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k          

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼319 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakCMTavbNÐit kuy BisI 3415 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼320 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

nigRBHsgÇ cMnYn  233 rUb¼GgÁ 3416 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼321 sþIBI kartemøIgfñak;kñúgRkbx½NÐ GPi)al 

zannþrs½kþi ]tþmGPi)al dl;m®nþIraCkarenAGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaFmμnuBaØ cMnYn 

15 rUb 3421 

20-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼322 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys karBarCati mas R)ak; sMrwT§i Ék]tþm]tþmesnIy_Ék ywm lag  3423 

21-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼323 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

b‘Í h‘t; CaTIRbwkSaRksYgBaNiC¢kmμ manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ 3424 

21-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼324 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 14 

rUb 3425 

21-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼325 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 50 rUb 3427 

21-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼326 sþIBI kardak;m®nþIraCkar 128 rUb rbs;RksYg 

sßab½n cMnYn 27 [cUlnivtþn_ 3430 

 

 



x 
21-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼327 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak eGeLn kan;ln;vU ¬ALAN KAN-LUN WU¦ CnCatiGaemrik  sBa¢ati 

Gaemrik 3438 

21-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼328 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn  49 rUb 3439 

21-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼329 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

cMnYn  93  rUb¼GgÁ 3441 

21-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼330 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn  59  rUb 3443 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼331 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI 

raCkar 03 rUb CaTIRbwkSaRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic©     3446 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼332 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enAGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy     3447 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼334 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 02 rUb 3448 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼335 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elak]tþmesnIy_eTa mas v:an;fun naynKr)alfñak;]tþmesnIy_  Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  3449 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼336 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék RsUy Gab‘UTI naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ  3450 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼337 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 52 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgmuxgarsaFarN³ 3451 

 

 



K 
22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼338 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak esA b‘unlaP 

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ mkzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

énRkbx½NÐ m®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 3454 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼339 sþIBI niy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐ dl;m®nþI 

raCkar 12 rUb eTAkñúgRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg sßab½n cMnYn 08 3455 

22-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼340 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna  RBHetCKuN man em:AriT§munI 3457 

24-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼349 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

cMnYn  136  rUb 3458 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
27-03-2018 -GnuRkwtüelx 45 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 20 Em:Rt  56 Em:Rt enAEpñk 

xaglicsalabzmsikSaGUreRCAf μI kñúgPUmik,als<an 1 sgáat;e):ayEb:t Rkug 

e):ayEb:t ecjBIbBa¢IsareBIP½NÐRTBüsm,tþirdæ nigeFVIGnubeyaK CadIÉkCn 

rbs;rdæ sRmab;RbTankm μ CakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ 05 RKYsar 3461 

22-03-2018 -GnuRkwtüelx 340 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 3463 

22-03-2018 -GnuRkwtüelx 341 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3464 

23-03-2018 -GnuRkwtüelx 342 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3466 

23-03-2018 -GnuRkwtüelx 343 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3468 

27-03-2018 -GnuRkwtüelx 344 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3469 

27-03-2018 -GnuRkwtüelx 345 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3473 

27-03-2018 -GnuRkwtüelx 346 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 3477 

27-03-2018 -GnuRkwtüelx 347 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 3478 

 



X 
27-03-2018 -GnuRkwtüelx 348 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3479 

27-03-2018 -GnuRkwtüelx 349 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

m®nþInKr)alCati 3480 

27-03-2018 -GnuRkwtüelx 350 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3481 

27-03-2018 -GnuRkwtüelx 351 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 3482  

III-kargarbNþaRksYg 
FnaKarCati én km<úCa 

25-10-2017 -Rbkaselx F7-017-326 Rb>k sþIBI karpþl;viBaØabnbRtcMeBaHRKwHsßan 

\NTanCnbT 3484 

14-11-2017 -Rbkaselx F7-017-335 Rb>k sþIBI svnkmμ cMeBaHRKwHsßanFnaKar nig 

hirBaØvtßú 3493 

01-12-2017 -Rbkaselx F7-017-344 Rb>k sþIBI cMNat;fñak;haniP½y\NTan nig 

sMviFanFnelIGIumEPrmin 3505 

 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34153415



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34163416



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34173417



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34183418



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34193419



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34203420



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34213421



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34223422



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34233423



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34243424



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34253425



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34263426



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34273427



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34283428



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34293429



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34303430



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34313431



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34323432



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34333433



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34343434



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34353435



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34363436



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34373437



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34383438



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34393439



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34403440



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34413441



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34423442



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34433443



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34443444



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34453445



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34463446



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34473447



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34483448



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34493449



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34503450



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34513451



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34523452



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34533453



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34543454



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34553455



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34563456



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34573457



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34583458



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34593459



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34603460



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34613461



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34623462



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34633463



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34643464



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34653465



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34663466



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34673467



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34683468



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34693469



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34703470



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34713471



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34723472



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34733473



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34743474



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34753475



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34763476



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34773477



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34783478



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34793479



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34803480



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34813481



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34823482



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34833483



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34843484



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34853485



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34863486



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34873487



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34883488



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34893489



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34903490



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34913491



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34923492



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34933493



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34943494



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34953495



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34963496



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34973497



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34983498



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34993499



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35003500



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35013501



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35023502



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35033503



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35043504



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35053505



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35063506



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35073507



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35083508



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35093509



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35103510



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35113511



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35123512



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35133513



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35143514



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35153515



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35163516



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35173517



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35183518



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35193519



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35203520



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35213521



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35223522



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35233523



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35243524



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35253525



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35263526



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35273527



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35283528



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35293529



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35303530



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


