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k         N73/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

06-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼925 sþIBI karbBa©b;tMENgraCrdæaPi)alkm<úCa én 

RBHraCaNacRkkm<úCa Edl)anEtgtaMgedayRBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼0913¼ 

903  cuHéf¶TI 24 Ex kBaØa qñaM 2013 RBmTaMgral;RBHraCRkwtü sþIBI karEk 

sRmYlsmaCikraCrdæaPi)alCabnþbnÞab; munéf¶TI 06 Ex kBaØa qñaM 2018 nig 

EtgtaMgraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa   8579 

07-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼940 sþIBI karbBa©b;muxtMENgTIRbwkSaCan;x<s; 

énrdæsPa TIRbwkSa CMnYykarsemþcRbFan GnuRbFanTI 1 GnuRbFanTI 2 énrdæsPa 

CMnYykarRbFanKN³kmμkarTaMg 10 énrdæsPa nigTIRbwkSaGKÁelxaFikardæanrdæsPa 

TaMgGs; kñúgnItikalTI 5 énrdæsPa Edl)anEtgtaMgedayRBHraCRkwtümunéf¶TI 06 

Ex kBaØa qñaM 2018   8582 

08-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼941 sþIBI karEtgtaMg\sSrCncMnYn 04 rUb én 

RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún   8583 

08-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼942 sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

Ék]tþm CYn suvNÑ BIGnurdæelxaFikar RksYgmhaépÞ mkCaGnuRbFanGaCJaFr 

CatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejón manzan³esμI rdæm®nþICMnYsÉk]tþm ekA xundar:a Edl 

RtUvTTYlParkic©fμI   8584 

08-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼943 sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaraCrdæaPi)al cMnYn 

20 rUb  8585 

08-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼944 sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSasemþcGKÁmha 

BjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 6 cMnYn 21 rUb  8587 

 

 



x 
08-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼945 sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSasemþcGKÁmha 

BjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 6 cMnYn 4 rUb 8589 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼947 sþIBI karbBa©b;tMENg nigEtgtaMgTIRbwkSapÞal; 

nigCMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCa 

NacRkkm<úCa  8590 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼948 sþIBI karbBa©b;tMENg nigEtgtaMgfñak;dwknaM 

xuTÞkal½y BiFIkar nigsmaCikRkumelxasemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa  8595 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼949 sþIBI karEtgtaMg\sSrCncMnYn 03 rUb  8600 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼950 sþIBI karRbKl;zannþrs½kþifñak; nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm b‘un elIt rdæelxaFikarRksYgkarBarCati  8601 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼951 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sabU GUhSaNU 

CardæelxaFikar RksYgbrisßan  8602 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼952 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar cMnYn 

02 rUb  8603 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼953 sþIBI karEtgtaMg\sSrCncMnYn 05 rUb  8604 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼954 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 44 rUb  8606 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼955 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

nigelakCMTav cMnYn 27 rUb  8609 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
06-09-2018 -GnuRkwtüelx 118 GnRk>bk sþIBI tYnaTI nigParkic©rbs;rdæelxaFikarRbcaMkar 8611 

  

 



K 
18-09-2018 -GnuRkwtüelx 123 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlrcnasm<½n§énnaykdæan 

Epnkar hirBaØvtßú nigpÁt;pÁg;mkCanaykdæanhirBaØvtßú nigpÁt;pÁg; nigbegáIt 

naykdæanEpnkar nigsßiticMNuHGKÁnaykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú énRksYg 

muxgarsaFarN³ 8613 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 911 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar  8618 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 912 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþivrGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  8620 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 913 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  8622 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 914 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  8625 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 915 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8630 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 916 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8632 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 917 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8633 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 919 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8634 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 920 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8635 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 921 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8636 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 922 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8637 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 923 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  8638 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 924 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8641 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 925 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarrdæm®nþIRksYgkarbreTs 

nigshRbtibtþikarGnþrCati  8642 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 926 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8644 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 927 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI  8645 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 928 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa  8648 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 929 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa  8649 

 

 



X 
21-09-2018 -GnuRkwtüelx 930 GnRk>tt sþIBI karepÞr nig EtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 8650 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 931 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8653 

21-09-2018 -GnuRkwtüelx 932 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8654 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 933 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaGmRksYgyutþiFm’ 8655 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 935 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarsIuvil 8656 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 936 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan  8657 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 937 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8658  

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 938 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8659 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 939 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8660 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 940 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8661 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 941 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8662 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 942 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar  8663 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 943 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak;CUn 

m®nþIraCkar  8665 

2-esckþIseRmc  
21-09-2018 -esckþIseRmcelx 58 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 8667 

21-09-2018 -esckþIseRmcelx 59 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 8668 

21-09-2018 -esckþIseRmcelx 60 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 8669 

27-09-2018 -esckþIseRmcelx 62 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 8670 

III-kargarbNþaRksYg 
 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-08-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 751 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg enARksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT   8671 

 

 



g 
15-08-2018 -Rbkaselx 754 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar   8676 

20-08-2018 -Rbkaselx 765 shv>Rbk sþIBI karbegáIt nigEtgtaMgRkumlT§kmμrbs;mnÞIr 

esdækic© nighirBaØvtßú extþRBHvihar  8681 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

10-07-2018 -Rbkaselx 235 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un cug Can CInsIu 

fwEb‘kxU É>k begáIteragcRk plit)arI 8684 

13-07-2018 -Rbkaselx 237 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sany:U EPkXic 

eGs‘a ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plit plitplBIRkdas 8687 

13-07-2018 -Rbkaselx 238 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hayesA 

GiuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ hÁamuin É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8690 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85798579



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85808580



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85818581



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85828582



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85838583



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85848584



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85858585



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85868586



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85878587



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85888588



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85898589



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85908590



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85918591



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85928592



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85938593



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85948594



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85958595



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85968596



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85978597



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85988598



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85998599



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86008600



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86018601



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86028602



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86038603



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86048604



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86058605



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86068606



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86078607



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86088608



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86098609



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86108610



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86118611



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86128612



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86138613



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86148614



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86158615



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86168616



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86178617



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86188618



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86198619



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86208620



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86218621



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86228622



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86238623



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86248624



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86258625



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86268626



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86278627



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86288628



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86298629



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86308630



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86318631



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86328632



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86338633



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86348634



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86358635



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86368636



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86378637



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86388638



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86398639



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86408640



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86418641



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86428642



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86438643



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86448644



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86458645



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86468646



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86478647



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86488648



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86498649



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86508650



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86518651



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86528652



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86538653



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86548654



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86558655



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86568656



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86578657



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86588658



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86598659



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86608660



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86618661



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86628662



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86638663



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86648664



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86658665



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86668666



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86678667



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86688668



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86698669



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86708670



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86718671



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86728672



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86738673



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86748674



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86758675



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86768676



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86778677



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86788678



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86798679



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86808680



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86818681



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86828682



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86838683



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86848684



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86858685



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86868686



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86878687



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86888688



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86898689



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86908690



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86918691



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86928692



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


