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k          N94/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1377 sþIBI karlubeQμaH ]tþmesnIy_RtI  

lI davIt nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ ecjBIRkbx½NÐ  

énkgeyaFBlexmrPUminÞ  10819 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1378 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 11 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐ 

m®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú  10820 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1379 sþIBI niy½tkmμ temøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nIþraCkar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú  10822 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1380 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþI 

raCkar 26 rUb rbs;RksYg cMnYn 2   10823 

10-12-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1218¼1381 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  

dl;elak Cin eqIt énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgeTscrN_  10826 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
26-12-2018 -GnuRkwtüelx 183 GnRk>bk sþIBI  karEbgEck\NTancMNUlfvikafñak;Cati 

tamCMBUkénc,ab; sþIBI hirBaØvtßú sRmab;karRKb;RKgqñaM 2019 10827  

13-12-2018 -GnuRkwtüelx 1202 GnRk>tt sþIBI  kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar   10835  

2-esckþIseRmc  
25-12-2018 -esckþIseRmcelx 98 ssr sþIBI karbegáItKN³km μkarCatierobcMkic©RbCMu 

kMBUlGasIu-GWr:ub elIkTI 13 qñaM 2020  10945 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081910819



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082010820



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082110821



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082210822



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082310823



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082410824



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082510825



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082610826



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082710827



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082810828



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082910829



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083010830



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083110831



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083210832



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083310833



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083410834



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083510835



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083610836



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083710837



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083810838



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083910839



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084010840



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084110841



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084210842



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084310843



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084410844



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084510845



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084610846



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084710847



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084810848



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084910849



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085010850



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085110851



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085210852



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085310853



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085410854



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085510855



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085610856



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085710857



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085810858



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085910859



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086010860



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086110861



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086210862



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086310863



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086410864



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086510865



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086610866



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086710867



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086810868



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086910869



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087010870



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087110871



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087210872



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087310873



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087410874



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087510875



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087610876



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087710877



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087810878



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087910879



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088010880



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088110881



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088210882



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088310883



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088410884



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088510885



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088610886



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088710887



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088810888



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088910889



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089010890



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089110891



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089210892



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089310893



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089410894



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089510895



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089610896



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089710897



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089810898



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089910899



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090010900



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090110901



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090210902



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090310903



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090410904



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090510905



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090610906



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090710907



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090810908



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090910909



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091010910



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091110911



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091210912



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091310913



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091410914



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091510915



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091610916



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091710917



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091810918



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091910919



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092010920



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092110921



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092210922



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092310923



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092410924



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092510925



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092610926



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092710927



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092810928



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092910929



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093010930



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093110931



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093210932



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093310933



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093410934



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093510935



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093610936



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093710937



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093810938



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093910939



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094010940



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094110941



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094210942



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094310943



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094410944



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094510945



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094610946



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094710947



ឆា  ំទី១៨ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094810948



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


