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k         N25/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

09-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼272 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm LaM Ca Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 3067 

09-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼273 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 27  rUb 3068 

09-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼274 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar cMnYn 

21 rUb énrdæelxaFikardæanGakascrsIuvil énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 3070 

09-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼275 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm cMnYn  07  rUb 3072 

09-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼276 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys karBarCati fñak; mas 02 eRKOg R)ak; 02 eRKOg sMrwT§ 02 eRKOg cMeBaH 

kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn  15  rUb 3073 

09-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼277 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn  130 

rUb 3074 

09-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼278 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

nigelakRsI cMnYn  56 rUb 3077 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼279 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 19 

rUb 3079 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼280 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar én 

TIsþIkarKN³rdæm®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al cMnYn 44  rUb 3081 

 



x 
10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼281 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

CacegáamRKYsar dl;RKYsarelak PYg vNÑa ¬PHUONG VANNA¦ CnCati 

evotNam sBa¢atievotNam 3084 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼282 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak LaMg eTog ¬LAN TIEN¦ CnCatievotNam sBa¢atievotNam 3085 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼283 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak PYg esaPa ¬PHOUNG SOPHEA¦ CnCatievotNam sBa¢atievotNam 3086 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼284 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak PYg sIha ¬PHOUNG SEYHA¦ CnCatievotNam sBa¢atievotNam 3087 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼285 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

CacegáamRKYsar dl;RKYsarelak PYg faj; ¬PHURNG THANH¦ CnCati 

evotNam sBa¢atievotNam 3088 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
13-03-2018 -GnuRkwtüelx 39 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;karBareTsPaB sMbUréRBKuk  3089 

13-03-2018 -GnuRkwtüelx 40 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3093 

13-03-2018 -GnuRkwtüelx 297 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3095 

13-03-2018 -GnuRkwtüelx 298 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 3096 

13-03-2018 -GnuRkwtüelx 299 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3097 

13-03-2018 -GnuRkwtüelx 300 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3098 

13-03-2018 -GnuRkwtüelx 301 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3099 

13-03-2018 -GnuRkwtüelx 302 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 3101 

13-03-2018 -GnuRkwtüelx 303 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3102 

14-03-2018 -GnuRkwtüelx 304 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3104 

14-03-2018 -GnuRkwtüelx 305 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 3106 

 



K 
14-03-2018 -GnuRkwtüelx 306 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3108 

14-03-2018 -GnuRkwtüelx 307 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 3109 

14-03-2018 -GnuRkwtüelx 308 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3111 

14-03-2018 -GnuRkwtüelx 309 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSabrFn)al 

énmUlniFiKn§bu)öakm<úCa 3113 

14-03-2018 -GnuRkwtüelx 310 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3115 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 311 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nigtemøIgzannþrs½kþi 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 3117 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 312 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 3118 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 313 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarsIuvil 3119 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 314 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3121 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 315 GnRk>tt sþIBI niy½tkm μbþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 3126 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 316 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþim®nþIraCkar 3128 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 317 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3130 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

08-02-2018 -Rbkaselx 147 shv>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;naykdæan 

nigGgÁPaBeRkam»vaTGKÁnaykdæanKy nigrdæakrkm<úCa énRksYgesdækic© nig 

hirBaØvtßú  3132 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

17-08-2017 -Rbkaselx 409 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVCUNa 

GiuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ Giundas®sÞI É>k  begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3177 

26-09-2017 -Rbkaselx 477 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eC>eG>dab;EblyU  

É>k  begáIteragcRk plitEs,keCIgRKb;RbePT 3180 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30673067



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30683068



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30693069



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30703070



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30713071



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30723072



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30733073



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30743074



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30753075



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30763076



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30773077



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30783078



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30793079



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30803080



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30813081



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30823082



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30833083



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30843084



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30853085



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30863086



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30873087



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30883088



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30893089



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30903090



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30913091



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30923092



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30933093



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30943094



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30953095



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30963096



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30973097



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30983098



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30993099



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31003100



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31013101



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31023102



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31033103



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31043104



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31053105



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31063106



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31073107



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31083108



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31093109



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31103110



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31113111



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31123112



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31133113



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31143114



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31153115



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31163116



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31173117



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31183118



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31193119



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31203120



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31213121



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31223122



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31233123



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31243124



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31253125



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31263126



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31273127



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31283128



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31293129



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31303130



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31313131



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31323132



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31333133



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31343134



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31353135



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31363136



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31373137



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31383138



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31393139



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31403140



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31413141



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31423142



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31433143



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31443144



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31453145



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31463146



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31473147



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31483148



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31493149



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31503150



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31513151



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31523152



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31533153



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31543154



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31553155



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31563156



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31573157



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31583158



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31593159



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31603160



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31613161



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31623162



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31633163



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31643164



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31653165



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31663166



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31673167



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31683168



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31693169



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31703170



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31713171



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31723172



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31733173



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31743174



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31753175



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31763176



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31773177



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31783178



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31793179



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31803180



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31813181



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31823182



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


