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k         N14/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

30-01-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0118¼102  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak  nigRBHsgÇ  cMnYn 08  rUb¼GgÁ 1775 

30-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼103   sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak  nigelakRsI cMnYn  207 rUb 1776 

01-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼104   sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)alfñak;]tþm 

esnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 25 rUb 1781 

01-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼105   sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak mas b‘uNÑa 

BIzannþrs½kþivr³m®nþIfñak;elx 3 énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al RksYgGPivDÆn_CnbT 

mkzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa RksYgmhaépÞ 1783 

01-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼106 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa dl; 

elak]tþmesnIyRtI eson suvNÑa naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 1784 

01-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼107 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

CatUbkar  cMeBaH Ék]tþm  CYb sMGat 1785 

01-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼108 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμreday 

KμankarbgçitbgçM dl;GñkRsI ehg BisI  ¬HENG PISEY¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTshULg; 1786 

01-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼109 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ecn hSI Ca 

TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 5 

manzan³esμI rdæelxaFikar  1787 

 



x 
02-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼110 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçM dl;GñkRsI Nav NarMu  ¬NAV NAROM¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 1788  

05-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼111 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ 

cMnYn  15   rUb¼GgÁ 1789  

06-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼112 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 16 rUb  1790 

06-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼113 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 02 rUb 1792 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
07-02-2018 -GnuRkwtüelx 13 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKépÞdITMhM 175 849 

Em:RtRkLa enAsgáat;TYlTMBUgTI 1 sgáat;bwgRtEbk nigsgáat;pSaredImfáÚv 

raCFanIPñMeBj  CadIÉkCnrbs;rdæ nigeFVIRbTankm μCakmμsiT§i CUnRbCaBlrdæEdl 

)anrs;enA nigkan;kab;Cak;EsþgcMnYn 271 RKYsar nigGPivDÆehdæarcnasm<½n§kñúg 

tMbn;GagsþúkTwkbwgRtEbk  1793  

08-02-2018 -GnuRkwtüelx 14 GnRk>bk sþIBI karbegáIt]TüanCatismuRTekaHr:ug 1798  

09-01-2018 -GnuRkwtüelx 21 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1802  

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 34 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxdMENgm®nþInKr)alCati 1807  

22-01-2018 -GnuRkwtüelx 61 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1808  

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 67 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1810  

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 73 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa 1812  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 94 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1814  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 95 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 1815  

 



K 
05-02-2018 -GnuRkwtüelx 96 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 1816  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 97 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1818  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 98 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©m®nþIraCkar 1820  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 99 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 1822  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 100 GnRk>tt sþIBI niy½tkm μzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1824  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 101 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 1826  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 102 GnRk>tt sþIBI karbþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 1828  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 103 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1830  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 104 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys 1879  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 105 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 1881  

2-esckþIseRmc 

06-02-2018 -esckþIseRmcelx  10  ssr sþIBI karbegáItRkumkargarBiessfñak;Cati TTYlbnÞúk 

kic©karGFibetyü énRBHraCaNacRkkm<úCa 1882 

06-02-2018 -esckþIseRmcelx  11  ssr sþIBI karbegáItrdæ)altMbn;esdækic©Biess QIlU Can 

Bu cay 1886 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

26-01-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 098 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2018 enATIsþIkarKN³rdæm®nþI 1889 

30-01-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 111 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2018 enAnaykdæanrdæ)al énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 1899 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

14-08-2017 -Rbkaselx 404 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un xagCI RBInFIg 

Giundas®sÞI É>k begáIteragcRk ):ak; nige)aHBum<RKb;RbePT  1904 

  





ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17751775



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17761776



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17771777



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17781778



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17791779



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17801780



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17811781



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17821782



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17831783



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17841784



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17851785



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17861786



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17871787



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17881788



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17891789



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17901790



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17911791



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17921792



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17931793



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17941794



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17951795



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17961796



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17971797



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17981798



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17991799



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18001800



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18011801



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18021802



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18031803



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18041804



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18051805



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18061806



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18071807



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18081808



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18091809



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18101810



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18111811



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18121812



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18131813



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18141814



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18151815



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18161816



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18171817



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18181818



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18191819



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18201820



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18211821



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18221822



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18231823



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18241824



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18251825



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18261826



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18271827



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18281828



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18291829



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18301830



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18311831



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18321832



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18331833



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18341834



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18351835



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18361836



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18371837



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18381838



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18391839



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18401840



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18411841



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18421842



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18431843



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18441844



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18451845



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18461846



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18471847



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18481848



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18491849



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18501850



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18511851



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18521852



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18531853



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18541854



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18551855



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18561856



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18571857



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18581858



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18591859



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18601860



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18611861



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18621862



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18631863



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18641864



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18651865



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18661866



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18671867



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18681868



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18691869



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18701870



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18711871



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18721872



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18731873



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18741874



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18751875



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18761876



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18771877



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18781878



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18791879



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18801880



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18811881



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18821882



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18831883



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18841884



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18851885



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18861886



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18871887



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18881888



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18891889



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18901890



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18911891



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18921892



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18931893



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18941894



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18951895



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18961896



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18971897



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18981898



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 18991899



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19001900



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19011901



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19021902



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19031903



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19041904



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19051905



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19061906
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