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k         N46/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

31-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼603 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak lU yanvin ¬LU YANWEN¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚreQμaH Ca  

vin r:a ¬WEN RA¦ 5449 

04-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼604 sþIBI karpþl; nigkMNt;R)ak;bMNac;muxgar 

RbcaMEx CUnsemþcecAhVavaMg vrevogC½y GFibtIRswgÁar esμIR)ak;bMNac;muxgarRbcaMEx 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa 5450 

07-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼605 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 95 rUb 5451 

07-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼606 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 09 rUb 5455 

07-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼607 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

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

mhaépÞ 02 rUb 5457 

07-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼608 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 02 

rUb 5458 

07-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼609 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 79 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enATIsþIkarKN³rdæm®nþI  5459 

07-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼610 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH ])ask Ej:m RBIg 5463 

07-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼611 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH elaksa®sþacarüCMnYy eGom supl 5464 

 



x 
II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
11-06-2018 -GnuRkwtüelx 73 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5465 

12-06-2018 -GnuRkwtüelx 74 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5467 

12-06-2018 -GnuRkwtüelx 75 GnRk>bk sþIBI kartemøIgR)ak;rbbbEnßm sRmab;bMb:nsuxPaB 

eyaFinEdlbeRmIkargarkñúgCMnajKImI CIvsa®sþ viTüúskm μ nignuyekøEG‘r én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ 

 

 

5469 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 550 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5472 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 551 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5473 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 552 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5475 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 553 GnRk>tt sþIBI niy½tkm μRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak;CUn 

m®nþIraCkar 5477 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 554 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5479 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 555 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5480 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 556 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5481 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 557 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5482 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 558 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaMdl; 

m®nþIraCkar 5483 

07-06-2018 -GnuRkwtüelx 559 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 5508 

08-06-2018 -GnuRkwtüelx 560 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5509 

08-06-2018 -GnuRkwtüelx 561 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5511 

08-06-2018 -GnuRkwtüelx 562 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5513 

2-esckþIseRmc 

12-06-2018 -esckþIseRmcelx 32  ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYg sRmab; 

erobcMRBwtþikarN_GbGrsaTrxYb 10 qñaM énR)asaTRBHvihar nigxYb 1 qñaM éntMbn; 

R)asaTsMbUréRBKuk Edl)ancuHkñúgbBa¢IebtikPNÐBiPBelak enABhukILadæanCati 

GULaMBikéf¶TI 15 Exkkáda qñaM2018 5514 



K 
14-06-2018 -esckþIseRmcelx 33  ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 5516 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

23-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 308 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;GKÁnaykdæanrdæ)alkarBar nigGPirkSFmμCati énRksYgbrisßan  5517 

26-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 313 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;saklviTüal½y)at;dMbg énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  5524 

26-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 329 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

sRmab;qñaM 2018 enARksYgB½t’man  5529 

26-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 330 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;RksYgkarBarCati  5532 

27-03-2018 -Rbkaselx 332 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükr enAmnÞIreBTümitþPaB 

Exμr-sUevot énRksYgsuxaPi)al   5538 

27-03-2018 -Rbkaselx 333 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμkarerobcM 

karcuHeQμaHKNenyükrCMnaj nigsvnkrRbtiRsut RbcaMviTüasßanKNenyükr 

CMnaj nigsvnkrkm<úCa GaNtþiTI 5  5541 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

06-02-2018 -Rbkaselx 046 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un jÚ eGFIFI s‘U-

em:kXIg ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg 5544 

06-02-2018 -Rbkaselx 047 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVag yan lI y:av 

É>k begáIteragcRk plitGaharbMb:n 5547 

08-02-2018 -Rbkaselx 050 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIusupun hug esg 

s<½tEvr É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 5550 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54495449



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54505450



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54515451



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54525452



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54535453



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54545454



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54555455



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54565456



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54575457



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54585458



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54595459



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54605460



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54615461



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54625462



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54635463



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54645464



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54655465



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54665466



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54675467



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54685468



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54695469



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54705470



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54715471



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54725472



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54735473



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54745474



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54755475



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54765476



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54775477



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54785478



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54795479



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54805480



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54815481



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54825482



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54835483



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54845484



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54855485



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54865486



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54875487



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54885488



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54895489



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54905490



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54915491



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54925492



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54935493



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54945494



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54955495



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54965496



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54975497



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54985498



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54995499



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55005500



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55015501



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55025502



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55035503



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55045504



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55055505



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55065506



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55075507



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55085508



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55095509



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55105510



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55115511



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55125512



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55135513



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55145514



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55155515



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55165516



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55175517



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55185518



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55195519



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55205520



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55215521



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55225522



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55235523



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55245524



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55255525



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55265526



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55275527



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55285528



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55295529



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55305530



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55315531



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55325532



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55335533



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55345534



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55355535



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55365536



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55375537



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55385538



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55395539



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55405540



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55415541



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55425542



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55435543



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55445544



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55455545



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55465546



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55475547



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55485548



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55495549



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55505550



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55515551



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55525552



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


