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k          

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼286 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak RBMu sIha ¬PROM SEYHA¦ CnCatievotNam sBa¢atievotNam 3183 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼287 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak RBMu v:an;fa ¬PROM VANTHA¦ CnCatievotNam sBa¢atievotNam 3184 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼288 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;kBaØa RBMu RsIFa ¬PROM SREYTHEA¦ CnCatievotNam sBa¢atievotNam 3185 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼289 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

CacegáamRKYsardl;RKYsarelak RBMu bUr ¬PROM BO¦ CnCatievotNam sBa¢ati 

evotNam 3186 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼290 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

CacegáamRKYsar dl;RKYsarelak PYg eBA ¬PHUONG POV¦ CnCatievotNam 

sBa¢atievotNam 3187 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼291 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak cMnYn  10 rUb 3188 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼292 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn  57 

rUb 3189 

10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼293 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI kBaØa nigkgkmøaMg 

Rbdab;GavuF cMnYn  139 rUb 3191 

 

 



x 
10-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼294 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm twk g:Uy 

BITIRbwkSaÉk]tþm én eb:Na GnuRbFanTI 1 RBwT§sPa nItikalTI 3 manzan³esμI 

rdæelxaFikar 3194 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼295 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

y:a saedt CaCMnYykarGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI manzan³esμI GKÁnayk 3195 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼296 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþmbNÐit s‘Mu QMuLúg 

CaGnuRbFanRkumRbwkSaCatiPasaExμr manzan³esμI GKÁnayk 3196 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼297 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 04 rUb 3198 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
12-03-2018 -GnuRkwtüelx 37 GnRk>bk sþIBI karpþl;R)ak;]btßmÖkñúg»kasBiFIcUlqñaMf μI 

RbéBNICati qñaM c sMrwT§s½k BuT§skraC 2561 3199 

13-03-2018 -GnuRkwtüelx 41 GnRk>bk sþIBI karEkERb nigkartemøIgR)ak;bMNac;muxgarm®nþI 

raCkarsIuvil 3202 

14-03-2018 -GnuRkwtüelx 42 GnRk>bk sþIBI karerobcMR)ak;bMNac;muxgarRbcaMEx 

rbs;RbFan GnuRbFan smaCikRkumRbwkSaCatiRbqaMgGMeBIBukrlYy nigRbFan 

GnuRbFan ]bkarIénGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy  3219 

22-03-2018 -GnuRkwtüelx 43 GnRk>bk sþIBI karbEnßmrbbsnþisuxsgÁmsRmab;GtItm®nþI 

raCkarsIuvil nigGtItyuT§Cn  3222 

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 192 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 3225 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 318 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 3226 

 

 



K 
19-03-2018 -GnuRkwtüelx 320 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriymunIsaraP½NÐ 3228 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 321 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3230 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 322 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3231 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 323 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3232 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 324 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3233 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 325 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3237 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 326 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3240 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 327 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3242 

20-03-2018 -GnuRkwtüelx 328 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 3246 

2-esckþIseRmc 

30-03-2018 -esckþIseRmcelx  20  ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 3248 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

08-02-2018 -esckþIseRmcelx 009 shv sþIBI karEksRmYl nigbMeBjbEnßmsmasPaBRkum 

kargarfvika kRmitépÞkñúgGgÁPaBfvika rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkNþal    3249 

08-02-2018 -Rbkaselx 141 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg  rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkNþal  3251 

08-02-2018 -Rbkaselx 142 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIkpþl; 

CMnYs enAmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkNþal  3253 

08-02-2018 -Rbkaselx 143 shv>Rbk sþIBI karbegáIt nigEtgtaMgRkumlT§kmμ rbs;mnÞIr 

esdækic© nighirBaØvtßú extþkNþal  3256 

08-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 154 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2018 rbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún  3258 

08-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 161 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg  RbcaMenAsaklviTüal½ymanC½y énRksYgGb;rM yuvCn nig 

kILa  3265 

 



X 
08-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 162 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;viTüasßanCatiGb;rM énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 3267 

19-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 179 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;RksYgmhaépÞ ¬EpñksnþisuxsaFarN³¦ 3272 

20-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 181 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 enAGaCJaFrCatiRbyuT§nwgCMgWeGds_  3278 

20-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 182 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;naykdæanbNþúHbNþal nigviRkwtkar énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  3282 

22-02-2018 -Rbkaselx 183 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;viTüasßanesdækic© nighirBaØvtßú énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  3287 

22-02-2018 -Rbkaselx 184 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarRKb;RKgcMNUlBIkéRmesva 

GakascrsIuvil  3293 

22-02-2018 -Rbkaselx 185 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükrRbcaMenAmnÞIreBTükumar 

Cati énRksYgsuxaPi)al  3296 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31833183



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31843184



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31853185



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31863186



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31873187



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31883188



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31893189



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31903190



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31913191



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31923192



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31933193



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31943194



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31953195



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31963196



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31973197



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31983198



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31993199



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32003200



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32013201



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32023202



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32033203



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32043204



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32053205



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32063206



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32073207



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32083208



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32093209



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32103210



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32113211



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32123212



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32133213



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32143214



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32153215



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32163216



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32173217



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32183218



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32193219



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32203220



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32213221



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32223222



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32233223



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32243224



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32253225



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32263226



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32273227



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32283228



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32293229



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32303230



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32313231



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32323232



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32333233



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32343234



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32353235



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32363236



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32373237



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32383238



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32393239



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32403240



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32413241



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32423242



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32433243



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32443244



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32453245



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32463246



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32473247



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32483248



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32493249



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32503250



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32513251



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32523252



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32533253



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32543254



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32553255



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32563256



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32573257



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32583258



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32593259



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32603260



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32613261



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32623262



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32633263



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32643264



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32653265



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32663266



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32673267



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32683268



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32693269



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32703270



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32713271



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32723272



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32733273



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32743274



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32753275



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32763276



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32773277



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32783278



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32793279



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32803280



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32813281



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32823282



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32833283



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32843284



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32853285



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32863286



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32873287



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32883288



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32893289



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32903290



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32913291



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32923292



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32933293



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32943294



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32953295



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32963296



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32973297



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32983298



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


