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k         N54/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

06-07-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0718¼014 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkarFanaTUTat;rbs;raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa [Rkumh‘un 

exmbUDa GiuneFIreNsüÚNl GiunevsþEmn DIevILúbEmn RKub 6367 

2-RBHraCRkwtü 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼679 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak 

cMnYn 18  rUb 6384 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼680 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak Qun huk nigelak »m siT§I  6385 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼681 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 51 rUb nigcMeBaH 

kgGgÁPaBevotNam cMnYn 01 6386 

30-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼682 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH buKÁl cMnYn 154 rUb nigcMeBaH kgÉkPaB cMnYn 15 6389 

02-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼683 sþIBI karbBa©b;muxtMENg EtgtaMg 

nigpþl;zan³ Ék]tþm R)ak; R)akd CaTIRbwkSaRksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ man 

zan³esμI GKÁnayk 6396 

03-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼684 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 19 rUb 6397 

03-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼685 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 08 rUb  6399 

 



x 
II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
04-07-2018 -GnuRkwtüelx 92 GnRk>bk sþIBI karbegáItsßanÉkGKÁraCTUt énRBHraCa 

NacRkkm<úCa RbcaMRbeTsb‘ulhÁarI 6400 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 93 GnRk>bk sþIBI karbegáItsßanÉkGKÁraCTUt énRBHraCa 

NacRkkm<úCa RbcaMsaFarNrdætYkKI 6402 

04-07-2018 -GnuRkwtüelx 94 GnRk>bk sþIBI karbegáItsßanÉkGKÁraCTUt énRBHraCa 

NacRkkm<úCa RbcaMsaFarNrdæEs‘b‘Í 6404 

09-07-2018 -GnuRkwtüelx 95 GnRk>bk sþIBI nirakrN_GnuRkwtüelx 186 GnRk>bk 

cuHéf¶TI 27 Ex tula qñaM 2017 sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak;BI 

RTBüsm,tþisaFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 6406 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 625 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6408 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 626 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6445 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 627 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6447 

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

05-04-2018 -Rbkaselx 120 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sWpassIug hÁamiun 

ehVkeFIrI É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6482 

  

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63676367



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63686368



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63696369



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63706370



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63716371



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63726372



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63736373



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63746374



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63756375



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63766376



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63776377



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63786378



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63796379



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63806380



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63816381



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63826382



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63836383



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63846384



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63856385



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63866386



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63876387



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63886388



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63896389



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63906390



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63916391



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63926392



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63936393



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63946394



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63956395



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63966396



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63976397



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63986398



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63996399



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64006400



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64016401



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64026402



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64036403



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64046404



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64056405



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64066406



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64076407



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64086408



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64096409



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64106410



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64116411



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64126412



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64136413



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64146414



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64156415



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64166416



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64176417



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64186418



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64196419



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64206420



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64216421



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64226422



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64236423



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64246424



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64256425



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64266426



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64276427



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64286428



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64296429



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64306430



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64316431



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64326432



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64336433



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64346434



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64356435



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64366436



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64376437



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64386438



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64396439



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64406440



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64416441



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64426442



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64436443



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64446444



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64456445



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64466446



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64476447



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64486448



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64496449



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64506450



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64516451



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64526452



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64536453



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64546454



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64556455



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64566456



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64576457



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64586458



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64596459



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64606460



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64616461



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64626462



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64636463



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64646464



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64656465



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64666466



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64676467



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64686468



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64696469



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64706470



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64716471



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64726472



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64736473



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64746474



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64756475



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64766476



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64776477



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64786478



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64796479



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64806480



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64816481



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64826482



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64836483



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64846484



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


