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k         N59/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

14-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼755 sþIBI karEtgtaMgelak eGog mI Ca ]kj:a 6951 

19-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼758 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú dl;m®nþIraCkar 134 rUb 6952 

19-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼759 sþIBI niy½tkmμtemøIgfñak; nigzannþrs½kþi 

enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú dl;m®nþIraCkar 79  rUb 6960 

19-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼760 sþIBI niy½tkmμtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; dl;m®nþIraCkar 40  rUb rbs;RksYgcMnYn 12 6965 

19-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼761 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi dl;ecARkm 

186 rUb énRkbx½NÐecARkm 6969 

19-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼762 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi dl; 

RBHraCGaCJa 124 rUb énRkbx½NÐRBHraCGaCJa 6975 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼763 sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ kñúgkgeyaFBl 

exmrPUminÞ nigRbKl;zannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI énkgeyaFBlexmrPUminÞ 03 rUb 6980 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼764 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelakCMTav Qwm 

siT§ibuNüriT§ énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ mkzannþrs½kþi ]tþm 

esnIy_eTa naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 6981 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼766 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigvresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 12 

rUb 6982 

21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼767 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM  

nigniy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; enARksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ dl;m®nþI 

raCkar 60 rUb 6984 

 



x 
21-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼768 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 07 

rUb 6988 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
13-07-2018 -GnuRkwtüelx 99 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 6989 

25-05-2018 -GnuRkwtüelx 514 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6991 

25-05-2018 -GnuRkwtüelx 515 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCati 

Cakic©bc©amrN³ 6992 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 658 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6993 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 659 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6994 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 660 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6996 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 661 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6997 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 662 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7000 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 663 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7002 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 664 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7014 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 665 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþim®nþI 

nKr)alCati 7016 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 666 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþIraCkar 7017 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 667 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©m®nþIraCkar 7018 

05-07-2018 -GnuRkwtüelx 668 GnRk>tt sþIBI karbMeBjRkbx½NÐm®nþInKr)alCati 7019 

06-07-2018 -GnuRkwtüelx 669 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)aléRbsNIy_ 

km<úCa sRmab;GaNtþiTI 4 7020 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 670 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7022 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 671 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 7023 

 



K 
09-07-2018 -GnuRkwtüelx 672 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7025 

2-esckþIseRmc 

27-06-2018 -esckþIseRmcelx  39 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nig yuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 7052 

3-esckþIENnaM 

19-07-2018 -esckþIENnaMelx  03 sNn sþIBI kareRtombgáaredIm,Ikat;bnßyhaniP½y 

eRKaHmhnþrayTwkCMnn; 7054 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

04-06-2018 -Rbkaselx 536 shv>Rbk sþIBI karENnaMGnuvtþbTb,BaØtþisþIBIBn§elIRbtibtþikar 

eRbgkat  7055 

 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69516951



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69526952



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69536953



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69546954



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69556955



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69566956



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69576957



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69586958



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69596959



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69606960



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69616961



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69626962



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69636963



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69646964



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69656965



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69666966



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69676967



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69686968



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69696969



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69706970



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69716971



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69726972



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69736973



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69746974



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69756975



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69766976



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69776977



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69786978



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69796979



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69806980



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69816981



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69826982



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69836983



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69846984



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69856985



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69866986



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69876987



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69886988



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69896989



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69906990



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69916991



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69926992



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69936993



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69946994



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69956995



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69966996



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69976997



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69986998



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69996999



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70007000



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70017001



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70027002



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70037003



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70047004



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70057005



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70067006



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70077007



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70087008



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70097009



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70107010



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70117011



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70127012



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70137013



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70147014



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70157015



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70167016



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70177017



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70187018



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70197019



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70207020



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70217021



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70227022



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70237023



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70247024



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70257025



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70267026



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70277027



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70287028



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70297029



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70307030



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70317031



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70327032



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70337033



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70347034



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70357035



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70367036



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70377037



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70387038



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70397039



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70407040



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70417041



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70427042



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70437043



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70447044



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70457045



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70467046



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70477047



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70487048



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70497049



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70507050



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70517051



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70527052



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70537053



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70547054



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70557055



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70567056



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70577057



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70587058



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70597059



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70607060



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70617061



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70627062



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70637063



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70647064



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70657065



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70667066



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


