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k         N48/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

11-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼623 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa nig 

CaCMnYykarÉk]tþm eTB gn GnuRbFanTI 2 RBwT§sPa nItikalTI 4 5669 

13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼624 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

eb:g suesg CaTIRbwkSaRbFanGaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejón manzan³esμI 

GnurdæelxaFikar 5670 

13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼625 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

Lay vuT§I CaTIRbwkSaGmRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ manzan³esμI Gnurdæ 

elxaFikar 5671 

13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼626 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 18 rUb 5672 

13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼627 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 34 rUb 5674 

13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼628 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 5676 

13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼629 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar  04 rUb enARksYgB½t’man 5677 

13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼630 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tamevn 

RbcaMqñaMdl;m®nþIraCkar 285 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 5678 

13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼631 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHsgÇ nigelakCMTav cMnYn 03 

GgÁ¼rUb 5688 

 



x 
13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼632 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHsgÇ cMnYn 02 GgÁ 5689 

13-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼633 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI ])ask 

])asika nigRBHsgÇ cMnYn 68 rUb¼GgÁ 5690 

15-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼634 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

kuc suvaT CaCMnYykarGmRksYgbrisßan manzan³esμI GKÁnayk 5692 

15-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼635 sþIBI karbBa©b;muxgarÉk]tþm eBC b£T§I 

BIGKÁraCTUt nigCaRbFansßanebskkmμGcié®nþy_ énRBHraCaNacRkkm<úCaRbcaM 

GgÁkarBaNiC¢km μBiPBelak nig GgÁkarGnþrCatiBak;B½n§nwgvis½yesdækic© 

BaNiC¢kmμ enATIRkughSWENv RbeTssVIs nig[cUlmkTTYl muxgaredImCa 

GnurdæelxaFikar énRksYgBaNiC¢km μvij nigEtgtaMgmuxgar Ék]tþm éf 

b‘unfn GnuRbFansßanebskkm μGcié®nþy_ CaGKÁraCTUt nig 

CaRbFanénsßanebskkmμGcié®nþy_ énRBHraCaNacRkkm<úCa RbcaMGgÁkar 

BaNiC¢kmμBiPBelak nigGgÁkarGnþrCatiBak;B½n§nwgvis½yesdækic© BaNiC¢km μ 

enATIRkughSWENv RbeTssVIs  5693 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
13-06-2018 -GnuRkwtüelx 78 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;eRbIR)as;eRcIny:ag bwgykç 

eLam  5694 

13-06-2018 -GnuRkwtüelx 79 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;shKmn_én]TüanCati 

RBHsIhnu ram elIépÞdITMhM 1539/09 hikta ¬mYyBan;R)aMrysamsibR)aMMbYn 

nigR)aMbYnGa¦ sßitenAkñúgPUmisa®sþXMubwgtaRBh μ nigXMuGUreRCA RsukéRBnb; 

extþRBHsIhnu 5698 

12-06-2018 -GnuRkwtüelx 576 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5701 

12-06-2018 -GnuRkwtüelx 577 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5732 

 



K 
2-esckþIseRmc 

19-06-2018 -esckþIseRmcelx  34  ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarerobcMBiFIbuNübBa©úH 

xNÐsImaRBHvihar sem<aFqøgsmiT§plnana nigeRsacRsBRBHsuKn§varIRbeKn 

semþcRBHsgÇnaykrg cMnYn 02 RBHGgÁ énKN³Fmμyutþiknikay én 

RBHraCaNacRkkm<úCa 5770 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 338 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;RksYgyutþiFm’  5772 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgyutþiFm’ 

18-01-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 055 ky>ksk>Rbk ¼18 sþIBI karpþl;nItism,Ta[Binitü 

bTelμIskñúgvis½yfñaMksikmμ nigCIksikmμ 5777 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56695669



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56705670



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56715671



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56725672



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56735673



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56745674



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56755675



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56765676



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56775677



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56785678



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56795679



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56805680



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56815681



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56825682



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56835683



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56845684



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56855685



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56865686



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56875687



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56885688



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56895689



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56905690



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56915691



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56925692



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56935693



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56945694



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56955695



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56965696



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56975697



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56985698



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56995699



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57005700



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57015701



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57025702



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57035703



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57045704



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57055705



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57065706



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57075707



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57085708



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57095709



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57105710



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57115711



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57125712



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57135713



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57145714



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57155715



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57165716



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57175717



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57185718



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57195719



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57205720



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57215721



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57225722



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57235723



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57245724



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57255725



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57265726



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57275727



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57285728



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57295729



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57305730



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57315731



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57325732



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57335733



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57345734



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57355735



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57365736



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57375737



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57385738



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57395739



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57405740



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57415741



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57425742



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57435743



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57445744



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57455745



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57465746



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57475747



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57485748



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57495749



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57505750



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57515751



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57525752



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57535753



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57545754



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57555755



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57565756



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57575757



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57585758



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57595759



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57605760



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57615761



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57625762



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57635763



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57645764



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57655765



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57665766



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57675767



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57685768



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57695769



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57705770



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57715771



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57725772



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57735773



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57745774



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57755775



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57765776



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57775777



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57785778



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57795779



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57805780



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57815781



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57825782



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57835783



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57845784



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


