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k         N63/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

06-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼809 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM  

nigniy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; enARksYgkarbreTs nigshRbtibtþikar 

GnþrCati dl;m®nþIraCkar 46 rUb 7415 

06-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼810 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM  

enArdæelxaFikardæanGakascrsIuvil dl;m®nþIraCkar 36 rUb 7418 

06-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼811 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM  

nigniy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; 

dl;m®nþIraCkar 46 rUb 7421 

06-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼812 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM  

enARksYgFmμkar nigsasna dl;m®nþIraCkar 11 rUb 7425 

06-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼813 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM  

enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún dl;m®nþIraCkar 74 rUb 7427 

06-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼814 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM  

nigniy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; enARksYgyutþiFm’ dl;m®nþIraCkar 66 rUb 7432 

06-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼815 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ eTAkñúg 

zannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgeTscrN_ dl;m®nþI 

raCkar 78 rUb 7435 

06-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼816 sþIBI niy½tkmμtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; BIRkbx½NÐm®nþIRkmkar mkCaRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enArdæelxaFikar 

dæanGakascrsIuvil dl;m®nþIraCkar 04 rUb 7439 

 

 



x 
  II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ 

15-08-2018 -esckþIseRmcelx 196¼004¼2018 kbF>c cuHéf¶TI 15 Ex sIha qñaM 2018 

elIsMNMuerOg elx 354¼005¼2018 cuHéf¶TI 10 Ex sIha qñaM 2018 7440 

III-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
20-07-2018 -GnuRkwtüelx 748 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7454 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 749 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7455 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 750 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7456 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 751 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7458 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 752 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7460 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 753 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7462 

23-07-2018 -GnuRkwtüelx 754 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7463 

23-07-2018 -GnuRkwtüelx 755 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7465 

23-07-2018 -GnuRkwtüelx 756 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIBn§naKar[cUlnivtþn_ 7466 

23-07-2018 -GnuRkwtüelx 757 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7468 

23-07-2018 -GnuRkwtüelx 758 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7469 

23-07-2018 -GnuRkwtüelx 759 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7470 

23-07-2018 -GnuRkwtüelx 760 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7472 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 761 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 7477 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 762 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7478 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 763 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7480 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 764 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 7511 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 765 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7513 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 766 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7514 

 

 



K 
IV-kargarbNþaRksYg 

 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
11-07-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 623 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæanrdæ)alkarBar nigGPirkSFmμCatiénRksYgbrisßan  7515 

12-07-2018 -Rbkaselx 694 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl nigrC¢eTyükr 

cMNUlrg enAGKÁelxaFikardæan énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  7518 

17-07-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 700 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún   7520 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

26-04-2018 -Rbkaselx 146 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un b£T§imunI sMNaglaP 

xU GilFIDI begáItsaxaeragcRk EkécñC½rekAs‘U 7522 

04-05-2018 -Rbkaselx 152 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un edhan GUtU 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk temøIgrfynþ 7525 

09-05-2018 -Rbkaselx 153 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:un hVúl 

eGneFIR)ay É>k begáIteragcRk plitGMBUlePøIglMG Etm)øasÞik nigsmÖar³evcx©b; 

RKb;RbePT 7528 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74157415



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74167416



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74177417



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74187418



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74197419



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74207420



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74217421



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74227422



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74237423



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74247424



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74257425



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74267426



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74277427



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74287428



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74297429



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74307430



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74317431



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74327432



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74337433



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74347434



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74357435



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74367436



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74377437



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74387438



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74397439



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74407440



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74417441



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74427442



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74437443



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74447444



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74457445



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74467446



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74477447



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74487448



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74497449



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74507450



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74517451



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74527452



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74537453



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74547454



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74557455



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74567456



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74577457



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74587458



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74597459



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74607460



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74617461



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74627462



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74637463



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74647464



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74657465



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74667466



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74677467



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74687468



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74697469



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74707470



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74717471



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74727472



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74737473



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74747474



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74757475



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74767476



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74777477



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74787478



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74797479



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74807480



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74817481



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74827482



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74837483



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74847484



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74857485



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74867486



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74877487



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74887488



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74897489



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74907490



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74917491



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74927492



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74937493



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74947494



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74957495



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74967496



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74977497



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74987498



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74997499



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75007500



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75017501



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75027502



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75037503



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75047504



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75057505



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75067506



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75077507



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75087508



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75097509



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75107510



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75117511



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75127512



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75137513



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75147514



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75157515



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75167516



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75177517



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75187518



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75197519



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75207520



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75217521



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75227522



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75237523



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75247524



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75257525



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75267526



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75277527



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75287528



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75297529



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75307530



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


