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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

21-06-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0618¼007 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkic©RBmeRBog sþIBI karbegáItGgÁkarshRbtibtþikaréRBeQIGasIu 5785 

2-RBHraCRkwtü 

25-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼589 sþIBI ÉksNæankñúgsvnakarCMnMuCRmH b¤kic©RbCMu 

eBjGgÁrbs;RkumRbwkSaFmμnuBaØ 5813 

15-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼636 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 18 rUb 5823 

15-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼637 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak Lg BiC én 

Rkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al RksYgesdækic© nighirBaØvtßú mkzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 5825 

15-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼638 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH RBHsgÇ cMnYn 02 GgÁ 5826 

15-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼639 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH elak KIM DO HYUNG 5827 

15-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼640 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 23 rUb 5828 

15-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼641 sþIBI karEtgtaMg elak s‘un rI nigelak  

li Kwmh‘Yr Ca ]kj:a 5829 

21-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼642 sþIBI karpþl;zan³Casa®sþacarümhabriBaØa 

dl;bNÐit nigevC¢bNÐitenAviTüasßanCatisuxPaBsaFarN³ 04 rUb 5830 

21-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼643 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa  

])ask ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 73 rUb¼GgÁ 5831 



x 
II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ 

26-06-2018 --esckþIseRmcelx 195¼003¼2018 kbF>c cuHéf¶TI 26 Ex mifuna qñaM 

2018 elIsMNMuerOgelx 353¼004¼2018 cuHéf¶TI 19 Ex mifuna qñaM 2018 5833 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
13-06-2018 -GnuRkwtüelx 80 GnRk>bk sþIBI kardak;[eRbIR)as;EpnkarerobcMEdndI 

extþ)at;dMbg 5837 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 578 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 5862 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 579 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 5864 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 580 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 5881 

2-esckþIseRmc 

19-06-2018 -esckþIseRmcelx  36 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarRtYtBinitü nigvay 

témøsßanPaBhirBaØvtßú nigTunvinieyaK rbs;Rkumh‘unsm,TanRBlanynþehaH 

¬SCA¦ 5883 

3-saracr 

20-06-2018 -saracrelx  04 sr sþIBI karBRgwgbEnßmelIkargarRKb;RKgvis½yskmμPaBmIn 5886 

IV-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 205 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;salaPUminÞrdæ)al  5888 

28-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 339 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 RbcaMenATIPñak;garbBa¢ak;cMNayesvasuxaPi)al énRksYgsuxaPi)al  5892 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmμ 

22-01-2018 -Rbkaselx 063 B>N>b>l>Rbk sþIBI karEksRmYl nigbMeBjbEnßmkarEbgEck 

Parkic©rbs;fñak;dwknaMRksYgBaNiC¢kmμ 5898 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57855785



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57865786



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57875787



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57885788



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57895789



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57905790



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57915791



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57925792



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57935793



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57945794



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57955795



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57965796



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57975797



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57985798



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57995799



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58005800



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58015801



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58025802



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58035803



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58045804



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58055805



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58065806



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58075807



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58085808



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58095809



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58105810



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58115811



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58125812



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58135813



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58145814



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58155815



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58165816



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58175817



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58185818



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58195819



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58205820



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58215821



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58225822



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58235823



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58245824



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58255825



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58265826



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58275827



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58285828



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58295829



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58305830



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58315831



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58325832



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58335833



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58345834



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58355835



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58365836



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58375837



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58385838



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58395839



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58405840



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58415841



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58425842



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58435843



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58445844



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58455845



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58465846



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58475847



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58485848



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58495849



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58505850



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58515851



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58525852



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58535853



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58545854



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58555855



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58565856



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58575857



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58585858



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58595859



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58605860



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58615861



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58625862



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58635863



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58645864



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58655865



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58665866



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58675867



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58685868



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58695869



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58705870



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58715871



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58725872



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58735873



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58745874



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58755875



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58765876



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58775877



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58785878



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58795879



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58805880



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58815881



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58825882



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58835883



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58845884



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58855885



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58865886



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58875887



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58885888



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58895889



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58905890



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58915891



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58925892



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58935893



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58945894



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58955895



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58965896



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58975897



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58985898



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58995899



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59005900



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59015901



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59025902



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


