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k         N09/19 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼028 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 6 

Ex 9 Ex 12 Ex [TNÐit cMnYn 1101 nak; kñúg»kasGbGrsaTrxYbelIkTI 20 

énTivaneya)ayQñHQñH 29 FñÚ qñaM 2018 Edl)anxitxMEkERbxøÜn)anl¥kñúg 

ry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk                            ¬tmkBI raCkic©elx 08¦ 951 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼051 sþIBI karEtgtaMg CardæelxaFikar 

nigCaGnurdæelxaFikar énRksYgB½t’man cMnYn 02 rUb 994 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼052 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man 05 rUb 995 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼053 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarRksYgsuxaPi)al 

06 rUb 996 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼054 sþIBI karEtgtaMgCardæelxaFikar nigCa 

GnurdæelxaFikar énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 06 rUb 997 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼055 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm          

G‘ug s‘an ÉkGKÁraCTUtvisamBaØ nigeBjsmtßPaB énRBHraCaNacRkkm<úCa 

RbcaMsaFarNrdæ\NÐa nigCaÉkGKÁraCTUtEtgtaMgRbcaMRbeTsbg;køaeds RsIlgáa 

):aKIsßan nigsaFarNrdæGIusøamGIur:g; CaÉkGKÁraCTUtEtgtaMgRbcaMsaFarNrdæ 

shB½n§RbCaFibetyüen):al; Edlmannievsndæan enATIRkugjÚvedlI saFarNrdæ 

\NÐa bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 998 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼056 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar    

04 rUb CaTIRbwkSaRksYgB½t’man 999 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼057 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm s‘U nI 

CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esµI GnurdæelxaFikar 1000 

 



x  

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼058 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;elakCMTav 

can; knñika CaTIRbwkSaGmRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 

manzan³esµI GnurdæelxaFikar edayminTTYlR)ak;bMNac;muxgar 1001 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼059 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa mas sm,tþi naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 1002 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼060 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_  énkgeyaFBlexmrPUminÞ EdlrbYs-Bikar 49 rUb 1003 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼061 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak v:a viciRta én 

Rkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ mkzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa nay 

nKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 1006 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼062 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn    

142 rUb 1007 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼063 sþIBI karEtgtaMgelak Ca suxXag Ca 

]kj:a 1013 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼064 sþIBI karEtgtaMgelak lI kBaØariT§i Ca 

]kj:a 1014 

12-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼065 sþIBI karEtgtaMgelak rs; DIENt Ca 

]kj:a 1015 

14-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼066 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm             

Tit riT§IBl BIGnuRbFanebskkmµ énsßanebskkmµGcié®nþy_RbcaMGgÁkar 

BaNiC¢kmµBiPBelak nigGgÁkarGnþrCatiBak;B½n§nwgvis½yesdækic© BaNiC¢kmµ 

enATIRkughSWENv RbeTssVIs nigbBa©b; nigEtgtaMgmuxtMENg dl;m®nIþraCkar     

04 rUb énRksYgBaNiC¢kmµ 1016 

 

 



K 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

25-01-2019 -GnuRkwtüelx 22 GnRk>bk sþIBI karkMNt;cMnYnsmaCikRkumRbwkSa 

raCFanIPñMeBj RkumRbwkSaextþ RkumRbwkSaRkug RkumRbwkSaRsuk RkumRbwkSaxNÐ 

sRmab;GaNtþiTI 3 1017 

15-01-2019 -GnuRkwtüelx 39 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1027 

15-01-2019 -GnuRkwtüelx 40 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgkarbreTs nig 

shRbtibtþikarGnþrCati 1061 

15-01-2019 -GnuRkwtüelx 41 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1063 

III-kargarbNþaRksYg 

   TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

28-09-2018 -Rbkaselx 329 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eRbsIuedn hVÚd 

¬exmbUDa¦ xUGilFIDI begáIteragcRk plitmIkBa©b; 1064 

 

 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ០៨

ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 951951



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 952952



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 953953



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 954954



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 955955



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 956956



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 957957



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 958958



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 959959



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 960960



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 961961



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 962962



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 963963



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 964964



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 965965



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 966966



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 967967



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 968968



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 969969



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 970970



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 971971



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 972972



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 973973



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 974974



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 975975



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 976976



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 977977



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 978978



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 979979



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 980980



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 981981



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 982982



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 983983



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 984984



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 985985



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 986986



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 987987



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 988988



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 989989



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 990990



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 991991



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 992992



ត  រា ជកិច្ច លខ ១០

ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 993993



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 994994



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 995995



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 996996



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 997997



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 998998



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 999999



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10001000



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10011001



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10021002



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10031003



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10041004



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10051005



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10061006



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10071007



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10081008



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10091009



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10101010



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10111011



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10121012



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10131013



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10141014



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10151015



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10161016



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10171017



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10181018



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10191019



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10201020



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10211021



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10221022



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10231023



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10241024



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10251025



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10261026



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10271027



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10281028



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10291029



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10301030



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10311031



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10321032



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10331033



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10341034



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10351035



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10361036



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10371037



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10381038



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10391039



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10401040



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10411041



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10421042



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10431043



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10441044



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10451045



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10461046



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10471047



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10481048



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10491049



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10501050



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10511051



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10521052



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10531053



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10541054



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10551055



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10561056



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10571057



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10581058



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10591059



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10601060



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10611061



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10621062



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10631063



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10641064



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10651065



ឆា  ំទី១៩ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10661066



សូមរក សិទ្ធិនិង ះពុម្ព យនាយកដានរាជកិច្ច ន
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ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី




