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k         N17/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

16-02-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0218¼001 sþIBI   karGnum½tyl;RBmelIkic©RBmeRBog 

BaNiC¢kmμesvakmμ eRkamkic©RBmeRBogRkbx½NÐ sþIBI kic©shRbtibtþikaresdækic© 

RKb;RCugeRCay rvagsmaKmRbCaCatiGasIuGaeKñy_ nigsaFarNrdæ\NÐa 2145 

2-RBHraCRkwtü   

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼149 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ  tamlMdab;fñak;  cMeBaH RBHsgÇ  cMnYn  02  GgÁ 2214 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼150 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm  ]kj:a  elakCMTav Gs;elak  nigelakRsI cMnYn  28  rUb 2215 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼151 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm  nigGs;elak  cMnYn  31   rUb 2216 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼152 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa  tamlMdab;fñak;  cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF  cMnYn  83   rUb 2218 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
20-02-2018 -GnuRkwtüelx 20 GnRk>bk sþIBI kareRbIR)as;KNnIÉkCnPavUbnIykm μ 

shRKassaFarN³rbs;raCrdæaPi)al 2223  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 21 GnRk>bk sþIBI EbbbT nignItiviFIénkarbþwg nigkaredaHRsay 

bNþwgtv:alT§kmμ 2225  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 165 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 2234  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 166 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2236  

15-02-2018 -GnuRkwtüelx 167 GnRk>tt sþIBI karCUnemday 2245  

 



x 
15-02-2018 -GnuRkwtüelx 168 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 2248  

15-02-2018 -GnuRkwtüelx 169 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMgm®nþIraCkar 2249  

15-02-2018 -GnuRkwtüelx 170 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2251  

15-02-2018 -GnuRkwtüelx 171 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2252  

15-02-2018 -GnuRkwtüelx 172 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 2255  

19-02-2018 -GnuRkwtüelx 173 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2256  

19-02-2018 -GnuRkwtüelx 174 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 2257  

III-kargarbNþaRksYg 
1-FnaKarCati én km<úCa 

16-10-2017 -esckþIseRmcelx F12 017 224 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarbec©keTs 

GnþrRksYgRbqaMgkarsm¥atR)ak; nighirBaØb,TanePrvkmμ 2259 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkarBarCati 

08-11-2017 -esckþIseRmcelx 046¼2017 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarerobcMsikçasala 

kargarbec©keTsTUTaMgkgeyaFBlexmrPUminÞ 2263 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21452145



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21462146



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21472147



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21482148



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21492149



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21502150



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21512151



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21522152



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21532153



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21542154



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21552155



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21562156



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21572157



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21582158



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21592159



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21602160



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21612161



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21622162



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21632163



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21642164



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21652165



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21662166



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21672167



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21682168



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21692169



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21702170



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21712171



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21722172



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21732173



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21742174



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21752175



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21762176



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21772177



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21782178



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21792179



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21802180



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21812181



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21822182



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21832183



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21842184



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21852185



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21862186



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21872187



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21882188



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21892189



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21902190



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21912191



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21922192



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21932193



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21942194



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21952195



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21962196



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21972197



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21982198



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21992199



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22002200



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22012201



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22022202



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22032203



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22042204



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22052205



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22062206



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22072207



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22082208



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22092209



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22102210



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22112211



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22122212



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22132213



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22142214



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22152215



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22162216



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22172217



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22182218



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22192219



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22202220



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22212221



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22222222



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22232223



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22242224



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22252225



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22262226



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22272227



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22282228



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22292229



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22302230



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22312231



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22322232



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22332233



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22342234



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22352235



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22362236



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22372237



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22382238



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22392239



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22402240



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22412241



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22422242



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22432243



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22442244



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22452245



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22462246



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22472247



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22482248



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22492249



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22502250



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22512251



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22522252



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22532253



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22542254



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22552255



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22562256



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22572257



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22582258



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22592259



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22602260



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22612261



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22622262



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22632263



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22642264



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22652265



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22662266



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


