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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

30-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼912 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  sIu mijcav ¬HSU, MING-CHAO¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an; 8347 

30-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼913 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Qin hVÚcUv ¬CHEN FUZHOU¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

mkCaeQμaH Qin Gal ELn ¬CHEN AL LEN¦ 8348 

30-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼914 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  lwm GIugLúk ¬LAM YIN LOK¦ CnCaticin sBa¢aticin 8349 

31-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼915 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;Ék]tþm e):a DI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enATIsþIkarKN³rdæm®nþI  8350 

31-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼916 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ eTAkñúgzannþrs½kþi 

m®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgyutþiFm’ dl; 

m®nþIraCkar 27 rUb  8351 

31-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼917 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

enARksYgsuxaPi)al dl;m®nþIraCkar 245 rUb  8353 

01-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼918 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 10 rUb  8367 

01-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼919 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgCaGKÁnayk 03 

rUb énRksYgmhaépÞ  8369 

01-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼920 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

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

02 rUb  8370 

 



x 
01-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼921 sþIBI niy½tkmμtemøIgfñak; nigtemøIgzannþrs½kþi 

Rkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; énRksYgmhaépÞ tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 

10 rUb  8371 

01-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼922 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi  nigfñak; 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man tamGtItPaBkargar dl;m®nþI 

raCkar 05 rUb  8373 

01-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼923 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elakRsI  lIeDo lIned CInIsþa ¬LIDIA LINDE GINESTA¦ 

CnCatieGs:,aj sBa¢atiieGs:,aj  8374 

04-09-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0918¼924 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigkBaØa cMnYn 05 rUb  8375 
 

09-09-2018 -KRET NS¼KRT¼0918¼946 avons l’honneur de décerner à titre posthume à 
Monsieur le Docteur Beat Richner Directeur et Fondateur des Hôpitaux 
Pédiatriques  Katha Bopha  Moha Kanthaphon Ekareach Cheat Preah 
Reacheanachak Kampuchea ( le Grand Collier de l’ Indépendance nationale du 
Royaume du Cambodge), en témoignage de Notre plus haute Considération 8376 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
06-09-2018 -GnuRkwtüelx 117 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8377 

06-09-2018 -GnuRkwtüelx 119 GnRk>bk sþIBI tYnaTI Parkic© nigsiTi§GMNacrbs;rdæm®nþIsþITI 8379 

07-09-2018 -GnuRkwtüelx 120 GnRk>bk sþIBI karpþl;R)ak;ebovtSExtula nigExvicäika qñaM 

2018 nigR)ak;]btßmÖ kñúg»kasbuNüPú¢MbiNÐ qñaMc sMrwT§is½k BuT§skraC 2562 8382 

27-08-2018 -GnuRkwtüelx 877 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8385 

27-08-2018 -GnuRkwtüelx 878 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  8389 

27-08-2018 -GnuRkwtüelx 879 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  8392 

28-08-2018 -GnuRkwtüelx 880 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa  8394 

 



K 
29-08-2018 -GnuRkwtüelx 882 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©m®nIþraCkar  8395 

29-08-2018 -GnuRkwtüelx 883 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  8396 

31-08-2018 -GnuRkwtüelx 884 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa  8453 

31-08-2018 -GnuRkwtüelx 885 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  8454 

2-esckþIseRmc  
06-09-2018 -esckþIseRmcelx 48 ssr sþIBI karkMNt;rebobrbbkargar nigkarEbgEck 

Parkic© rbs;fñak;dwknaMraCrdæaPi)al 8455 

06-09-2018 -esckþIseRmcelx 49 ssr sþIBI karkMNt;rebobrbbkargar nigkarEbgEck 

Parkic© rbs;rdæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nþI 8458 

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

03-07-2018 -Rbkaselx 232 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un da C½n Giunevsmiun 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plit pÁMútemøIgbnÞHsULa nigRbB½n§sULa 8460 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83478347



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83488348



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83498349



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83508350



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83518351



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83528352



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83538353



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83548354



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83558355



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83568356



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83578357



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83588358



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83598359



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83608360



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83618361



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83628362



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83638363



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83648364



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83658365



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83668366



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83678367



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83688368



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83698369



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83708370



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83718371



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83728372



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83738373



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83748374



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83758375



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83768376



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83778377



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83788378



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83798379



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83808380



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83818381



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83828382



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83838383



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83848384



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83858385



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83868386



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83878387



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83888388



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83898389



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83908390



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83918391



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83928392



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83938393



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83948394



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83958395



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83968396



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83978397



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83988398



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83998399



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84008400



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84018401



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84028402



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84038403



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84048404



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84058405



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84068406



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84078407



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84088408



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84098409



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84108410



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84118411



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84128412



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84138413



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84148414



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84158415



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84168416



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84178417



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84188418



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84198419



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84208420



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84218421



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84228422



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84238423



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84248424



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84258425



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84268426



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84278427



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84288428



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84298429



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84308430



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84318431



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84328432



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84338433



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84348434



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84358435



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84368436



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84378437



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84388438



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84398439



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84408440



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84418441



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84428442



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84438443



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84448444



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84458445



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84468446



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84478447



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84488448



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84498449



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84508450



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84518451



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84528452



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84538453



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84548454



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84558455



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84568456



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84578457



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84588458



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84598459



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84608460



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84618461



ឆា  ំទី១៨ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84628462



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


