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k         N29/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼341 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakCMTav Gs;elak nig 

RBHsgÇ cMnYn 04 rUb¼GgÁ 3531 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼342 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn  19 rUb 3532 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼343 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH ]kj:a Gs;elak nigkBaØa cMnYn  101 rUb 3533 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼344 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 193 rUb 3537 

23-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼345 sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 04 rUb 3543 

23-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼346 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 02 rUb 3544 

23-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼347 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav  

vI saDI CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk 3545 

24-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼348 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ cMnYn 03 rUb 3546 

24-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼350 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 06 rUb 3547 

26-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼351 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþiÉk]tþm  

G‘Uc Pa énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 3548 

 



x 
26-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼352 sþIBI karepÞrParkic©Ék]tþm Lay vNÑ³ 

BIGPi)al énKN³GPi)alextþtaEkv [mkbeRmIkargarenATIsþIkarRksYgmhaépÞ nig 

EtgtaMgÉk]tþm G‘Uc Pa CaGPi)al énKN³GPi)alextþtaEkv 3549 

27-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼353 sþIBI kardak;m®nþIraCkar 02 rUb [cUlnivtþn_ 

kñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgRBHbrmraCvaMg 3550 

27-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼354 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 03 rUb 3551 

27-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼355 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 14 rUb 3552 

27-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼356 sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;tamGtIt 

PaBkargar dl;;elak eGom supl énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; enARksYg 

suxaPi)al 3554 

27-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼357 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar cMnYn 05 rUb  énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  3555 

27-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼358 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigGñkRsI cMnYn 02 rUb 3556 

27-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼360 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn  131 rUb 3557 

27-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼361 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

192 rUb 3560 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
29-03-2018 -GnuRkwtüelx 46 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKBIdIsaFarN³rbs;rdæ mkCa 

dIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankmμ CakmμsiT§iCUnrdæ)alraCFanIPñMeBj 3563 



K  

02-04-2018 -GnuRkwtüelx 47 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3566 

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 152 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3568 

27-03-2018 -GnuRkwtüelx 352 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3570 

28-03-2018 -GnuRkwtüelx 353 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alTUrKmnaKmn_km<úCa 3572 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 354 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 3574 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 355 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3575 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 356 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 3576 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 357 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 3577 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 358 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3579 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 359 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3580 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 360 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3583 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 361 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3584 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 362 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3586 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 363 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3588 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 364 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3590 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 366 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 3592 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 367 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3594 

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 368 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 3595 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

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

saFarN³                                                                   ¬teTA raCkic©elx 30¦  3596  

26-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 197 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;RksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic©  3639 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

22-11-2017 -Rbkaselx 571 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un m:aRkU ¬exmbUDa¦ 

É>k begáIteragcRk plitnMRKb;RbePT 3644 





ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35313531



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35323532



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35333533



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35343534



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35353535



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35363536



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35373537



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35383538



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35393539



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35403540



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35413541



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35423542



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35433543



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35443544



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35453545



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35463546



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35473547



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35483548



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35493549



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35503550



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35513551



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35523552



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35533553



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35543554



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35553555



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35563556



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35573557



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35583558



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35593559



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35603560



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35613561



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35623562



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35633563



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35643564



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35653565



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35663566



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35673567



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35683568



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35693569



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35703570



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35713571



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35723572



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35733573



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35743574



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35753575



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35763576



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35773577



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35783578



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35793579



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35803580



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35813581



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35823582



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35833583



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35843584



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35853585



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35863586



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35873587



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35883588



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35893589



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35903590



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35913591



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35923592



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35933593



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35943594



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35953595



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35963596



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35973597



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35983598



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35993599



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36003600



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36013601



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36023602



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36033603



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36043604



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36053605



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36063606



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36073607



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36083608



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36093609



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36103610



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36113611



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36123612



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36133613



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36143614



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36153615



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36163616



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36173617



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36183618



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36193619



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36203620



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36213621



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36223622



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36233623



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36243624



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36253625



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36263626



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36273627



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36283628



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36293629



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36303630



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36313631



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36323632



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36333633



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36343634



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36353635



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36363636



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36373637



ត  រា ជកិច្ច លខ ៣០

ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36383638



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36393639



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36403640



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36413641



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36423642



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36433643



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36443644



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36453645



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36463646



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


