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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

06-07-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0718¼015 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI R)ak;QñÜl 

Gb,brma 6485 

2-RBHraCRkwtü 

04-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼686 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa dl; 

nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 05 rUb 6495 

04-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼687 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 47 rUb 6496 

04-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼688 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 34 rUb  6499 

04-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼689 sþIBI karEtgtaMgelak EG‘k b:g Ca ]kj:a 6501 

04-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼690 sþIBI kartemøIgfñak;RbcaMqñaM temøIgzannþrs½kþi 

RbcaMqñaM nigtemøIgfñak; tamkRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 20 rUb enARksYgyutþiFm’ 6502 

04-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼691 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkarRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 34 

rUb enARksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT 6504 

04-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼692 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

33 rUb enARksYgEr: nigfamBl 6508 

04-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼693 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

230 rUb enARksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT 6511 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼694 sþIBI karpþl;zan³sa®sþacarü sa®sþacarürg 

nigsa®sþacarüCMnYy dl;RKUnKr)alCati nigRKUbeRgonkñúgvis½ysnþisuxCati cMnYn 25 

rUb 6520 

 



x 
06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼695 sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ dl;]tþmesnIy_Ék h‘un m:aENt Ca GKÁembBa¢akarrg én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 6522 

06-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼696 sþIBI karEtgtaMgelak lI suvNÑ Ca ]kj:a 6523 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
09-07-2018 -GnuRkwtüelx 96 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BIRTBü 

sm,tþisaFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 6524 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 97 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6526 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 628 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6528 

28-06-2018 -GnuRkwtüelx 629 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIsgÇ 6555 

28-06-2018 -GnuRkwtüelx 630 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6556 

2-esckþIseRmc 
19-06-2018 -esckþIseRmcelx 35 ssr sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ kñúgkgeyaFBl 

exmrPUminÞ dl;m®nþIbuKÁlikbeRmIkargar mCÄmNÐlskmμPaBkMcat;mInkm<úCa 

¬m>s>m>k¦ 6595 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-05-2018 -esckþIseRmcelx 031 shv sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumkargarfvika 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y  6597 

22-06-2018 -esckþIseRmcelx 037 shv sþIBI karEksRmYl nigbMeBjbEnßmsmasPaB 

KN³kmμkar nigelxaFikardæanénKN³kmμkar kartamdan karRbmUl karRKb;RKg 

nigkarcat;EcgRTBüsm,tþiEdlBak;B½n§nwgbTelμIseRKOgejon 6600 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64856485



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64866486



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64876487



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64886488



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64896489



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64906490



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64916491



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64926492



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64936493



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64946494



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64956495



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64966496



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64976497



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64986498



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64996499



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65006500



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65016501



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65026502



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65036503



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65046504



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65056505



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65066506



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65076507



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65086508



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65096509



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65106510



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65116511



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65126512



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65136513



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65146514



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65156515



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65166516



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65176517



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65186518



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65196519



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65206520



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65216521



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65226522



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65236523



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65246524



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65256525



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65266526



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65276527



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65286528



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65296529



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65306530



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65316531



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65326532



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65336533



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65346534



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65356535



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65366536



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65376537



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65386538



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65396539



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65406540



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65416541



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65426542



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65436543



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65446544



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65456545



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65466546



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65476547



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65486548



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65496549



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65506550



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65516551



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65526552



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65536553



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65546554



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65556555



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65566556



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65576557



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65586558



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65596559



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65606560



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65616561



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65626562



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65636563



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65646564



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65656565



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65666566



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65676567



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65686568



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65696569



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65706570



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65716571



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65726572



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65736573



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65746574



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65756575



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65766576



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65776577



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65786578



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65796579



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65806580



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65816581



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65826582



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65836583



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65846584



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65856585



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65866586



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65876587



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65886588



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65896589



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65906590



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65916591



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65926592



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65936593



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65946594



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65956595



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65966596



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65976597



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65986598



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65996599



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66006600



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66016601



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66026602



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


