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k         N61/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼778 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak vU cineson ¬WU, CHEN-HSIEN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an;  7183 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼779 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lI éPhug ¬LEE, PEI-HUNG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an;  7184 

23-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼780 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm san 

mnþiy:a BIGKÁelxaFikar énKN³kmμaFikarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rMénkm<úCa man 

zan³esμI rdæelxaFikar [mkbeRmIkargarenAsaklviTüal½yPUminÞnItisa®sþ nig 

viTüasa®sþesdækic©  7185 

23-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼781 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 04 rUb 7187 

23-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼782 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa 

])ask ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 52 rUb¼GgÁ 7188 

23-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼783 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa 

nigRBHsgÇ cMnYn 67 rUb¼GgÁ 7190 

23-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼784 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa 

nigRBHsgÇ cMnYn 58 rUb¼GgÁ 7192 

 

 



x 
23-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼785 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI ])asika 

nigRBHsgÇ cMnYn 55 rUb¼GgÁ 7194 

25-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼786 sþIBI  karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm Lay 

NavuF CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ 7196 

25-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼787 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; énRkbx½NÐ 

m®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ dl;m®nþIBn§naKar 05 rUb  7197 

25-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼788 sþIBI kardak;m®nþIBn§naKar 03 rUb [cUl 

nivtþn_kñúgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS  énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  7198 

25-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼789 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKn RBHPikçúktXueNa etA viq½y 7199 

25-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼790 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys semþcRBHmhakSRtIyanI RBHsIusuvtßi munIvgS kusum³narIr½tñ fñak; mhaesrIvDÆn_ 

cMeBaH Ék]tþmbNÐitsPacarü hg; CYn Nar:un 7200 

25-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼791 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 15 rUb 7201 

25-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼792 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 30 rUb 7202 

25-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼793 sþIBI karEtgtaMgelak Qun Kwmehg Ca 

]kj:a 7204 

26-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼794 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 06 

rUb¼GgÁ 7205 

26-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼795 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 07 rUb 7206 

 



K 
 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
01-08-2018 -GnuRkwtüelx 104 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7207 

01-08-2018 -GnuRkwtüelx 105 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7209 

06-08-2018 -GnuRkwtüelx 106 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;viTüasßanksikmμ ]kj:a m:ug b£T§I 7211 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 675 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7214 

13-07-2018 -GnuRkwtüelx 716 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7215 

13-07-2018 -GnuRkwtüelx 717 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7241 

16-07-2018 -GnuRkwtüelx 718 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7243 

16-07-2018 -GnuRkwtüelx 719 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7247 

16-07-2018 -GnuRkwtüelx 720 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7249 

16-07-2018 -GnuRkwtüelx 721 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7252 

16-07-2018 -GnuRkwtüelx 722 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7254 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 723 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7257 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 724 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7258 

2-esckþIseRmc 
08-08-2018 -esckþIseRmcelx 43 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYg edIm,IsikSa 

erobcMEpnkaremsRmab; karGPivDÆvis½yeTscrN_enAextþesomrab 7259 

III-kargarbNþaRksYg 
 TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

04-06-2018 -Rbkaselx 537 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl enARkum 

RbwkSaCatiKNenyü  7263  

19-06-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 570 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæaneRbgkat énRksYgEr: nigfamBl  7265 

 

 



X 
19-06-2018 -Rbkaselx 576 shv>Rbk sþIBI ynþkarbgVilsgGakrelItémøbEnßm  7268 

19-06-2018 -Rbkaselx 577 shv>Rbk sþIBI karRbKl;siT§icuHhtßelxa CaGaNab½kepÞrsiT§i 

nigGPi)alhirBaØvtßú elIGaNtþebIkR)ak;bgVilsgR)ak;GakrelItémøbEnßm  7274 

21-06-2018 -Rbkaselx 589 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl enARkumRbwkSaCati 

KNenyü  7276 

26-06-2018 -Rbkaselx 593 shv>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénnaykdæan 

nigGgÁPaBeRkam»vaT GKÁelxaFikardæan RkumRbwkSaCatiKNenyü  7278 

27-06-2018 -Rbkaselx 597 shv>Rbk sþIBI karTTYlsÁal; nigkatBVkic©Bn§mYycMnYn rbs; 

Pñak;garpþt;pÁg;TMnijb¤esvakñúgnamshRKasedIm  7294 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71837183



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71847184



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71857185



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71867186



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71877187



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71887188



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71897189



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71907190



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71917191



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71927192



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71937193



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71947194



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71957195



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71967196



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71977197



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71987198



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71997199



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72007200



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72017201



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72027202



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72037203



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72047204



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72057205



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72067206



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72077207



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72087208



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72097209



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72107210



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72117211



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72127212



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72137213



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72147214



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72157215



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72167216



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72177217



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72187218



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72197219



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72207220



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72217221



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72227222



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72237223



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72247224



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72257225



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72267226



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72277227



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72287228



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72297229



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72307230



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72317231



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72327232



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72337233



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72347234



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72357235



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72367236



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72377237



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72387238



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72397239



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72407240



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72417241



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72427242



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72437243



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72447244



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72457245



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72467246



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72477247



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72487248



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72497249



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72507250



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72517251



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72527252



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72537253



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72547254



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72557255



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72567256



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72577257



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72587258



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72597259



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72607260



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72617261



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72627262



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72637263



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72647264



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72657265



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72667266



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72677267



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72687268



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72697269



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72707270



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72717271



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72727272



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72737273



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72747274



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72757275



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72767276



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72777277



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72787278



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72797279



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72807280



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72817281



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72827282



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72837283



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72847284



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72857285



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72867286



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72877287



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72887288



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72897289



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72907290



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72917291



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72927292



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72937293



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72947294



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72957295



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72967296



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72977297



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72987298



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


