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k         N39/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼477 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm ]tþmesnIy_Ék sux munI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ én 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 4693 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼478 sþIBI karbBa©b;muxtMENg EtgtaMg nigpþl;zan³ 

Ék]tþm cMnYn 05 rUb 4694 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼479 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 02 rUb 4696 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼480 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;;m®nþIBn§naKar cMnYn 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 4697 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼481 sþIBI kardak;elak r:an suPa én 

Rkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s;RksYgmhaépÞ [cUlnivtþn_munkalkMNt;tamkaresñIsMu 

rbs;samIxøÜn 4698 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼482 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

18 rUb 4699 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼483 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 03 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enA 

RksYgB½t’man 4701 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼484 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 04 rUb énRkbx½NÐRKUbegonkRmit]tþm enA 

RksYgGb;rM yuvCn nigkILa 4702 

 

 



x 
08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼485 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

93 rUb rbs;RksYgcMnYn 02  4704 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼486 sþIBI karlubeQμaH nayTahan fñak;]tþm 

esnIy_énkgeyaFBlexmrPUminÞ 02 rUb ecjBIRkbx½NÐ énkgeyaFBlexmrPUminÞ  4709 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼487 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμCacegáamRKYsardl;RKYsarelak Kwm ehog ¬KIM HIENG¦ CnCatiievotNam 

sBa¢atievotNam 4710 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼488 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμCacegáamRKYsarelak Kwm saer:t ¬KIM SARET¦ CnCatiievotNam 

sBa¢atievotNam 4711 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼489 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμCacegáamRKYsardl;elak Kwm sag ¬KIM SANG¦ CnCatiievotNam sBa¢ati 

evotNam 4712 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
10-05-2018 -GnuRkwtüelx 61 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 7/0546 hikta enARsukQUk 

extþkMBt ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCnrbs;rdæ 

sRmab;RbTankmμCakm μsiTi§CUnRbCaBlrdæcMnYn 01 RKYsar nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ 4713  

16-05-2018 -GnuRkwtüelx 62 GnRk>bk sþIBI karecjpSayFnb½Rt RbePT 20000 erol 

KMrUf μI 4718  

17-05-2018 -GnuRkwtüelx 63 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 4719  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 442 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4721  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 443 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4722  

 

 



K  

07-05-2018 -GnuRkwtüelx 444 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4727 

07-05-2018 -GnuRkwtüelx 445 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 4730 

07-05-2018 -GnuRkwtüelx 446 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4732  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 447 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4733  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 448 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4742  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 449 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4745  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 450 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4749  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 451 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 4750  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 452 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4752  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 453 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 4753  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 454 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4755  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 455 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4756  

09-05-2018 -GnuRkwtüelx 456 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 4757  

09-05-2018 -GnuRkwtüelx 457 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 4758  

09-05-2018 -GnuRkwtüelx 458 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBikar 4760  

09-05-2018 -GnuRkwtüelx 459 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 4762  

2-saracr 

24-05-2018 -saracrelx  3  sr sþIBI karcat;taMgxYbelIkTI 69 TivakumarGnþrCati 1 mifuna 

xYbelIkTI 17 TivaBiPBelakRbqaMgBlkmμkumar 12 mifuna nigTivakumarkm<úCa qñaM 

2018 4764 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

09-03-2018 -Rbkaselx 252 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;]tþmRkumRbwkSaesdækic©Cati  4766 

 

 



X 

09-03-2018 -Rbkaselx 253 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁnaykdæaneKalneya)ay 4771 

09-03-2018 -Rbkaselx 254 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁnaykdæanRTBüsm,tþirdæ nigcMNUlminEmnsareBIBn§ énRksYgesdækic© nig 

hirBaØvtßú 4776 

09-03-2018 -Rbkaselx 255 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþRBHsIhnu  4781 

12-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 259 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþGgÁPaBfvika rvag 

RksYgesdækic© nighirBaØvtßú nigRksYgeTscrN_  4786 

12-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 260 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2018 rbs;;sala]T§rN_ nigmhaGyükar  4788 

   2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

30-11-2017 -Rbkaselx 586 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘un lug hÁamiun 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; eRsamBUk eRsamexñIy PYy exñIy 4794 

06-12-2017 -Rbkaselx 594 ]s>k]>Rbk 12 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un esAdin sIuemn 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitsIum:gt_ 4797 

08-12-2017 -Rbkaselx 599 ]s>k]>Rbk 12 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un lIDYv:an; É>k 

begáIteragcRk plitExSkabUb nigExSyWtexa 4800 

11-12-2017 -Rbkaselx 601 ]s>k]>Rbk 12 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un R)aym_ s‘U 

emnUehVkQ½r GilFIDI begáItsaxaeragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg 4803 

14-12-2017 -Rbkaselx 609 ]s>k]>Rbk 12 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un da r:ug RBInFIg & 

GIumRbyeDIrI xU GilFIDI begáIteragcRk ):ak; nige)aHBum<semøókbMBak; 4806 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46934693



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46944694



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46954695



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46964696



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46974697



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46984698



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46994699



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47004700



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47014701



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47024702



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47034703



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47044704



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47054705



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47064706



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47074707



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47084708



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47094709



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47104710



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47114711



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47124712



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47134713



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47144714



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47154715



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47164716



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47174717



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47184718



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47194719



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47204720



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47214721



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47224722



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47234723



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47244724



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47254725



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47264726



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47274727



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47284728



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47294729



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47304730



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47314731



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47324732



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47334733



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47344734



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47354735



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47364736



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47374737



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47384738



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47394739



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47404740



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47414741



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47424742



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47434743



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47444744



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47454745



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47464746



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47474747



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47484748



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47494749



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47504750



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47514751



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47524752



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47534753



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47544754



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47554755



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47564756



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47574757



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47584758



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47594759



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47604760



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47614761



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47624762



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47634763



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47644764



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47654765



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47664766



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47674767



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47684768



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47694769



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47704770



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47714771



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47724772



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47734773



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47744774



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47754775



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47764776



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47774777



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47784778



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47794779



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47804780



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47814781



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47824782



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47834783



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47844784



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47854785



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47864786



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47874787



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47884788



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47894789



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47904790



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47914791



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47924792



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47934793



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47944794



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47954795



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47964796



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47974797



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47984798



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47994799



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48004800



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48014801



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48024802



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48034803



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48044804



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48054805



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48064806



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48074807



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48084808



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


