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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼388 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm elakCMTav 02 rUb 

CasmaCikRBwT§sPa nItikalTI 4 eRCIstaMgedayrdæsPa nItikalTI 5 3879 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼389 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI 

nigRBHsgÇ cMnYn 77 rUb¼GgÁ 3880 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼390 sþIBI karEtgtaMgeKarmgarCa semþc 

RBHkitþiys dl;RBHm®nþIsgÇ 03 GgÁ énKN³mhanikay énRBHraCaNacRkkm<úCa 3882 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼391 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 12 rUb 3883 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼392 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 07 rUb 3885 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼393 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék dl; 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 05 rUb 3886 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼394 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 21 rUb 3887 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼395 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tamkRmit 

sBaØabRt dl;m®nþIraCkar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐRKU 

beRgonkRmit]tþm enARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³  3889 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼396 sþIBI niy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐ tam 

GtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

erobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg;  3891 



x 
11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼397 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 07 rUb 3892 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
04-04-2018 -GnuRkwtüelx 48 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 528/37 hikta enA 

sgáat;ekaHr:ug nigsgáat;ekaHr:ugsnøwm RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu ecjBIdI 

ÉkCnrbs;rdækMNt;edayGnuRkwtüelx 05 GnRk>bk cuHéf¶TI 21 Ex mkra qñaM 

2008                                                             ¬tmkBI raCkic©elx 31¦ 3893  

11-04-2018 -GnuRkwtüelx 50 GnRk>bk sþIBI karepÞrFnFanBIfvikardæCUnmUlniFiRkug Rsuk 3922  

10-04-2018 -GnuRkwtüelx 382 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3927 

10-04-2018 -GnuRkwtüelx 383 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 3930 

10-04-2018 -GnuRkwtüelx 384 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3931 

10-04-2018 -GnuRkwtüelx 385 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3937 

10-04-2018 -GnuRkwtüelx 386 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 3946 

10-04-2018 -GnuRkwtüelx 387 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3947 

10-04-2018 -GnuRkwtüelx 388 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©Úl niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;CUnm®nþIraCkar 3948 

2-yuT§sa®sþ 
30-01-2018 -yuT§sa®sþénkarEkTRmg;RbB½n§fvikaqñaM 2018-2025 RbsiT§PaB KNenyü 

PaB nigtmøaPaB ¬tmkBI raCkic©elx 31¦ 3950  

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

27-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 204 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 enAnaykdæansuxPaBsikSa énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  3992 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38793879



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38803880



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38813881



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38823882



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38833883



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38843884



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38853885



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38863886



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38873887



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38883888



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38893889



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38903890



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38913891



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38923892



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៣១

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38933893



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38943894



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38953895



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38963896



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38973897



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38983898



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38993899



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39003900



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39013901



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39023902



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39033903



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39043904



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39053905



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39063906



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39073907



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39083908



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39093909



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39103910



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39113911



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39123912



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39133913



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39143914



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39153915



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39163916



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39173917



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39183918



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39193919



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39203920



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39213921



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39223922



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39233923



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39243924



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39253925



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39263926



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39273927



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39283928



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39293929



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39303930



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39313931



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39323932



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39333933



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39343934



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39353935



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39363936



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39373937



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39383938



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39393939



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39403940



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39413941



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39423942



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39433943



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39443944



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39453945



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39463946



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39473947



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39483948



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39493949



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៣១

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39503950



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39513951



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39523952



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39533953



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39543954



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39553955



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39563956



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39573957



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39583958



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39593959



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39603960



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39613961



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39623962



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39633963



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39643964



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39653965



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39663966



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39673967



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39683968



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39693969



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39703970



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39713971



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39723972



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39733973



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39743974



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39753975



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39763976



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39773977



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39783978



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39793979



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39803980



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39813981



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39823982



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39833983



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39843984



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39853985



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39863986



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39873987



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39883988



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39893989



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39903990



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39913991



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39923992



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39933993



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39943994



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39953995



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39963996



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


