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k          N90/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-12-2018 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1218¼017 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab; sþIBI hirBaØvtßú 

sRmab;karRKb;RKgqñaM 2019   10325 

2-RBHraCRkwtü 

29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1325 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁa 

nurkSBn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 09 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  10360 

29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1326 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigvresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 

04 rUb  10361 

29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1327 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm esA ELn 

CaGKÁnayk énGKÁnaykdæankic©karrdæ)al nighirBaØvtßú énRksYgsgÁmkic© 

GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta  10362 

29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1328 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar  02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enAGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy  10363 

29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1329 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl; 

m®nþIraCkar 327 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar  10364 

29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1330 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a Gs;elak nigelakRsI cMnYn 15 rUb  10377 

29-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1331 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

Ék]tþmbNÐit gYn júil GnuRbFanTI 1 rdæsPa kñúgnItikalTI 6 cMnYn 15 rUb  10378 

 

 

 



x 
01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1332 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 

6 Ex 9 Ex 12 Ex [TNÐit cMnYn 113 nak; nigelIkElgeTas[TNÐit cMnYn 07 

nak; kñúg»kasBiFIbuNüÉkraCüCati 09 vicäika nigRBHraCBiFIbuNüGMuTUk bENþtRbTIb 

nigsMBHRBHEx GkGMbuk qñaM 2018 10380 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1333 sþIBI karEksRmYlRBHraCRkwtüelx 

ns¼rkt¼1113¼1190 cuHéf¶TI 5 Ex vicäika qñaM 2013 sþIBI karEksRmYl 

RBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼0807¼393 cuHéf¶TI 30 Ex sIha qñaM 2007 sIþBI 

karEksRmYl RBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼1202¼353 cuHéf¶TI 28 Ex FñÚ qñaM 

2002 sþIBI karbegáIt]tþmRkumRbwkSaesdækic©Cati  10397 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1334 sþIBI karEtgtaMgCa GnurdæelxaFikar 

énRksYgEpnkar cMnYn 02 rUb  10400 

01-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1335 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm CYb sMGat 

CaGnurdæelxaFikar énRksYgGPivDÆn_CnbT  10401 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
14-12-2018 -GnuRkwtüelx 171 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 10402  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 172 GnRk>bk sþIBI  kartemøIgR)ak;kéRmRbcaMExCUnm®nþICab; 

kic©snüa 10404  

18-12-2018 -GnuRkwtüelx 173 GnRk>bk sþIBI  karEkERbtémøÉktaénsnÞsSn_ebovtS 

mUldæanrbs;m®nþIraCkar énRBHraCaNacRkkm<úCa 10406  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1173 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 10409  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1174 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alRkumh‘un 

®hÁIneRtd GaNtþiTI 7  10411  

 

 



K 
04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1175 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10412  

04-12-2018 -GnuRkwtüelx 1176 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10414  

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

30-10-2018 -Rbkaselx 1226 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlcMNat;fñak;rdæ)alénmatika 

fvikarbs;rdæ)alfñak;Cati                                                 tcb;BI raCkic©elx 89  10416 

              2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkarBarCati 
30-10-2018 -esckþIseRmcelx 038 ssr>kBC sþIBI karEksRmYlsmasPaBRkumkargar 

esovePA s karBarCati qñaM 2020  10437 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032510325



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032610326



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032710327



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032810328



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032910329



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033010330



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033110331



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033210332



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033310333



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033410334



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033510335



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033610336



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033710337



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033810338



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033910339



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034010340



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034110341



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034210342



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034310343



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034410344



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034510345



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034610346



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034710347



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034810348



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034910349



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035010350



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035110351



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035210352



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035310353



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035410354



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035510355



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035610356



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035710357



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035810358



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035910359



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036010360



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036110361



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036210362



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036310363



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036410364



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036510365



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036610366



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036710367



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036810368



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036910369



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037010370



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037110371



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037210372



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037310373



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037410374



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037510375



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037610376



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037710377



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037810378



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037910379



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038010380



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038110381



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038210382



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038310383



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038410384



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038510385



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038610386



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038710387



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038810388



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038910389



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039010390



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039110391



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039210392



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039310393



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039410394



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039510395



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039610396



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039710397



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039810398



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039910399



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040010400



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040110401



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040210402



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040310403



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040410404



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040510405



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040610406



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040710407



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040810408



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040910409



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041010410



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041110411



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041210412



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041310413



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041410414



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041510415



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៧-៨៩

ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041610416



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041710417



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041810418



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041910419



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042010420



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042110421



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042210422



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042310423



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042410424



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042510425



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042610426



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042710427



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042810428



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042910429



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043010430



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043110431



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043210432



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043310433



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043410434



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043510435



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043610436



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043710437



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043810438



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043910439



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044010440



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


