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k         N24/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

10-03-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0318¼005 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFnkmμ 

maRta 26 maRta 27 fμI maRta 28 maRta 31 nigmaRta 32 énc,ab;sþIBI karerobcM 

nigkarRbRBwtþeTAénRkumRbwkSaFmμnuBaØ 2963 

2-RBHraCRkwtü 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼176 sþIBI karrMsayEdnCRmkstVéRBsñÜl sßitkñúg 

extþRkecH nigkarrMsayEdnCRmkstVéRBrnamdUnsM sßitkñúgextþ)at;dMbg 2970 

06-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼263 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm G‘ug sMGat Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgksikmμ rukçRbmaj; nigensaT 2972 

06-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼264 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm QYn v:n; Ca 

GKÁnayk énGKÁnaykdæandwkCBa¢ÚnpøÚveKak rbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 2973 

06-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼265 sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³Ék]tþm 

Lúg suP½Rk BITIRbwkSaÉk]tþm Gwum sYsþI smaCikRkumRbwkSaFmμnuBaØ man 

zan³esμI rdæelxaFikar kartemøIgzan³ EtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm elakCMTav  

cMnYn 02 rUb CaTIRbwkSaÉk]tþm Gwum sYsþI 2974 

06-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼266 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 02 rUb 2975 

06-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼267 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa CUn 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 19 rUb 2976 

 

 



x 
06-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼268 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ cMnYn 07 rUb 2978 

06-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼269 sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 

cMnYn 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al rbs;RksYgBaNiC¢kmμ 2979 

06-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼270 sþIBI kartemøIgfñak;RbcaMqñaM CUnm®nþIraCkar 

cMnYn 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al  enARksYgRBHbrmraCvaMg 2980 

06-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼271 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

¬narI¦ fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 17 rUb 2981 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
29-12-2017 -GnuRkwtüelx 257 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2983 

02-03-2018 -GnuRkwtüelx 29 GnRk>bk sþIBI karbegáItmUlniFiKn§bu)öakm<úCa 2985 

12-03-2018 -GnuRkwtüelx 38 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 964/64 hikta 

enARsukkMBg;sIla extþRBHsIhnu ecjBIdIKRmbéRBeQI qñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFIVRbTankmμCakmμsiT§CUnRbCaBlrdæcMnYn 107 RKYsar 

nigmYycMENkrkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæRBmTaMgpþl;siT§iCakm μsiT§ielIk,aldI  2994 

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 133 GnRk>tt sþIBI karbEnßmsmasPaBKN³kmμaFikar 

CatidwknaMtRmg;TiskargarGRtanukUldæan sßitiGRtanukUldæan nigGtþsBaØaNkm μ 2998 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 287 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 3000 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 288 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3002 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 289 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3003 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 290 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3005 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 291 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3006 

 

 



K 
12-03-2018 -GnuRkwtüelx 292 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 3008 

12-03-2018 -GnuRkwtüelx 293 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 3010 

12-03-2018 -GnuRkwtüelx 294 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 3012 

12-03-2018 -GnuRkwtüelx 295 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrskþim®nþI 

nKr)alCati 3014 

12-03-2018 -GnuRkwtüelx 296 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3015 

2-esckþIseRmc 

14-03-2018 -esckþIseRmcelx  17  ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarsRmab;kMNt;smtßkic© 

RKb;RKg nigkareRbIR)as;eRhVkg;s_ 700 MHz 3046 

15-03-2018 -esckþIseRmcelx  18  ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 3048 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

05-02-2018 -Rbkaselx 130 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁnaykdæanrtnaKarCati énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  3049 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

26-09-2017 -Rbkaselx 473 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un h½Ány:ag elbwl 

¬exmbUDa¦ GilFIDI  begáItsaxaeragcRk plitsøaksBaØasemøókbMBak;RKb;RbePT 3055 

26-09-2017 -Rbkaselx 474 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un m:ab‘UCI ¬exmbUDa¦ 

É>k  begáIteragcRk EkécñEdkEfb 3058 

26-09-2017 -Rbkaselx 475 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGevI-sIuenICI 

¬exmbUDa¦ hÁamiun É>k  begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3061 

26-09-2017 -Rbkaselx 476 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un éLf_ vIl 

edx½rersin ¬exmbUDa¦ É>k  begáIteragcRk plit nigpÁMúExSGMBUlePøIgB’NlMGRKb; 

RbePT 3064 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29632963



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29642964



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29652965



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29662966



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29672967



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29682968



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29692969



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29702970



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29712971



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29722972



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29732973



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29742974



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29752975



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29762976



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29772977



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29782978



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29792979



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29802980



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29812981



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29822982



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29832983



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29842984



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29852985



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29862986



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29872987



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29882988



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29892989



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29902990



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29912991



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29922992



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29932993



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29942994



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29952995



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29962996



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29972997



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29982998



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29992999



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30003000



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30013001



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30023002



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30033003



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30043004



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30053005



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30063006



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30073007



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30083008



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30093009



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30103010



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30113011



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30123012



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30133013



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30143014



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30153015



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30163016



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30173017



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30183018



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30193019



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30203020



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30213021



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30223022



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30233023



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30243024



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30253025



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30263026



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30273027



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30283028



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30293029



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30303030



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30313031



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30323032



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30333033



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30343034



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30353035



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30363036



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30373037



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30383038



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30393039



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30403040



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30413041



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30423042



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30433043



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30443044



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30453045



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30463046



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30473047



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30483048



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30493049



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30503050



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30513051



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30523052



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30533053



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30543054



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30553055



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30563056



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30573057



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30583058



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30593059



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30603060



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30613061



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30623062



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30633063



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30643064



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30653065



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30663066



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


