTIRbwkSa  10275 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

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

fvikarbs;rdæ)alfñak;Cati                                                 teTA raCkic©elx 90  10281 

 

 



K 
05-12-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 1317 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

nigrC¢eTyükrcMNUlrg RbcaMenAsaklviTüal½yviTüasa®sþsuxaPi)al énRksYg 

suxaPi)al 10313 

05-12-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 1318 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMenAsaklviTüal½yviTüasa®sþsuxaPi)al énRksYg 

suxaPi)al  10316 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

06-08-2018 -Rbkaselx 260 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un 8 sþar s<tEvr 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 10319 

13-08-2018 -Rbkaselx 272 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un tUv:a ¬exmbUDa¦ 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 10322 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020910209



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021010210



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021110211



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021210212



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021310213



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021410214



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021510215



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021610216



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021710217



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021810218



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021910219



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022010220



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022110221



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022210222



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022310223



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022410224



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022510225



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022610226



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022710227



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022810228



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022910229



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023010230



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023110231



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023210232



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023310233



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023410234



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023510235



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023610236



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023710237



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023810238



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023910239



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024010240



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024110241



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024210242



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024310243



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024410244



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024510245



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024610246



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024710247



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024810248



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024910249



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025010250



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025110251



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025210252



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025310253



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025410254



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025510255



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025610256



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025710257



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025810258



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025910259



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026010260



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026110261



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026210262



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026310263



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026410264



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026510265



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026610266



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026710267



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026810268



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026910269



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027010270



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027110271



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027210272



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027310273



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027410274



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027510275



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027610276



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027710277



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027810278



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027910279



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028010280



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៧-៨៨

ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028110281



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028210282



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028310283



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028410284



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028510285



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028610286



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028710287



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028810288



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028910289



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029010290



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029110291



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029210292



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029310293



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029410294



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029510295



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029610296



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029710297



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029810298



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029910299



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030010300



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030110301



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030210302



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030310303



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030410304



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030510305



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030610306



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030710307



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030810308



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030910309



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031010310



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031110311



ត  រា ជកិច្ច លខ ៩០

ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031210312



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031310313



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031410314



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031510315



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031610316



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031710317



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031810318



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031910319



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032010320



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032110321



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032210322



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032310323



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032410324



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


