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k         N74/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼956 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;;zan³CaTIRbwkSa 

Ék]tþmbNÐit gYn jiúl GnuRbFanTI 1 rdæsPa nItikalTI 6 cMnYn 25 rUb   8693 

18-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼957 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;;zan³CaTIRbwkSa nig 

CMnYykarelakCMTav XYn sudarI GnuRbFanTI 2 rdæsPa nItikalTI 6  cMnYn 20 rUb   8695 

20-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼958 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;;zan³Ék]tþm  

tan; pan;Nar:a CaRbtiPUraCrdæaPi)alkm<úCa TTYlbnÞúkCaGKÁnayk én 

GKÁnaykdæansuxPaBstV nigplitkmμstV manzan³esμI GnurdæelxaFikar CMnYs 

Ék]tþm esn suvNÑ Edl)anTTYlParkic©fμI  8697 

20-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼959 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;;zan³ dl;m®nþIraCkar 

04 rUb rbs;RksYgFnFanTwk nig]tuniym  8698 

20-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼960 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm siuk b‘uNÑa Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgsuxaPi)al  8699 

20-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼961 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³\sSrCn cMnYn 

02 rUb   8700 

20-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼962 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

naykxuTÞkal½y naykrgxuTÞkal½y nigCMnYykarrbs;Ék]tþm ywm éqlI 

]bnaykrdæm®nþI cMnYn 05 rUb  8701 

20-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼963 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

esok eLg CaTIRbwkSardæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT manzan³esμI 

GnurdæelxaFikar nigEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSaRksYgksikm μ rukçaRbmaj; 

nigensaT dl;m®nþIraCkarcMnYn 08 rUb  8703 

 



x 
21-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼965 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQμaH JAMES 

STANIFORTH RICKETSON ePT Rbus Gayu 68 qñaM sBa¢atiGU®sþalI EdlRtUv 

)antulakarseRmcpþnÞaeTasdak;Bn§naKar BIbTcarkmμ nigRbmUlpþMúB½t’manCaGaT× 

EdlGaceFVI[GnþraykarkarBarCati tamGMNacsalRkmRBhμTNÐelx 653 Rk 5  

{F} cuHéf¶TI 31-08-2018 rbs;saladMbUgraCFanIPñMeBj  8705 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼966 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

v:an; qars_CYn CaCMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI rdæelxaFikar  8706 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼967 sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaraCrdæaPi)al cMnYn 

207 rUb  8707 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼968 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

efg bBaØaFn CaRbtiPUraCrdæaPi)alkm<úCa TTYlbnÞúkGKÁnaykEpnkar énRksYg 

Epnkar manzan³esμI rdæelxaFikar  8714 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼969 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm tik salI Ca 

GnurdæelxaFikar énrdæelxaFikardæanGakascrsIuvil  8715 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼970 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

nayk naykrgxuTÞkal½y nigCMnYykarsemþcBiC½yesna eTo )aj; ]bnayk 

rdæm®nþI rdæm®nþIRksYgkarBarCati cMnYn 05 rUb  8716 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼971 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sn esaP½N 

Ca GnurdæelxaFikarRksYgyutþiFm’ bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ   8718 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼972 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

QYn b‘unsug CaCMnYykarÉk]tþm harI sMGat rdæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI 

man zan³esμI GKÁnayk  8719 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼973 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ):a suxum 

CaGnurdæelxaFikar RksYgGPivDÆn_CnbT  8720 

 



K 
22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼974 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav 

esam c½nÞvsSa CaCMnYykarÉk]tþm esam esOn rdæm®nþIRbtiPUGmnayk 

rdæm®nþI manzan³esμI GKÁnayk  8721 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼975 sþIBI karbBa©b;muxtMENg Ék]tþm  

Kwm vDÆna nigEtgtaMgÉk]tþmbNÐit KaM rIbUn CaGKÁelxaFikarKN³kmμa 

FikarCati eGsáab; manzan³esμI rdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ CMnYsÉk]tþm 

