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k          

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼298 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn  02  rUb¼GgÁ 3299 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼299 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ cMnYn 08 rUb 3300 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼300 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ cMnYn 02 rUb 3301 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼301 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak cin yunéh ¬CHEN YUANHAI¦ CnCaticin  sBa¢aticin 3302 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼302 sþIBI karEtgtaMgelak lI sMGul Ca 

]kj:a 3303 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼303 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþifñak; ]tþmesnIy_RtI 

CUnnaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 24 rUb 3304 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼304 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elak]tþmesnIy_eTa sYg pløI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_  Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  3306 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼305 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm ]tþmesnIy_Ék  emoc supan;Na naynKr)alfñak;]tþmesnIy_  

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  3307 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼306 sþIBI karEtgtaMgelak CYg cUvvin Ca 

]kj:a  3308 

 



x 
19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼307 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ép b‘unvNÑ³ Ca 

]kj:a  3309 

19-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼308 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn  

10 rUb 3310 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼309 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþifñak; ]tþmesnIy_eTa 

dl;]tþmesnIy_RtI G‘uk KwmelxlkiçNa naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  3311 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼310 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

Lúg bUr:a CaTIRbwkSaRksYgFmμkar nigsasna manzan³esμI GKÁnayk  3312 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼311 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 17 rUb 3313 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼312 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 18 rUb 3315 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼313 sþIBI kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabRt dl; 

elak b‘un ebov énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgeTscrN_ 3317 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼314 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ niigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 17 rUb 3318 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼315 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

30 rUb énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; enARksYgkarbreTs nigshRbtibtþikar 

GnþrCati 3320 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼316 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

122 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 3322 

 



K 
20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼317 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak;  cMeBaHelak nigelakRsI cMnYn  02 rUb 3327 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼318 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn  115 rUb¼GgÁ 3328 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
26-03-2018 -GnuRkwtüelx 44 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess eGs‘a san;r:ay 

TwkhUt kMBg;qñaMg 3331 

19-03-2018 -GnuRkwtüelx 319 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3335 

21-03-2018 -GnuRkwtüelx 329 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3337 

21-03-2018 -GnuRkwtüelx 330 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3338 

21-03-2018 -GnuRkwtüelx 331 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3340 

21-03-2018 -GnuRkwtüelx 332 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©Úl nigtemøIgzannþrs½kþiCUn 

m®nþIraCkar 3341 

22-03-2018 -GnuRkwtüelx 333 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3343 

22-03-2018 -GnuRkwtüelx 334 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3346 

22-03-2018 -GnuRkwtüelx 336 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3348 

22-03-2018 -GnuRkwtüelx 337 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3350 

22-03-2018 -GnuRkwtüelx 338 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3351 

22-03-2018 -GnuRkwtüelx 339 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3358 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

22-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 186 shv>hk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2018 rbs;naykdæanbzmsikSaénRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  3360 

 

 



X 
22-02-2018 -Rbkaselx 188 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;RkumRbwkSaCatiKNenyü énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  3365 

22-02-2018 -Rbkaselx 189 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþmNÐlKirI  3370 

22-02-2018 -Rbkaselx 190 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarEkTRmg;karRKb;RKghirBaØvtßú 

saFarN³ nigkmμviFIkMENTRmg; nigTMenIbkmμKy  3375 

23-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 191 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;  

qñaM 2018 rbs;naykdæanmFümsikSacMeNHTUeTA énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  3378 

23-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 192 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;  

qñaM 2018 rbs;KN³kmμaFikarCatierobcMkare)aHeqñat  3383 

2-FnaKarCati én km<úCa 
27-09-2017 -Rbkaselx F7-017-299 Rb>k sþIBI karedaHRsaybNþwgGtifiCnrbs;RKwHsßan 

FnaKar nighirBaØvtßú 3388 

27-09-2017 -Rbkaselx F7-017-300 Rb>k sþIBI lkçxNÐsRmab;RKwHsßanFnaKar nig 

hirBaØvtßú dak;BaküsMucuHbBa¢Ilk;mUlbRtkñúgpSarmUlbRtkm<úCa 3400 

27-09-2017 -Rbkaselx F7-017-301 Rb>k sþIBI Rkbx½NÐRKb;RKghaniP½ysnÞnIyPaB 

rbs;RKwHsßanFnaKar nighirBaØvtßú 3403 

 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32993299



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33003300



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33013301



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33023302



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33033303



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33043304



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33053305



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33063306



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33073307



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33083308



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33093309



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33103310



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33113311



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33123312



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33133313



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33143314



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33153315



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33163316



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33173317



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33183318



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33193319



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33203320



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33213321



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33223322



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33233323



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33243324



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33253325



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33263326



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33273327



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33283328



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33293329



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33303330



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33313331



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33323332



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33333333



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33343334



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33353335



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33363336



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33373337



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33383338



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33393339



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33403340



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33413341



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33423342



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33433343



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33443344



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33453345



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33463346



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33473347



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33483348



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33493349



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33503350



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33513351



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33523352



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33533353



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33543354



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33553355



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33563356



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33573357



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33583358



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33593359



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33603360



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33613361



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33623362



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33633363



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33643364



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33653365



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33663366



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33673367



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33683368



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33693369



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33703370



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33713371



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33723372



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33733373



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33743374



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33753375



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33763376



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33773377



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33783378



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33793379



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33803380



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33813381



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33823382



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33833383



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33843384



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33853385



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33863386



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33873387



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33883388



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33893389



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33903390



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33913391



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33923392



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33933393



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33943394



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33953395



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33963396



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33973397



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33983398



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33993399



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34003400



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34013401



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34023402



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34033403



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34043404



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34053405



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34063406



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34073407



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34083408



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34093409



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34103410



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34113411



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34123412



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34133413



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34143414



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


