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k         N72/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼926 sþIBI karbBa©b;tMENgrdæm®nþIRbtiPUGm 

naykrdæm®nþI Edl)anTTYlkarEtgtaMg munéf¶TI 06 Ex kBaØa qñaM 2018 nigEtgtaMg 

\sSrCn Cardæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI  8463 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼927 sþIBI karbBa©b;tMENgrdæelxaFikarRKb;rUb 

énRksYg nigrdæelxaFikardæan énraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa Edl)an 

TTYlkarEtgtaMg munéf¶TI 06 Ex kBaØa qñaM 2018 nigEtgtaMg\sSrCn Ca 

rdæelxaFikar énRksYg nigrdæelxaFikardæan énraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRk 

km<úCa   8465 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼928 sþIBI karbBa©b;tMENgGnurdæelxaFikarRKb;rUb 

énRksYg nigrdæelxaFikardæan énraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa Edl)an 

TTYlkarEtgtaMg munéf¶TI 06 Ex kBaØa qñaM 2018 nigEtgtaMg\sSrCnCa 

GnurdæelxaFikar énRksYg nigrdæelxaFikardæan énraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRk 

km<úCa   8474 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼929 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm nr:aNab£T§i 

GannÞday:at CaGnuRbFanRkumRbwkSaesdækic© sgÁmkic© nigvb,Fm’ énTIsþIkar 

KN³rdæm®nþI manzan³esμI rdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 8489 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼930 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm harI sMGat Ca 

GnuRbFanRkumRbwkSasþarGPivDÆn_vis½yksikmμ nigCnbT manzan³esμI rdæm®nþI bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ 8490 

 

 

 



x 
06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼931 sþIBI karbBa©b;muxtMENgTIRbwkSaraCrdæaPi)al/ 

TIRbwkSa CMnYykarTaMgGs;rbs;]bnaykrdæm®nþI eTsrdæm®nþI rdæm®nþIRbtiPUGm 

naykrdæm®nþI/ TIRbwkSa CMnYykarTaMgGs;rbs;xuTÞkal½y]bnaykrdæm®nþI/ TIRbwkSa 

CMnYykarTaMgGs;rbs;fñak;dwknaMRksYg-sßab½n nigTIRbwkSa CMnYykarGmRksYg-

sßab½nTaMgGs; Edl)anEtgtaMgedayRBHraCRkwtü munéf¶TI 06 Ex kBaØa qñaM 2018 8491 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼932 sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA én]tþmRkum 

RbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl; 8492 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼933 sþIBI karEtgtaMgmuxgar nigtemøIgzannþrs½kþi 

nay]tþmesnIy_ dl;nayTahan énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 03 rUb 8499 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼934 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm GIuv lag 

zannþrs½kþi ]tþmm®nþI CaGKÁaFikar énGKÁaFikardæan RksYgmhaépÞ 8501 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼935 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm éf 

hVa CaTIRbwkSasemþcvibulesnaPkþI say QMu RbFanRBwT§sPa nItikalTI 4 

manzan³esμI rdæm®nþI 8502 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼936 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CUnsmasPaB 

]tþmRkumRbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl;cMnYn 30 rUb 8503 

07-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼937 sþIBI karbBa©b;tMENgÉk]tþm suH musin 

BIrdæelxaFikar RksYgFmμkar nigsasna nigtemøIgzan³ nigEtgtaMg\sSrCn 03 rUb 8505 

07-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼938 sþIBI karbBa©b;muxtMENg GKÁelxaFikar 

nigGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanrdæsPa énrdæsPa nItikalTI 5 nigEtgtaMg 

GKÁelxaFikar nigGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanrdæsPa énrdæsPa nItikalTI 

6   8506 

07-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼939 sþIBI karbBa©b;muxtMENg nayk nignaykrg 

énxuTÞkal½ysemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa kñúgnItikalTI 5 

énrdæsPa nigEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa nayk naykrg xuTÞkal½ysemþc 

GKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa kñúgnItikalTI 6 énrdæsPa 8507 

 



K 
II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
14-09-2018 -GnuRkwtüelx 121 GnRk>bk sþIBI karkMNt;épÞGagsþúkTwkbwgTMBun sßitenAkñúg 

sgáat;bwgTMBun xNÐmanC½y raCFanIPñMeBj 8508 

17-09-2018 -GnuRkwtüelx 122 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAén 

elxaFikardæan]tþmRkumRbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl; 8514 

