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k         N57/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼718 sþIBI karniy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar 06 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg]sSahkmμ nig 

sib,kmμ 6719 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼719 sþIBI karniy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;elak eGot vNÑa énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar 6720 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼720 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 29 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsgÁmkic© GtIt 

yuT§Cn nigyuvnItism,Ta 6721 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼721 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 36 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man 6723 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼722 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

03 rUb énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; enARksYgkarbreTs nigshRbtibtþikar 

GnþrCati 6726 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼723 sþIBI kartemøIgfñak;RbcaMqñaM dl;elak eGg 

PIrug énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgbrisßan 6727 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼724 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar 107 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTs 

Can;x<s; enARksYgEpnkar nigRksYgGPivDÆn_CnbT 6728 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼725 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 101 rUb 6734 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼726 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a nigGs;elak cMnYn 06 rUb 6738 

 



x 
10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼727 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak eTB Parmü 6739 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼728 sþIBI karEtgtaMgelak tan; xaMePO Ca 

]kj:a 6740 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼729 sþIBI karEtgtaMgelak KYc epg Ca ]kj:a 6741 

10-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼730 sþIBI karEtgtaMgelak h‘uy ePov Ca 

]kj:a 6742 

11-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼731 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa sYn bvr nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBl 

exmrPUminÞ 6743 

11-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼732 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak G‘Yn suT§a én 

Rkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 6744 

11-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼733 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCaénRksYgmhaépÞ 04 rUb 6745 

11-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼734 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 16 rUb  6746 

11-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼735 sþIBI niy½tkmμtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; dl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgGPivDÆn_ 

CnbT 6748 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
18-07-2018 -GnuRkwtüelx 101 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6749 

19-07-2018 -GnuRkwtüelx 102 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 11 énGnuRkwtüelx 

149 GnRk>bk cuHéf¶TI 5 Ex kBaØa qñaM 2017 sþIBI karkMNt;kéRm 

énkareRbIR)as;elxTUrs½BÞ nigelxTUrKmnaKmn_ 6751 

29-06-2018 -GnuRkwtüelx 636 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6754 

 



K 
02-07-2018 -GnuRkwtüelx 637 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 6755 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 638 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 6759 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 639 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6763 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 640 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ 6764 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 641 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6766 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 642 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6793 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 643 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6795 

2-esckþIseRmc 
18-07-2018 -esckþIseRmcelx 42 ssr sþIBI karbegáItKN³bBa¢akar karBarsnþisux 

suvtßiPaB CUnsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa nigsemþckitþiRBwT§bNÐit b‘un r:anI h‘unEsn enAPUmisa®sþ 

RkugtaexμA extþkNþal ehAkat; ¬X1¦ 6796 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

08-05-2018 -RbkasrYmelx 498 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³ edayRksYgéRbsNIy_ 

nigTUrKmnaKmn_  6798 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67196719



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67206720



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67216721



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67226722



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67236723



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67246724



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67256725



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67266726



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67276727



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67286728



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67296729



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67306730



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67316731



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67326732



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67336733



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67346734



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67356735



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67366736



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67376737



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67386738



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67396739



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67406740



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67416741



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67426742



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67436743



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67446744



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67456745



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67466746



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67476747



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67486748



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67496749



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67506750



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67516751



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67526752



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67536753



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67546754



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67556755



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67566756



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67576757



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67586758



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67596759



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67606760



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67616761



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67626762



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67636763



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67646764



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67656765



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67666766



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67676767



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67686768



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67696769



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67706770



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67716771



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67726772



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67736773



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67746774



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67756775



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67766776



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67776777



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67786778



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67796779



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67806780



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67816781



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67826782



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67836783



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67846784



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67856785



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67866786



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67876787



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67886788



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67896789



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67906790



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67916791



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67926792



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67936793



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67946794



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67956795



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67966796



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67976797



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67986798



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67996799



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68006800



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68016801



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68026802



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68036803



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68046804



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68056805



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68066806



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68076807



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68086808



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68096809



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68106810



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68116811



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68126812



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68136813



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68146814



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68156815



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68166816



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68176817



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68186818



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68196819



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68206820



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68216821



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68226822



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68236823



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68246824



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68256825



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68266826



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68276827



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68286828



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68296829



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68306830



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68316831



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68326832



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68336833



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68346834



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