Kwm vDÆna  8722 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼976 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

jwúk suvNÑar:a CaCMnYykarÉk]tþm Ekv er:mI rdæm®nþI RbtiPUGmnaykrdæm®nþI 

manzan³esμI GKÁnayk  8724 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼977 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav  

Ekv )arIvNÑ CaCMnYykarÉk]tþm Ekv )aPñM rdæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI 

manzan³esμI GKÁnayk  8725 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼978 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSaRksYg 

FnFanTwk nig]tuniym cMnYn 04 rUb   8726 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼979 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaCMnYykar 

Ék]tþm mas suPa eTsrdæm®nþI TTYlbnÞúkebskkmμBiess cMnYn 02 rUb   8727 

22-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼980 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm CYn b‘ítful 

CaGnurdæelxaFikar RksYgFnFanTwk nig]tuniym  8728 

II-rdæsPa 
19-09-2018 -rdæsPa 169 rs sþIBI karseRmcGMBIsuBlPaBénGaNtþirbs;tMNagra®sþ nItikalTI 

6 énrdæsPa  8729 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
02-10-2018 -GnuRkwtüelx 124 GnRk>bk sþIBI karelIkTwkcitþEpñkBn§dar sRmab;shRKas 

FuntUc nigmFüm kñúgvis½yGaTiPaB 8737 

  



X 
18-09-2018 -GnuRkwtüelx 898 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8741 

18-09-2018 -GnuRkwtüelx 900 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8743 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 944 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8745 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 945 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8747 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 946 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8748 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 947 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa  8749 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 948 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa  8750 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 949 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar  8752 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 950 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8753 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 951 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa  8754 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 952 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa  8756 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 953 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa  8758 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 954 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan  8759 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 955 GnRk>tt sþIBI kardak;nayTahan[cUlnivtþn_  8762 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 956 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  8766 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 957 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar  8772 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 958 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  8776 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 959 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar  8777 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 960 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  8779 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 961 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  8781 

26-09-2018 -GnuRkwtüelx 962 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8784 

 

 



g 
2-esckþIseRmc  

02-10-2018 -esckþIseRmcelx 63 ssr sþIBI karcat;taMgrdæelxaFikarRbcaMkar 8785 

IV-kargarbNþaRksYg 
 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

19-07-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 714 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³edayRksYg 

kargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³  8786 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

02-08-2018 -Rbkaselx 255 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un éhFan ebevIrIc 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitTwkBisarbrisuT§ 8801 

02-08-2018 -Rbkaselx 256 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un G‘a Qughug 

Giunevsmuin É>k begáIteragcRk plitRkdasx©b;BIGaluymIj:Úm 8804 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86938693



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86948694



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86958695



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86968696



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86978697



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86988698



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86998699



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87008700



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87018701



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87028702



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87038703



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87048704



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87058705



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87068706



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87078707



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87088708



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87098709



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87108710



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87118711



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87128712



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87138713



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87148714



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87158715



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87168716



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87178717



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87188718



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87198719



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87208720



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87218721



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87228722



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87238723



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87248724



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87258725



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87268726



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87278727



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87288728



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87298729



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87308730



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87318731



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87328732



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87338733



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87348734



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87358735



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87368736



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87378737



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87388738



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87398739



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87408740



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87418741



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87428742



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87438743



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87448744



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87458745



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87468746



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87478747



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87488748



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87498749



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87508750



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87518751



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87528752



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87538753



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87548754



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87558755



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87568756



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87578757



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87588758



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87598759



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87608760



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87618761



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87628762



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87638763



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87648764



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87658765



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87668766



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87678767



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87688768



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87698769



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87708770



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87718771



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87728772



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87738773



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87748774



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87758775



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87768776



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87778777



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87788778



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87798779



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87808780



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87818781



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87828782



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87838783



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87848784



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87858785



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87868786



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87878787



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87888788



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87898789



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87908790



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87918791



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87928792



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87938793



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87948794



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87958795



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87968796



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87978797



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87988798



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87998799



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88008800



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88018801



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88028802



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88038803



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88048804



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88058805



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88068806



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


