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k         N58/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

11-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼736 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 04 rUb  6835 

11-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼737 sþIBI lkçxNÐénkardMeLIgfñak; b¤zannþrs½kþi 

sRmab;ecARkm nigRBHraCGaCJa 6836 

13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼738 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm m:uk FarI Ca 

RbFanelxaFikardæan énKN³kmμaFikarCatiRbqaMgTaruNkmμ GMeBIeXareXA GMeBI 

GmnusSFm’ GMeBIeFVITukçbukemñj b¤TNÐkmμ{K>C>b>T} 6840 

13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼739 sþIBI niy½tkmμ temøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

enARksYgmuxgarsaFarN³ dl;m®nþIraCkar 06 rUb 6841 

13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼740 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 02 rUb 6842 

13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼741 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elak]tþmesnIy_eTa Ej:m cMNan naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  6843 

13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼742 sþIBI karEtgtaMgelak yI suT§a Ca ]kj:a  6844 

13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼743 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 03 rUb 6845 

13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼744 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakRsI GYg pløa 6846 

13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼745 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 10 rUb 6847 

 



x 
13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼746 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 13 rUb 6848 

13-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼747 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak vn sMPas; 6849 

14-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼748 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;elak hIug eCOn énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar 6850 

14-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼749 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 59 rUb 6851 

14-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼750 sþIBI niy½tkmμ temøIgfñak; dl;Ék]tþm  

Qwm saer:t énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 6854 

14-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼751 sþIBI niy½tkmμ temøIgfñak; dl;elakCMTav  

rs; sUrkça énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 6855 

14-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼752 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKn RBHvin½yFera y:an; fat; 6856 

14-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼753 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 06 

rUb¼GgÁ 6857 

14-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼754 sþIBI karEtgtaMgelak lI Fan Ca ]kj:a 6858 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
19-07-2018 -GnuRkwtüelx 103 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6859 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 644 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6861 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 645 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6880 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 646 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6885 

 



K 
02-07-2018 -GnuRkwtüelx 647 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6888 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 648 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6892 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 649 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6894 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 650 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 6900 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 651 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6901 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 652 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6902 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 653 GnRk>tt sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigEtgtaMgm®nþIraCkar 6903 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 654 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 6904 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 655 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6905 

02-07-2018 -GnuRkwtüelx 656 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

m®nþInKr)alCati 6906 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 657 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6907 

2-saracrENnaM 
20-07-2018 -saracrENnaMelx 06 srNn sþIBI karerobcMkarRbLgsBaØabRtmFüm

sikSaTutiyPUmi cMeNHTUeTA nigbMeBjviC¢a sm½yRbLg ៖៖  20 sIha 2018 6909 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

21-05-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 509 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

nigrC¢eTyükrcMNUlrg enARksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati  6912 

25-05-2018 -Rbkaselx 523 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarGKÁnaykdæanBn§dar 

nigEpñkÉkCn  6914 

28-05-2018 -Rbkaselx 526 shv>Rbk sþIBI karbegáIt nigEtgtaMgRkumlT§kmμ rbs;mnÞIr 

esdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y  6918 

29-05-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 528 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

nigPñak;garebIkpþl;CMnYs rbs;RkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa  6921 

 



X 
30-05-2018 -Rbkaselx 531 shv>Rbk sþIBI karRbmUlBn§elImeFüa)aydwkCBa¢Ún nigyanþ 

CMniHRKb;RbePTRbcaMqñaM  6924 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

05-04-2018 -Rbkaselx 121 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un m:unTI GwEPrwl 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6933 

05-04-2018 -Rbkaselx 122 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hSaNatic 

¬exmbUDa¦ hÁamiun É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6936 

05-04-2018 -Rbkaselx 123 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yaMug GW GwEPrwl 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6939 

05-04-2018 -Rbkaselx 124 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un vI>sIu>GU>eGhV>eGhV 

GwEPrwl É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6942 

05-04-2018 -Rbkaselx 125 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un lI®hÁÚ eGneFIR)ay 

begáIteragcRk plitemSAkakav 6945 

06-04-2018 -Rbkaselx 126 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un bwg ekt epønFIg & 

GiundaseRsÞól É>k begáIteragcRk plitdMNab;EpøeQI 6948 

 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68356835



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68366836



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68376837



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68386838



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68396839



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68406840



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68416841



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68426842



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68436843



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68446844



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68456845



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68466846



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68476847



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68486848



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68496849



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68506850



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68516851



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68526852



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68536853



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68546854



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68556855



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68566856



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68576857



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68586858



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68596859



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68606860



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68616861



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68626862



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68636863



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68646864



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68656865



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68666866



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68676867



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68686868



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68696869



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68706870



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68716871



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68726872



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68736873



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68746874



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68756875



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68766876



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68776877



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68786878



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68796879



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68806880



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68816881



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68826882



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68836883



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68846884



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68856885



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68866886



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68876887



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68886888



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68896889



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68906890



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68916891



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68926892



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68936893



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68946894



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68956895



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68966896



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68976897



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68986898



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68996899



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69006900



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69016901



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69026902



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69036903



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69046904



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69056905



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69066906



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69076907



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69086908



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69096909



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69106910



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69116911



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69126912



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69136913



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69146914



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69156915



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69166916



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69176917



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69186918



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69196919



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69206920



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69216921



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69226922



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69236923



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69246924



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69256925



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69266926



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69276927



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69286928



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69296929



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69306930



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69316931



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69326932



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69336933



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69346934



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69356935



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69366936



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69376937



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69386938



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69396939



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69406940



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69416941



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69426942



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69436943



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69446944



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69456945



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69466946



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69476947



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69486948



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69496949



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69506950



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


