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k         N64/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

06-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼817 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKn RBHRKU esog GIum 7531 

07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼818 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

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

02 rUb 7532 

07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼819 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak RBM can;nI 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 7533 

07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼820 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriiy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 10 

rUb¼GgÁ 7534 

07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼821 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriiy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH elakRsI Veronica Wikner 7535 

07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼822 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriiy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKn RBHbvrmunIjaN RsYy KImh‘g 7536 

07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼823 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriiy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHsgÇ Gs;elak nigelakRsI cMnYn 04 

rUb¼GgÁ 7537 

07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼824 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriiy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 03 rUb 7538 

07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼825 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriiy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 7539 

 



x 
07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼826 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriiy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 10 rUb 7540 

07-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼827 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriiy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 51 rUb 7541 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
25-07-2018 -GnuRkwtüelx 767 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg niglubeQ μaHm®nþI 

raCkar 7543 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 768 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7544 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 769 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 7545 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 770 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7546 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 771 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7557 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 772 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7580 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 773 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7581 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 774 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7582 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 775 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7583 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 776 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7585 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 777 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7586 

25-07-2018 -GnuRkwtüelx 778 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7587 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 780 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7588 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 781 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7589 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 782 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7590 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 783 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7594 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 784 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7599  

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 785 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7600 

 



K 
31-07-2018 -GnuRkwtüelx 786 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7601 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 787 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7610 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 788 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7611 

III-kargarbNþaRksYg 
 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

09-07-2018 -esckþIseRmcelx 038 shv sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumkargarEkTRmg; 

karRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³ enAtamRksYg-sßab½n sRmab;TTYlR)ak;]btßmÖmuxgar  7613 

10-07-2018 -esckþIseRmcelx 039 shv sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumkargarfvika 

kRmitépÞkñúgGgÁPaBfvika rbs;GKÁaFikardæan énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  7629 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

09-05-2018 -Rbkaselx 154 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un jÚeGsf_ hÁamuin 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7632 

10-05-2018 -Rbkaselx 157 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Qan Qun hYg Ca 

É>k begáIteragcRk kat;edr nige)aHBum<semøókbMBak; 7635 

10-05-2018 -Rbkaselx 158 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exG m:UF½r 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk temøIgeTacRkyanynþ 7638 

10-05-2018 -Rbkaselx 159 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un esny:un ¬exmbUDa¦ 

É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg nigeRKOgbnSMsemøókbMBak; 7641 

10-05-2018 -Rbkaselx 160 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eqmefk ¬exmbUDa¦ 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7644 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75317531



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75327532



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75337533



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75347534



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75357535



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75367536



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75377537



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75387538



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75397539



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75407540



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75417541



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75427542



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75437543



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75447544



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75457545



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75467546



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75477547



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75487548



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75497549



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75507550



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75517551



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75527552



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75537553



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75547554



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75557555



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75567556



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75577557



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75587558



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75597559



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75607560



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75617561



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75627562



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75637563



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75647564



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75657565



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75667566



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75677567



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75687568



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75697569



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75707570



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75717571



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75727572



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75737573



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75747574



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75757575



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75767576



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75777577



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75787578



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75797579



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75807580



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75817581



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75827582



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75837583



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75847584



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75857585



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75867586



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75877587



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75887588



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75897589



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75907590



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75917591



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75927592



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75937593



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75947594



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75957595



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75967596



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75977597



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75987598



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75997599



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76007600



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76017601



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76027602



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76037603



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76047604



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76057605



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76067606



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76077607



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76087608



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76097609



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76107610



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76117611



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76127612



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76137613



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76147614



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76157615



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76167616



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76177617



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76187618



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76197619



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76207620



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76217621



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76227622



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76237623



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76247624



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76257625



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76267626



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76277627



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76287628



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76297629



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76307630



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76317631



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76327632



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76337633



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76347634



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76357635



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76367636



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76377637



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76387638



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76397639



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76407640



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76417641



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76427642



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76437643



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76447644



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76457645



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76467646



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


