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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

23-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼885 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQμaH  

sYn esrIrdæa ePT Rbus EdlRtUv)antulakarseRmcpþnÞaeTasdak;Bn§naKar BIbT 

júHjg;kMu[eyaFinsþab;bgÁab; eFVI[xUcTwkcitþkgT½B nigbTjúHjg;[RbRBwtþbT 

]RkidæCaGaT× tamGMNacsaldIkaelx 149 cuHéf¶TI 18-05-2018 rbs; 

tulakarkMBUl 8113 

24-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼886 sþIBI kardak;m®nþIraCkar 105 rUb rbs;RksYg 

sßab½n cMnYn 25 [cUlnivtþn_ 8114 

24-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼887 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm efag rdæskþi Ca 

GKÁnayk énGKÁnaykdæanGPivDÆn_eTscrN_ nigshRbtibtþikarGnþrCati énRksYg 

eTscrN_ 8121 

24-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼888 sþIBI karEtgtaMg elakCMTav Qwm 

eBAsukan;DI CaGKÁnayika énGKÁnaykdæanviTüúCatikm<úCa énRksYgB½t’man 8122 

24-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼889 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm  

bug suvtßi saklviTüaFikar énsaklviTüal½yPUminÞviciRtsil,³RksYgvb,Fm’ 

nigviciRtsil,³Ca ÉkGKÁraCTUt RbtiPUGcié®nþy_ RbcaMGgÁkaryUeNsáÚ nigCanayk 

pÞHExμr ¬Maison du Cambodge¦ enAmCÄmNÐlsaklviTüal½yenATIRkug):arIs 8123 

24-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼890 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ énRkbx½NÐm®nþI 

RKb;RKgrdæ)al enARksYgyutþiFm’ dl;m®nþIraCkar 180 rUb 8124 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
16-08-2018 -GnuRkwtüelx 847 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8131 

 



x 
16-08-2018 -GnuRkwtüelx 848 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8142 

17-08-2018 -GnuRkwtüelx 849 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8188 

17-08-2018 -GnuRkwtüelx 850 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8189 

17-08-2018 -GnuRkwtüelx 851 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8195 

17-08-2018 -GnuRkwtüelx 852 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8196 

21-08-2018 -GnuRkwtüelx 853 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 8198 

21-08-2018 -GnuRkwtüelx 854 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8204 

21-08-2018 -GnuRkwtüelx 855 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  8207 

21-08-2018 -GnuRkwtüelx 856 GnRk>tt sþIBI karbMeBjRkbx½NÐm®nþInKr)alCati  8208 

21-08-2018 -GnuRkwtüelx 857 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  8209 

21-08-2018 -GnuRkwtüelx 858 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  8214  

22-08-2018 -GnuRkwtüelx 859 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8215 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

12-06-2018 -Rbkaselx 201 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un evm hVa eleDIr É>k 

begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 8216 

13-06-2018 -Rbkaselx 203 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Nanv:ag RtaEvl 

hÁÚds_ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 8219 

26-06-2018 -Rbkaselx 211 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un xl½r paeLtet 

hÁamiun GikesssWrI É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMsemøókbMBak; nigeRKOgbnSM 

Es,keCIg 8222 

26-06-2018 -Rbkaselx 212 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mIg éhV 

eGneFIR)ay ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUb 8225 

26-06-2018 -Rbkaselx 213 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hUta hVÚ‘tEvr É>k 

begáIteragcRk plitEs,keCIg 8228 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81138113



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81148114



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81158115



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81168116



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81178117



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81188118



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81198119



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81208120



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81218121



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81228122



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81238123



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81248124



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81258125



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81268126



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81278127



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81288128



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81298129



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81308130



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81318131



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81328132



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81338133



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81348134



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81358135



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81368136



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81378137



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81388138



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81398139



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81408140



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81418141



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81428142



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81438143



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81448144



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81458145



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81468146



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81478147



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81488148



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81498149



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81508150



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81518151



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81528152



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81538153



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81548154



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81558155



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81568156



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81578157



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81588158



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81598159



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81608160



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81618161



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81628162



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81638163



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81648164



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81658165



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81668166



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81678167



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81688168



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81698169



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81708170



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81718171



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81728172



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81738173



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81748174



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81758175



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81768176



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81778177



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81788178



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81798179



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81808180



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81818181



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81828182



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81838183



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81848184



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81858185



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81868186



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81878187



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81888188



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81898189



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81908190



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81918191



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81928192



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81938193



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81948194



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81958195



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81968196



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81978197



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81988198



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81998199



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82008200



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82018201



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82028202



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82038203



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82048204



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82058205



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82068206



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82078207



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82088208



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82098209



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82108210



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82118211



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82128212



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82138213



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82148214



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82158215



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82168216



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82178217



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82188218



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82198219



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82208220



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82218221



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82228222



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82238223



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82248224



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82258225



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82268226



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82278227



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82288228



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82298229



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82308230



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


