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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

17-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼416 sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ Ék]tþm b‘un hun 

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 4113 

19-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼417 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ekIt suFa Ca 

TIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esμI rdæm®nþI 4114 

19-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼418 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm pan; can;Ful 

CaGPi)al énKN³GPi)alextþéb:lin 4115 

19-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼419 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm v:a fn CaGPi)al 

énKN³GPi)alextþRkecH 4116 

19-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼420 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

cMnYn 32 rUb¼GgÁ 4117 

19-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼421 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI ])ask nig 

RBHsgÇ cMnYn 63 rUb¼GgÁ 4119 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
13-04-2018 -GnuRkwtüelx 52 GnRk>bk sþIBI karelIkTwkcitþBn§sRmab;RbtibtþikareRbgkat 

kñúgbøúkeG  4121  

11-04-2018 -GnuRkwtüelx 399 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 4126 

19-04-2018 -GnuRkwtüelx 402 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigEksRmYlParkic©m®nþIraCkar 4128 

 

 



x 
19-04-2018 -GnuRkwtüelx 403 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énebLaCatisnþisuxsgÁmsRmab;m®nþIraCkarsIuvil 4130 

19-04-2018 -GnuRkwtüelx 404 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4132 

19-04-2018 -GnuRkwtüelx 405 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 4133 

19-04-2018 -GnuRkwtüelx 406 GnRk>tt sþIBI karniy½tkm μtemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMg 

m®nþIraCkar 4135 

19-04-2018 -GnuRkwtüelx 407 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4136 

19-04-2018 -GnuRkwtüelx 408 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4137 

2-saracrENnaM 

09-04-2018 -saracrENnaMelx  2  srNn sþIBI karerobcMEpnkaryuT§sa®sþfvikaqñaM 2019-

2021 4139 

20-04-2018 -saracrENnaMelx  3  srNn sþIBI karcat;taMgxYbGnusSavrIy_elIkTI 132 én 

TivaBlkmμGnþrCati éf¶TI 1 Ex ]sPa qñaM 2018 4161 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

21-12-2017 -Rbkaselx 1427 shv sþIBI ÉksNæaneCIgsaKy nigbuKÁlEdl)anTTYlkar 

GnuBaØat[bMeBjEbbbTKy  4163 

01-03-2018 -RbkasrYmelx 211 shv>Rbk sþIBI karpþl;fvikargVan;elIkarRKb;RKg nigkar 

RbmUlcMNUlkñúgvis½yGakascrsIuvil  4168 

02-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 215 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 enAnaykdæanGb;rMeRkARbB½n§ énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4176 

05-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 217 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;GgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy  4181 

05-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 218 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTanfvika 

kmμviFI sRmab;qñaM 2018 rbsRksYgkic©karnarI  4187 

 



K 
05-03-2018 -Rbkaselx 219 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁnaykdæansvnkmμépÞkñúg énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  4193 

05-03-2018 -Rbkaselx 221 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;viTüasßanesdækic© nighirBaØvtßú énRksYgesdækic© nig 

hirBaØvtßú  4200 

05-03-2018 -Rbkaselx 224 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁnaykdæanfvika énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  4203 

05-03-2018 -Rbkaselx 225 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúextþkMBt  4208 

2-FnaKarCati én km<úCa 
07-03-2018 -saracrENnaMelx F7-018-001 s>k>N sþIBI karGnuvtþRbkassþIBI karkMNt; 

RTnab;edImTunrbs;RKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßú 4213  

   3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

17-10-2017 -Rbkaselx 517 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un suPkþinIka 

Giunevsemn Gae®hÁa Giundase®sÞól epøn begáIteragcRk EkécñC½rekAs‘U 4214 

17-10-2017 -Rbkaselx 518 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un vIns‘un ¬exmbUDa¦ 

xU GilFIDI begáIteragcRk plitexaTwkenamsRmab;Tark nigmnusScas; sMLI 

Gnam½y®sþI nigkEnSgesIm 4217 

20-10-2017 -Rbkaselx 525 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mIl½r ¬exmbUDa¦ 

hÁamiun É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4220 

27-10-2017 -Rbkaselx 528 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:l éhét xøÚsIug 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4223 

27-10-2017 -Rbkaselx 531 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sankU 

eGLikRtUnik ¬exmbUDa¦ xUGilFIDI begáIteragcRk pliteRKOgbnøas;GKÁisnI nig 

bgÁMúExSePøIg 4226 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41134113



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41144114



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41154115



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41164116



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41174117



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41184118



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41194119



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41204120



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41214121



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41224122



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41234123



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41244124



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41254125



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41264126



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41274127



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41284128



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41294129



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41304130



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41314131



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41324132



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41334133



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41344134



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41354135



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41364136



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41374137



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41384138



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41394139



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41404140



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41414141



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41424142



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41434143



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41444144



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41454145



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41464146



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41474147



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41484148



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41494149



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41504150



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41514151



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41524152



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41534153



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41544154



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41554155



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41564156



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41574157



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41584158



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41594159



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41604160



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41614161



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41624162



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41634163



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41644164



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41654165



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41664166



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41674167



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41684168



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41694169



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41704170



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41714171



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41724172



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41734173



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41744174



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41754175



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41764176



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41774177



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41784178



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41794179



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41804180



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41814181



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41824182



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41834183



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41844184



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41854185



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41864186



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41874187



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41884188



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41894189



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41904190



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41914191



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41924192



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41934193



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41944194



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41954195



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41964196



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41974197



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41984198



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41994199



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42004200



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42014201



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42024202



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42034203



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42044204



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42054205



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42064206



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42074207



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42084208



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42094209



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42104210



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42114211



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42124212



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42134213



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42144214



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42154215



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42164216



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42174217



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42184218



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42194219



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42204220



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42214221



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42224222



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42234223



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42244224



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42254225



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42264226



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42274227



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42284228



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


