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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

25-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼581 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI 

raCkar 05 rUb CaTIRbwkSaRksYgFm μkar nigsasna 5241 

25-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼582 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþidl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa én 

RksYgmhaépÞ 30 rUb 5242 

25-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼583 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

mhaépÞ 04 rUb 5244 

25-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼584 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 07 rUb  5245 

25-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼585 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék exov esrIrdæa nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBl 

exmrPUminÞ  5246 

25-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼586 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  5247 

25-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼587 sþIBI kardak;m®nþIBn§naKar 03 rUb [cUl 

nivtþn_kñúgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  5248 

25-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼588 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ cMnYn 06 GgÁ 5249 

28-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼590 sþIBI karEksRmÜlmaRtamYycMnYnénRBHraC 

Rkwtüelx ns¼rkt¼0815¼872 cuHéf¶TI 08 ExsIha qñaM2015 sþIBI lkçnþik³Kti 

yutþénRKwHsßansaFarN³rdæ)al  5250 

 



x 
28-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼591 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Nub can;NarinÞ 

CaGnurdæelxaFikarRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© 5258 

28-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼592 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elak CUelon sWvIy:a  ¬Julien Chevillard¦  CnCati)araMg sBa¢ati)araMg  5259 

28-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼593 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav cMnYn 10rUb 5260 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
04-06-2018 -GnuRkwtüelx 69 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5261 

09-05-2018 -GnuRkwtüelx 461 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa  5263 

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 487 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5265  

30-05-2018 -GnuRkwtüelx 517 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  5266 

30-05-2018 -GnuRkwtüelx 518 GnRk>tt sþIBI karbþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 5279 

30-05-2018 -GnuRkwtüelx 519 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  5280 

30-05-2018 -GnuRkwtüelx 520 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  5281 

30-05-2018 -GnuRkwtüelx 521 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  5282 

30-05-2018 -GnuRkwtüelx 522 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  5284 

30-05-2018 -GnuRkwtüelx 523 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  5286 

30-05-2018 -GnuRkwtüelx 524 GnRk>tt sþIBI karlubeQμaHm®nþIraCkar 5287 

31-05-2018 -GnuRkwtüelx 525 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5288 

31-05-2018 -GnuRkwtüelx 526 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5289 

04-06-2018 -GnuRkwtüelx 527 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5291 

04-06-2018 -GnuRkwtüelx 528 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5293 

04-06-2018 -GnuRkwtüelx 529 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 5294 

04-06-2018 -GnuRkwtüelx 530 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg niglubRkbx½NÐm®nþI 

raCkar 5297 

 



K 
04-06-2018 -GnuRkwtüelx 531 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5298 

2-saracrENnaM 

06-06-2018 -saracrENnaMelx  04  srNn sþIBI karerobcMesckþIRBagc,ab; sþIBI hirBaØvtßú 

sRmab;karRKb;RKgqñaM 2019 5299  

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

19-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 294 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan RbcaM 

enAGaCJaFrCatiRBHvihar énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³  5324 

19-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 298 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;GaCJaFrsvnkmμCati  5327 

21-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 301 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;saklviTüal½y Ca sIum kMcaymar énRksYgGb;rM yuvCn  nigkILa  5333 

22-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 306 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³  5338 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52415241



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52425242



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52435243



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52445244



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52455245



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52465246



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52475247



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52485248



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52495249



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52505250



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52515251



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52525252



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52535253



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52545254



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52555255



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52565256



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52575257



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52585258



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52595259



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52605260



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52615261



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52625262



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52635263



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52645264



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52655265



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52665266



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52675267



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52685268



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52695269



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52705270



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52715271



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52725272



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52735273



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52745274



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52755275



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52765276



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52775277



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52785278



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52795279



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52805280



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52815281



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52825282



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52835283



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52845284



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52855285



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52865286



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52875287



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52885288



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52895289



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52905290



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52915291



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52925292



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52935293



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52945294



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52955295



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52965296



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52975297



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52985298



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52995299



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53005300



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53015301



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53025302



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53035303



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53045304



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53055305



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53065306



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53075307



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53085308



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53095309



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53105310



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53115311



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53125312



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53135313



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53145314



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53155315



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53165316



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53175317



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53185318



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53195319



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53205320



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53215321



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53225322



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53235323



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53245324



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53255325



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53265326



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53275327



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53285328



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53295329



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53305330



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53315331



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53325332



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53335333



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53345334



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53355335



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53365336



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53375337



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53385338



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53395339



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53405340



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53415341



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53425342



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53435343



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53445344



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


