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k         N60/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

17-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼756 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zannþrs½kþi dl; 

Ék]tþm sn vI énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgéRbsNIy_ nig 

TUrKmnaKmn_ 7067 

17-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼757 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBelak Ém viciRt nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; 

GsSb£T§i 7068 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼765 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak h‘un duløa 

én®kbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; RksYgsuxaPi)al mkzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 7069 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼769 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 13 rUb 7070 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼770 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 29 rUb 7071 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼771 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 22 rUb 7073 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼772 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm cMnYn 06 rUb 7075 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼773 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 38 

rUb  7076 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼774 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak Lam hUév: ¬LAM HOU WAI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

mkCa eQμaH Lam s‘UhU ¬LAM SHU HOU¦ 7078 



x 
21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼775 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak y:ag sIuh‘uy ¬YANG ZHIHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin  7079 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼776 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak sug év ¬XIONG WEI¦ CnCaticin sBa¢aticin  7080 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼777 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak vU vinCa ¬WU, WEN-CHIEH¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an;  7081 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
09-07-2018 -GnuRkwtüelx 673 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 7082 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 674 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7083 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 676 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7084 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 677 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7085 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 678 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7086 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 679 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7087 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 680 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 7088 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 681 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7089 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 682 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7090 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 683 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7091 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 684 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7092 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 685 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 7095 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 686 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7097 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 687 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 7099 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 688 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 7100 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 689 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7102 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 690 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 7103 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 691 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 7104 



K 
09-07-2018 -GnuRkwtüelx 692 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7105 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 693 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 7106 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 694 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 7112 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 695 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μbþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 7115 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 696 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 7117 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 697 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7118 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 698 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7119 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 699 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7120 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 700 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7121 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 701 GnRk>tt sþIBI karniy½tkm μRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak;CUn 

m®nþIraCkar 7122 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 702 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 7124 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 703 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7125 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 704 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7126 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 705 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7128 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 706 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7129 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 707 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7131 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 708 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7133 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 709 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7135 

11-07-2018 -GnuRkwtüelx 710 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7136 

13-07-2018 -GnuRkwtüelx 711 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 7138 

13-07-2018 -GnuRkwtüelx 712 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 7139 

13-07-2018 -GnuRkwtüelx 713 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 7140 

13-07-2018 -GnuRkwtüelx 714 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μbþÚrRbePTRkbx½NÐ 

zannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7142 



X 
13-07-2018 -GnuRkwtüelx 715 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

m®nþIraCkar 7146 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

05-06-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 539 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;GKÁnaykdæankic©karTUeTA énRksYgEr: nigfamBl  7149 

11-06-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 557 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl nig 

rC¢eTyükrcMNUlrg RbcaMenARksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³   7155 

11-06-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 558 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUlenARksYg 

vb,Fm’ nigviciRtsil,³   7158 

11-06-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 559 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nig 

Pñak;garebIkpþl;CMnYs RbcaMenARksYg vb,Fm’ nigviciRtsil,³  7161 

15-06-2018 -Rbkaselx 569 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarcRmuH rvag GKÁnaykdæan 

Bn§da nigGKÁnaykdæanKy nigrdæakrkm<úCa  7164 

19-06-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 571 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nig 

Pñak;garebIkpþl;CMnYs sRmab;ebIkR)ak;ebovtS nigR)ak;GnþraKmn_kñ úgvis½ysgÁmkic© 

nigvb,Fm’ RbcaMraCbNÐitsPaviC¢aCIv³tulakar  7168 

20-06-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 578 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

enARkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa  7171 

20-06-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 579 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyükrcMNUl enA 

RkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa  7174 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

09-04-2018 -Rbkaselx 132 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mIm:as‘U Giundas®sÞI 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;nigeRsaméd eRsameCIg 7177 

09-04-2018 -Rbkaselx 133 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eholIy:Us hÁamiun 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7180 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70677067



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70687068



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70697069



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70707070



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70717071



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70727072



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70737073



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70747074



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70757075



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70767076



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70777077



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70787078



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70797079



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70807080



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70817081



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70827082



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70837083



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70847084



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70857085



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70867086



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70877087



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70887088



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70897089



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70907090



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70917091



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70927092



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70937093



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70947094



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70957095



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70967096



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70977097



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70987098



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70997099



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71007100



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71017101



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71027102



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71037103



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71047104



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71057105



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71067106



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71077107



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71087108



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71097109



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71107110



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71117111



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71127112



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71137113



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71147114



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71157115



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71167116



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71177117



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71187118



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71197119



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71207120



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71217121



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71227122



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71237123



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71247124



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71257125



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71267126



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71277127



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71287128



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71297129



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71307130



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71317131



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71327132



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71337133



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71347134



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71357135



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71367136



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71377137



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71387138



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71397139



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71407140



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71417141



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71427142



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71437143



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71447144



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71457145



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71467146



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71477147



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71487148



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71497149



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71507150



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71517151



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71527152



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71537153



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71547154



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71557155



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71567156



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71577157



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71587158



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71597159



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71607160



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71617161



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71627162



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71637163



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71647164



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71657165



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71667166



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71677167



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71687168



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71697169



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71707170



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71717171



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71727172



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71737173



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71747174



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71757175



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71767176



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71777177



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71787178



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71797179



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71807180



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71817181



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71827182



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


