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k         N70/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

24-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼891 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 03 rUb 8231 

25-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼892 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQμaH  

G‘¿u sMGan ePT Rbus EdlRtUv)antulakarseRmcpþnÞaeTasdak;Bn§naKar BIbT 

júHjg;[RbRBwtþbT]RkidæCaGaT× ¬bgá[manPaBvikvrF¶n;F¶rdl;snþisuxsgÁm¦ nig 

bTjúHjg;[mankarerIseGIg tamGMNacsal dIkaelx 54 cuHéf¶TI 09-02-

2018 rbs;tulakarkMBUl 8232 

27-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼893 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐitcMnYn 14 rUb  8233 

28-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼894 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;elak]tþmesnIy_RtI Tun Far:a naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  8235 

28-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼895 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 04 rUb 8236 

28-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼896 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 03 rUb 8237 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼897 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 110 rUb 8238 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼898 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a nigGs;elak cMnYn 31 rUb 8241 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼899 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak b‘un panI én 

Rkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ mkCazannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS én 

Rkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 8243 

 



x 
29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼900 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; RbcaMqñaMdl; 

elak Ca suxriT§i énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 8244 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼901 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ dl;m®nþIBn§naKar 09 rUb 8245 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼902 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elak]tþmesnIy_eTa KaM saerOn naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 8247 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼903 sþIBI karEtgtaMgelak lI Kg; Ca ]kj:a 8248 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼904 sþIBI karEtgtaMgelak éf s‘ag Ca ]kj:a 8249 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼905 sþIBI karEtgtaMgelak Et esOpan; Ca 

]kj:a 8250 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼906 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYg 

]sSahkmμ nigsib,kmμ dl;m®nþIraCkar 67  rUb 8251 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼907 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ eTAkñúgzannþrs½kþi 

Gnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man dl;m®nþIraCkar 83 rUb 8256 

29-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼908 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm kgkmøaMgRbdab;GavuF nigGs;elak cMnYn 95 rUb 8260 

30-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼909 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak G‘Y suvNÑtara 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al énRksYgGPivDÆn_CnbT mkzannþrs½kþi]tþmesnIy_ 

RtI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 8264 

30-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼910 sþIBI kartaMgs‘b;kññúgRkbx½NÐ énRkbx½NÐm®nþI 

RKb;RKgrdæ)al énTIsþIkarKN³rdæm®nþI nigrdæelxaFikardæanGakascrsIuvil dl;m®nþI 

raCkar 33 rUb 8265 

 

 



K 
30-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼911 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a Gs;elak elakRsI ])ask ])asika 

nigRBHsgÇ cMnYn 20 rUb¼GgÁ 8268 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
06-09-2018 -GnuRkwtüelx 114 GnRk>bk sþIBI karbegáItxuTÞkal½ysemþcGKÁmhaesna 

btIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa 8269 

06-09-2018 -GnuRkwtüelx 115 GnRk>bk sþIBI karbegáItxuTÞkal½y]bnaykrdæm®nþI én 

raCrdæaPi)alkm<úCa 8270 

06-09-2018 -GnuRkwtüelx 116 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA én 

TIsþIkarKN³rdæm®nþI 8271 

23-08-2018 -GnuRkwtüelx 860 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  8296 

23-08-2018 -GnuRkwtüelx 861 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  8299 

24-08-2018 -GnuRkwtüelx 862 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaMdl; 

m®nþIraCkar  8302 

24-08-2018 -GnuRkwtüelx 863 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  8304 

24-08-2018 -GnuRkwtüelx 864 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  8306 

24-08-2018 -GnuRkwtüelx 865 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  8309 

24-08-2018 -GnuRkwtüelx 866 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  8311 

24-08-2018 -GnuRkwtüelx 867 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  8312 

24-08-2018 -GnuRkwtüelx 868 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkarsIuvil[sßitkñúgPaB 

TMenrKμanebovtS  8313 

24-08-2018 -GnuRkwtüelx 869 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa  8314 

24-08-2018 -GnuRkwtüelx 870 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan  8315 

 



X 
27-08-2018 -GnuRkwtüelx 871 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 8316 

27-08-2018 -GnuRkwtüelx 872 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa  8317 

27-08-2018 -GnuRkwtüelx 873 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati  8318 

27-08-2018 -GnuRkwtüelx 874 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  8319 

27-08-2018 -GnuRkwtüelx 875 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  8320 

27-08-2018 -GnuRkwtüelx 876 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  8332 

 2-esckþIseRmc  
04-09-2018 -esckþIseRmcelx 47 ssr sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 8335 

3-saracrENnaM  
06-09-2018 -saracrENnaMelx 7 srNn sþIBI karEtgtaMgm®nþIxuTÞkal½y TIRbwkSa nig 

CMnYykarfñak;dwknaMRKb;Can;fñak; 8337 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

28-06-2018 -Rbkaselx 221 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGevIrI ednnIssan; 

Gb‘ÍGayeGs ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitsøaksBaØa ¬semøókbMBak; 

nigEs,keCIgRKb;RbePT¦ 8338 

02-07-2018 -Rbkaselx 225 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Evl Lak; 

Giunevsmiun ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbéd 8341 

02-07-2018 -Rbkaselx 227 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hSúg CIn hSúg hÁ½r 

sIuhÁaert É>k begáIteragcRk plit)arI 8344 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82318231



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82328232



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82338233



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82348234



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82358235



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82368236



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82378237



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82388238



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82398239



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82408240



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82418241



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82428242



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82438243



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82448244



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82458245



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82468246



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82478247



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82488248



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82498249



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82508250



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82518251



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82528252



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82538253



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82548254



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82558255



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82568256



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82578257



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82588258



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82598259



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82608260



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82618261



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82628262



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82638263



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82648264



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82658265



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82668266



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82678267



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82688268



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82698269



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82708270



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82718271



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82728272



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82738273



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82748274



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82758275



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82768276



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82778277



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82788278



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82798279



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82808280



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82818281



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82828282



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82838283



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82848284



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82858285



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82868286



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82878287



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82888288



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82898289



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82908290



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82918291



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82928292



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82938293



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82948294



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82958295



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82968296



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82978297



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82988298



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82998299



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83008300



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83018301



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83028302



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83038303



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83048304



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83058305



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83068306



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83078307



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83088308



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83098309



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83108310



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83118311



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83128312



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83138313



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83148314



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83158315



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83168316



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83178317



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83188318



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83198319



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83208320



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83218321



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83228322



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83238323



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83248324



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83258325



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83268326



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83278327



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83288328



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83298329



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83308330



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83318331



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83328332



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83338333



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83348334



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83358335



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83368336



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83378337



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83388338



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83398339



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83408340



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83418341



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83428342



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83438343



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83448344



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83458345



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83468346



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


