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k         N50/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

21-06-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0618¼008 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI sBa¢ati 5903 

21-06-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0618¼009 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFnkmμ 

maRta 3 maRta 23  maRta 30 maRta 33 maRta 34 maRta 35 maRta 36 

maRta 37 maRta 38 maRta 39 nigmaRta 40 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKg nig 

kareFIVGaCIvkmμFnFanEr: EdlRtUvRbkas[eRbIedayRBHraCRkmelx ns¼rkm¼07 

01¼09 cuHéf¶TI 13 Ex kkáda qñaM 2001 5913 

2-RBHraCRkwtü 

21-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼644 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa nig 

])asika cMnYn 71 rUb 5919 

22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼645 sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaHelak 

suIsav:aj s‘UkasWm ¬lIm¦ Sisavanh Soukaseum ¬Lim¦ nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; FibDinÞ  5921 

22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼646 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_  nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 11 rUb 5922 

22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼647 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_  nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 13 rUb 5924 

22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼648 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_  nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 86 rUb 5926 

 



x 
22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼649 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_  nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 45 rUb 5930 

22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼650 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_  nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 178 rUb 5933 

22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼651 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 5939 

22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼652 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐelak pan; 

c½nÞtara énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm enARksYgFmμkar nigsasna 5940 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
13-06-2018 -GnuRkwtüelx 81 GnRk>bk sþIBI kardak;[eRbIR)as;EpnkarerobcMEdndI 

extþRBHsIhnu 5941 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 82 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5979 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 83 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 3 maRta 5 maRta 7 

maRta 8 nigmaRta 25 énGnuRkwtüelx 86 GnRk>bk cuHéf¶TI 19 Ex mifuna qñaM 

2009 sþIBI karkMNt;rbbCIvPaBsRmab;BiruT§Cn nigTNÐit 5981 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 581 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 5983 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 582 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 5987 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 583 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 5989 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 584 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 5990 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 585 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 5991 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 586 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5992 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 587 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5994 

19-06-2018 -GnuRkwtüelx 588 GnRk>tt sþIBI karlubeQ μaHm®nþIraCkar 5995 

 



K 
2-esckþIseRmc 

19-06-2018 -esckþIseRmcelx  37 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkartamdan nigRtYt  

BinitüelIkarsagsg;GakasyandæanGnþrCatiPñMeBj karsagsg;Gakasyandæan 

GnþrCatiesomrab nigkarsagsg;GakasyandæandéTeTot enAkñúgRBHraCaNacRk 

km<úCa 5996 

21-06-2018 -esckþIseRmcelx  38 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarB½t’mansßitiTIpSarkargar 5999 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

11-04-2018 -Rbkaselx 392 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarbec©keTsedIm,IsRmb 

sRmYlkarsikSasmiT§lT§PaB énkarGnuvtþKeRmagmUlniFiFanar:ab;rgsRmab;RKb; 

RKgeRKaHmhnþrayenAkm<úCa nigGasIuGaeKñy_  6003 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkarBarCati 

30-04-2018 -esckþIseRmcelx 015¼2018  ssr  sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmμkar 

eFVIbBa¢IsareBIPNÐRTBüsm,tþirdærbs;RksYgkarBarCati 6008 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

09-02-2018 -Rbkaselx 054 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un )avehVg 

GiuneFIeNsinNl eG®hÁIxlqWr½l DIevLúbmiun begáIteragcRk kinRsUv nigEkéqñGgár 6010 

05-03-2018 -Rbkaselx 077 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exGim r:ab;eb‘Ír É>k 

begáIteragcRk EkécñC½rekAs‘U 6013 

05-03-2018 -Rbkaselx 078 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un )amIn 

eG®hÁIxlQ½r hay-efk DIevLúbmiun É>k begáIteragcRk plitCI nigfñaMksikmμ 6016 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59035903



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59045904



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59055905



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59065906



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59075907



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59085908



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59095909



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59105910



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59115911



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59125912



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59135913



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59145914



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59155915



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59165916



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59175917



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59185918



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59195919



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59205920



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59215921



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59225922



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59235923



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59245924



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59255925



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59265926



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59275927



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59285928



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59295929



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59305930



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59315931



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59325932



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59335933



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59345934



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59355935



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59365936



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59375937



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59385938



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59395939



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59405940



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59415941



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59425942



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59435943



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59445944



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59455945



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59465946



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59475947



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59485948



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59495949



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59505950



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59515951



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59525952



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59535953



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59545954



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59555955



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59565956



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59575957



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59585958



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59595959



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59605960



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59615961



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59625962



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59635963



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59645964



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59655965



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59665966



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59675967



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59685968



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59695969



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59705970



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59715971



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59725972



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59735973



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59745974



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59755975



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59765976



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59775977



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59785978



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59795979



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59805980



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59815981



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59825982



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59835983



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59845984



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59855985



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59865986



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59875987



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59885988



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59895989



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59905990



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59915991



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59925992



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59935993



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59945994



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59955995



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59965996



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59975997



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59985998



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59995999



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60006000



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60016001



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60026002



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60036003



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60046004



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60056005



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60066006



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60076007



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60086008



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60096009



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60106010



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60116011



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60126012



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60136013



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60146014



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60156015



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60166016



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60176017



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60186018



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


