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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

28-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼362 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 63 rUb 3647 

28-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼363 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 63 rUb 3649 

28-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼364 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 61 rUb 3651 

29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼365 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþIraCkar 

cMnYn 09 rUb CaTIRbwkSaRksYgEpnkar 3653 

29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼366 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmnavI nigfñak;vrnavI énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 08 rUb 3654 

29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼367 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 85 rUb 3656  

29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼368 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék CMu b‘uNÑar½tñ naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

énRksYgmhaépÞ 3660 

29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼369 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar cMnYn 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 3661 

29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼370 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar  cMeBaH elakCMTav kaMg hÁicéN 3662 

29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼371 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn  21 

rUb 3663 

 



x 
29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼372 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn  30 rUb 3664 

29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼373 sþIBI kartemøIgzan³ nigEtgtaMgCaTIRbwkSa 

Ék]tþm yU hukRKI GnuRbFanTI 1 rdæsPa kñúgnItikalTI 5 énrdæsPa cMnYn 06 rUb 3666 

29-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼374 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

nigelakRsI cMnYn  61 rUb 3668 

30-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼375 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav nag suPIruN 

CaTIRbwkSaRksYgRBHbrmraCvaMg manzan³esμI GnurdæelxaFikar 3670 

31-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼376 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm y:ag eyA cug ¬YANG YAO ZONG¦ 3671 

31-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼377 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm es Qun s‘U ¬SHE CHUN SHU¦ 3672 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
02-04-2018 -GnuRkwtüelx 369 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarén]tþmRkumRbwkSa 

esdækic©Cati 3673  

03-04-2018 -GnuRkwtüelx 370 GnRk>tt sþIBI karpøas; nigEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 3676 

04-04-2018 -GnuRkwtüelx 372 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3678 

04-04-2018 -GnuRkwtüelx 373 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;GaNtþiebskkm μm®nþIkarTUt 

Can;x<s; 3683 

04-04-2018 -GnuRkwtüelx 374 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 3684 

 

 



K 
05-04-2018 -GnuRkwtüelx 375 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3686 

05-04-2018 -GnuRkwtüelx 376 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3691 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

23-11-2017 -Rbkaselx 1212 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþmatikaKNnIénbøg;KNenyü 

saFarN³                                                                 ¬tmkBI raCkic©elx 29¦  3693 

26-02-2018 -Rbkaselx 198 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlviFan nignItiviFIRKb;RKgRbmUl 

Bn§):atg;  3754 

2-FnaKarCati én km<úCa 
16-02-2018 -saracrENnaMelx F7-018-001 s>r>c>N sþIBI karGnuvtþRbkas sþIBI cMNat; 

fñak;haniP½y\NTan nigsMviFanFnelIGIumEPrmin 3759  

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36473647



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36483648



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36493649



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36503650



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36513651



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36523652



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36533653



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36543654



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36553655



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36563656



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36573657



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36583658



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36593659



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36603660



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36613661



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36623662



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36633663



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36643664



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36653665



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36663666



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36673667



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36683668



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36693669



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36703670



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36713671



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36723672



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36733673



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36743674



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36753675



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36763676



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36773677



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36783678



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36793679



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36803680



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36813681



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36823682



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36833683



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36843684



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36853685



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36863686



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36873687



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36883688



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36893689



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36903690



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36913691



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36923692



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២៩

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36933693



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36943694



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36953695



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36963696



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36973697



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36983698



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36993699



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37003700



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37013701



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37023702



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37033703



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37043704



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37053705



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37063706



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37073707



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37083708



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37093709



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37103710



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37113711



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37123712



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37133713



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37143714



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37153715



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37163716



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37173717



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37183718



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37193719



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37203720



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37213721



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37223722



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37233723



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37243724



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37253725



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37263726



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37273727



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37283728



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37293729



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37303730



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37313731



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37323732



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37333733



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37343734



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37353735



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37363736



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37373737



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37383738



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37393739



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37403740



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37413741



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37423742



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37433743



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37443744



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37453745



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37463746



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37473747



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37483748



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37493749



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37503750



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37513751



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37523752



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37533753



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37543754



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37553755



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37563756



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37573757



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37583758



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37593759



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37603760



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37613761



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37623762



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


