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k         N53/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

06-07-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0718¼013 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkarFanaTUTat;rbs;raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa [Rkumh‘un 

esñefk xU GilFIDI 6251 

2-RBHraCRkwtü 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼670 sþIBI karEtgtaMgRBHraCaKN³fñak;ctVa 

KN³mhanikay nigRBHraCaKN³kitþiysKN³mhanikay énRBHraCaNacRkkm<úCa 

cMnYn 09 GgÁ 6269 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼671 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm xan; vNÑ³ Ca 

GKÁaFikar énGKÁaFikardæankic©kartulakar enARksYgyutþiFm’ 6270 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼672 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elak]tþmesnIy_eTa h‘U v:an;nI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_  Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 6271 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼673 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa dl; 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_  Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 02 

rUb 6272 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼674 sþIBI kardkhUtzannþrs½kþifñak; ]tþmesnIy_RtI 

BIelak Lay NariT§ naynKr)alfñak;]tþmesnIy_  Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ  6273 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼675 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak cay bUraN 

Rkbx½NÐm®nþIkgeyaFBlexmrPUminÞ RksYgkarBarCati mkCazannþrs½kþi ]tþmGKÁa 

nurkS fñak;elx 3 énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 6274 

 



x 
30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼676 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar 06 rUb enARksYgGPivDÆn_CnbT 6275 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼677 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

10 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 6277 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼678 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH elakCMTav nigGs;elak cMnYn 02 rUb 6279 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
27-06-2018 -GnuRkwtüelx 88 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6280 

29-06-2018 -GnuRkwtüelx 89 GnRk>bk sþIBI karERbkøaymCÄmNÐlbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 

extþkMBg;cam eTACaviTüasßanBhubec©keTsextþkMBg;cam 6283 

29-06-2018 -GnuRkwtüelx 90 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak;BIRTBüsm,tþi 

saFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 6287 

29-06-2018 -GnuRkwtüelx 91 GnRk>bk sþIBI karERbkøaymCÄmNÐlbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 

extþeBaF×sat; eTACaviTüasßanBhubec©keTsextþeBaF×sat; 6289 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 613 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6293 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 614 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6294 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 615 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 6303 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 616 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6304 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 617 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6305 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 618 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 6313 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 619 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6322 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 620 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©Úl niy½tkm μtemøIgzannþrs½kþi 

nigfñak;CUnm®nþIraCkar 6323 

 



K 
27-06-2018 -GnuRkwtüelx 621 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6325 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 622 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 6327 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 623 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6328 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 624 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6329 

2-esckþIENnaM 
06-07-2018 -esckþIENnaMelx 01 sNn sþIBI karp¥aklk;dUr nigBisaeRKOgRsvwgenAmYyéf¶ 

munéf¶e)aHeqñat nigéf¶e)aHeqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nItikalTI 6 qñaM 2018 6332 

 
III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
07-05-2018 -Rbkaselx 495 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlkarRbRBwtþeTA énnaykdæan 

nigGgÁPaBeRkam»vaTGKÁnaykdæanfvika énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  6334 

08-05-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 497 shv>Rbk sþIBI témøkBa©b;esvaBüa)alrbs;mUlniFi 

smFm’suxaPi)al R)ak;]btßmÖbEnßmsRmab;kmμkrnieyaCitCa®sþIenAeBlsRmalkUn 

nignItiviFIGnuvtþcMNay 6349 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

03-04-2018 -Rbkaselx 119 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yU Gay sIu GwEPrwl  

emnUehVkqWrIg begáItsaxaeragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6364 

  

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62516251



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62526252



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62536253



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62546254



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62556255



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62566256



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62576257



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62586258



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62596259



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62606260



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62616261



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62626262



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62636263



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62646264



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62656265



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62666266



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62676267



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62686268



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62696269



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62706270



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62716271



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62726272



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62736273



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62746274



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62756275



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62766276



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62776277



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62786278



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62796279



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62806280



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62816281



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62826282



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62836283



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62846284



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62856285



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62866286



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62876287



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62886288



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62896289



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62906290



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62916291



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62926292



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62936293



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62946294



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62956295



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62966296



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62976297



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62986298



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62996299



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63006300



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63016301



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63026302



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63036303



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63046304



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63056305



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63066306



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63076307



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63086308



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63096309



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63106310



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63116311



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63126312



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63136313



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63146314



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63156315



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63166316



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63176317



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63186318



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63196319



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63206320



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63216321



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63226322



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63236323



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63246324



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63256325



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63266326



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63276327



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63286328



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63296329



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63306330



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63316331



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63326332



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63336333



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63346334



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63356335



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63366336



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63376337



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63386338



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63396339



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63406340



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63416341



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63426342



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63436343



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63446344



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63456345



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63466346



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63476347



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63486348



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63496349



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63506350



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63516351



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63526352



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63536353



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63546354



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63556355



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63566356



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63576357



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63586358



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63596359



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63606360



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63616361



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63626362



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63636363



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63646364



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63656365



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63666366



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


