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k         N68/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

17-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼874 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 20 rUb 7997 

18-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼875 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; énRkbx½NÐ 

m®nþIRKb;;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; tamkRmitsBaØab½Rt enA 

RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT dl;m®nþIraCkar 56 rUb 7998 

20-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼876 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐitcMnYn 04 rUb 8003 

21-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼877 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; énRkbx½NÐ 

m®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm tamkRmitsBaØabRt enA 

RksYgGb;rM yuvCn nigkILa dl;m®nþIraCkar 05 rUb 8005 

21-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼878 sþIBI niy½tkmμtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak; énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al rbs;RksYg cMnYn 4 dl;m®nþIraCkar 08 rUb 8007 

22-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼879 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm sμan 

m:aNan BIÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaBénRBHraCaNacRkkm<úCaRbcaM 

saFarNrdæGar:ab;eGhSIúb nigBIÉkGKÁraCTUtEtgtaMgRbcaMrdæGuIRsaEGl cUlRbeTs 

vij edayRtUvcb;GaNtþiebskkmμ nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm XYn punrtn³ 

GnurdæelxaFikar énRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati CaÉkGKÁraCTUt 

visamBaØ nigeBjsmtßPaBénRBHraCaNacRkkm<úCaRbcaMsaFarNrdæGar:ab;eGhSIúb 

nigCaÉkGKÁraCTUtEtgtaMgRbcaMrdæGuIRsaEGl EdlmannievsdæanenATIRkugEKr én 

saFarNrdæGar:ab;eGhSIúb 8009 

22-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼880 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 03 

rUb¼GgÁ 8010 

 



x 
22-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼881 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak 

nigelakRsI cMnYn 31 rUb 8011 

22-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼882 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 32 

rUb 8012 

22-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼883 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 341 rUb 8014 

23-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼884 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH clna GoGoCambodia Edl)an 

begáItRBwtþikarN_t,ajRkmaEvgCageKenAelIBiPBelak RbEvg 1>000 Em:Rt 8025 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
30-08-2018 -GnuRkwtüelx 112 GnRk>bk sþIBI karGnuvtþc,ab;sþIBIsBa¢ati 8026 

04-09-2018 -GnuRkwtüelx 113 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 9 nigmaRta 52  

énGnuRkwtüelx 103 GnRk>bk cuHéf¶TI 29 Ex FñÚ qñaM 2000 sþIBI 

GRtanukUldæan 8040 

15-08-2018 -GnuRkwtüelx 833 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;m®nþI 

raCkar 8042 

15-08-2018 -GnuRkwtüelx 834 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8043 

15-08-2018 -GnuRkwtüelx 835 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 8044 

15-08-2018 -GnuRkwtüelx 836 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8056 

15-08-2018 -GnuRkwtüelx 837 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8061 

15-08-2018 -GnuRkwtüelx 838 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 8062 

15-08-2018 -GnuRkwtüelx 839 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 8064 

16-08-2018 -GnuRkwtüelx 840 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8066 

 



K 
16-08-2018 -GnuRkwtüelx 841 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8069 

16-08-2018 -GnuRkwtüelx 842 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8070 

16-08-2018 -GnuRkwtüelx 843 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8071 

16-08-2018 -GnuRkwtüelx 844 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8073 

16-08-2018 -GnuRkwtüelx 845 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8077 

16-08-2018 -GnuRkwtüelx 846 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nig fñak;m®nþIraCkar 8093 

III-kargarbNþaRksYg 
 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

20-08-2018 -Rbkaselx 761 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgsmasPaBCak;EsþgénelxaFikardæan 

mUlniFiKn§bu)aökm<úCa  8095 

20-08-2018 -Rbkaselx 762 shv>Rbk sþIBI karpþl;R)ak;]btßmÖelIkTwkcitþCUnelxaFikardæan 

mUlniFiKn§bu)aökm<úCa  8097 

21-08-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 774 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl enARksYgEr: 

nigfamBl  8101 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

11-06-2018 -Rbkaselx 196 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUDan yunKun 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8104 

11-06-2018 -Rbkaselx 197 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un éh esg sÞIl É>k 

begáIteragcRk plitEdkRKb;RbePT 8107 

12-06-2018 -Rbkaselx 200 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un évQ½g xwmm:DiFI 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitvtßúGnusSavrIy_ 8110 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79977997



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79987998



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79997999



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80008000



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80018001



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80028002



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80038003



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80048004



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80058005



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80068006



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80078007



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80088008



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80098009



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80108010



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80118011



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80128012



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80138013



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80148014



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80158015



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80168016



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80178017



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80188018



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80198019



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80208020



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80218021



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80228022



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80238023



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80248024



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80258025



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80268026



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80278027



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80288028



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80298029



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80308030



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80318031



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80328032



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80338033



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80348034



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80358035



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80368036



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80378037



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80388038



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80398039



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80408040



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80418041



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80428042



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80438043



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80448044



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80458045



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80468046



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80478047



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80488048



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80498049



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80508050



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80518051



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80528052



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80538053



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80548054



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80558055



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80568056



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80578057



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80588058



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80598059



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80608060



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80618061



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80628062



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80638063



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80648064



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80658065



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80668066



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80678067



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80688068



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80698069



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80708070



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80718071



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80728072



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80738073



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80748074



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80758075



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80768076



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80778077



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80788078



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80798079



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80808080



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80818081



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80828082



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80838083



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80848084



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80858085



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80868086



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80878087



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80888088



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80898089



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80908090



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80918091



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80928092



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80938093



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80948094



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80958095



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80968096



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80978097



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80988098



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80998099



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81008100



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81018101



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81028102



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81038103



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81048104



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81058105



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81068106



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81078107



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81088108



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81098109



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81108110



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81118111



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81128112



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