06-09-2018 -GnuRkwtüelx 886 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgTIRbwkSa nigCMnYykar  8519 

14-09-2018 -GnuRkwtüelx 887 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  8520 

14-09-2018 -GnuRkwtüelx 888 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar  8522 

14-09-2018 -GnuRkwtüelx 889 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtI 

eteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa   8524 

14-09-2018 -GnuRkwtüelx 890 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmaCikRkumelxasemþc 

GKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa   8526 

14-09-2018 -GnuRkwtüelx 891 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8530 

17-09-2018 -GnuRkwtüelx 892 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8531 

17-09-2018 -GnuRkwtüelx 893 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa  8533 

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 894 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8535 

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 895 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa  8536 

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 896 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarRbcaMsßantMNag 

énRBHraCaNacRkkm<úCaenAbreTs  8538 

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 897 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8540 

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 899 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8542 

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 901 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarsIuvil  8544 

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 902 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8545 

 



X 
18-09-2018 -GnuRkwtüelx 903 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8546 

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 904 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8547  

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 905 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8548  

19-09-2018 -GnuRkwtüelx 906 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati  8549 

20-09-2018 -GnuRkwtüelx 907 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8550 

20-09-2018 -GnuRkwtüelx 908 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8551 

20-09-2018 -GnuRkwtüelx 909 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8552 

20-09-2018 -GnuRkwtüelx 910 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8553 

2-esckþIseRmc  
08-09-2018 -esckþIseRmcelx 50 ssr sþIBI karkMNt;rebobrbbkargar nigkarEbgEck 

Parkic©rbs;fñak;dwknaMraCrdæaPi)al 8554 

10-09-2018 -esckþIseRmcelx 51 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 8557 

17-09-2018 -esckþIseRmcelx 52 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 8558 

18-09-2018 -esckþIseRmcelx 53 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 8559 

18-09-2018 -esckþIseRmcelx 54 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 8560 

18-09-2018 -esckþIseRmcelx 55 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 8561 

20-09-2018 -esckþIseRmcelx 56 ssr sþIBI karbegáItKN³km μkarGnþrRksYgedIm,I 

erobcMBiFIbuNüsmuRTqñaM 2018 BIéf¶suRk 7 ekIt dl;éf¶GaTitü 9 ekIt 

ExmiKsir qñaMc sMrwT§is½k B>s>2562 RtUvnwgéf¶TI14-16 ExFñÚ qñaM 2018 

enAextþekaHkug eRkamRbFanbT³ eqñrs¥at BlrdærmNIy 8562 

21-09-2018 -esckþIseRmcelx 57 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 8575 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

10-07-2018 -Rbkaselx 234 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CIn yunCIn 

¬exmbUDa¦ hÁamuin É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8576 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84638463



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84648464



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84658465



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84668466



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84678467



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84688468



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84698469



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84708470



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84718471



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84728472



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84738473



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84748474



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84758475



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84768476



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84778477



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84788478



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84798479



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84808480



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84818481



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84828482



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84838483



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84848484



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84858485



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84868486



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84878487



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84888488



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84898489



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84908490



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84918491



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84928492



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84938493



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84948494



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84958495



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84968496



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84978497



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84988498



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84998499



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85008500



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85018501



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85028502



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85038503



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85048504



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85058505



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85068506



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85078507



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85088508



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85098509



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85108510



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85118511



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85128512



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85138513



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85148514



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85158515



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85168516



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85178517



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85188518



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85198519



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85208520



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85218521



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85228522



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85238523



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85248524



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85258525



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85268526



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85278527



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85288528



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85298529



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85308530



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85318531



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85328532



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85338533



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85348534



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85358535



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85368536



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85378537



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85388538



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85398539



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85408540



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85418541



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85428542



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85438543



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85448544



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85458545



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85468546



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85478547



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85488548



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85498549



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85508550



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85518551



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85528552



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85538553



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85548554



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85558555



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85568556



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85578557



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85588558



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85598559



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85608560



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85618561



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85628562



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85638563



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85648564



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85658565



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85668566



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85678567



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85688568



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85698569



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85708570



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85718571



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85728572



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85738573



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85748574



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85758575



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85768576



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85778577



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85788578



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


