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k         N38/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

28-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼466 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 12 rUb 4577 

05-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼468 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 6 

Ex 9 Ex 12 Ex [TNÐitcMnYn 34 nak; kñúg»kasBiFIbuNüBisaxbUCa qñaM 2018 

Edl)anxitxMEkERbxøÜn)anl¥kñúgry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk 4578 

05-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼469 sþIBI karbn§ÚrbnßyeTas[TNÐit cMnYn 02 rUb 4584 

05-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼470 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_  cMeBaH Ék]tþm  Chen Wu 4586 

05-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼471 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna  cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 04 GgÁ¼rUb 4587 

05-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼472 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

cMnYn 07 rUb 4588 

05-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼473 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 15 GgÁ¼rUb 4589 

05-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼474 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

cMnYn 32 GgÁ¼rUb 4590 

08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼475 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm]tþmesnIy_Ék em:A havNÑal; nayTahanfñak;]tþmesnIy_ én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ 4591 

 

 



x 
08-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼476 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm]tþmesnIy_Ék xwm esaP½N nayTahanfñak;]tþmesnIy_ én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ 4592 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
22-02-2018 -GnuRkwtüelx 22 GnRk>bk sþIBI kardak;[eRbIR)as;sþg;danItiviFIRbtibtþi 

sRmab;kargaredaHRsayplb:HBal;edaysarKeRmagGPivDÆn_ EdlTTYl)an 

hirBaØb,TanBIédKUGPivDÆn_ kñúgRBHraCaNacRkkm<úCa 

                                                                      ¬tmkBI raCkic©elx 37¦ 4593  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 59 GnRk>bk sþIBI karkMNt;GRtaPaKTanEbbbT nignItiviFI 

énkarbg;PaKTanrbbsnþisuxsgÁm EpñkEfTaMsuxPaBsRmab;m®nþIsaFarN³ 

GtItm®nþIraCkar nigGtItyuT§Cn 4657  

08-05-2018 -GnuRkwtüelx 60 GnRk>bk sþIBI karelIkTwkcitþkñúgkarRbtibtþiemRtIPaBbrisßan 4662  

02-05-2018 -GnuRkwtüelx 434 GnRk>tt sþIBI karbBa©b; nigkarEtgtaMgmuxtMENgm®nþIraCkar 4669  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 435 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 4671  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 436 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþI 

raCkar 4673  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 437 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4675  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 438 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4676  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 439 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 4678  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 440 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4679  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 441 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4680  

2-esckþIseRmc 

07-05-2018 -esckþIseRmcelx  26  ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBrbs;KN³kmμaFikar 

RtYtBinitüplitplfñaMCk; 4681 

 



K  

10-05-2018 -esckþIseRmcelx  27  ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarerobcMBiFIRbkasEtgtaMg 

nigeRsacRBHsuKn§varIsemþcRBHkitþiys cMnYn 03 GgÁ énKN³mhanikay én 

RBHraCaNacRkkm<úCa 4685 

III-kargarbNþaRksYg 
   TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

28-11-2017 -Rbkaselx 580 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un jÚ hV‘Úm:a xsFüÚm 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4687 

28-11-2017 -Rbkaselx 581 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un suIeGs> Giundas;®sÞI 

É>k begáIteragcRk pliteRKOgbgÁMúrfynþEdlplitBI)øasÞik 4690 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45774577



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45784578



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45794579



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45804580



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45814581



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45824582



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45834583



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45844584



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45854585



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45864586



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45874587



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45884588



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45894589



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45904590



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45914591



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45924592



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៣៧

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45934593



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45944594



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45954595



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45964596



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45974597



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45984598



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45994599



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46004600



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46014601



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46024602



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46034603



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46044604



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46054605



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46064606



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46074607



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46084608



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46094609



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46104610



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46114611



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46124612



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46134613



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46144614



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46154615



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46164616



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46174617



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46184618



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46194619



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46204620



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46214621



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46224622



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46234623



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46244624



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46254625



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46264626



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46274627



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46284628



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46294629



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46304630



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46314631



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46324632



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46334633



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46344634



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46354635



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46364636



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46374637



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46384638



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46394639



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46404640



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46414641



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46424642



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46434643



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46444644



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46454645



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46464646



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46474647



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46484648



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46494649



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46504650



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46514651



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46524652



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46534653



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46544654



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46554655



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46564656



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46574657



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46584658



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46594659



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46604660



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46614661



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46624662



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46634663



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46644664



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46654665



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46664666



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46674667



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46684668



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46694669



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46704670



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46714671



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46724672



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46734673



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46744674



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46754675



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46764676



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46774677



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46784678



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46794679



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46804680



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46814681



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46824682



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46834683



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46844684



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46854685



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46864686



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46874687



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46884688



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46894689



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46904690



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46914691



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46924692



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


