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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

31-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼378 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak  KYr yU vwg ¬GUO YU WEN¦ 3763 

04-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼379 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH ]kj:a elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 25 rUb 3764 

05-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼380 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Ca cMNan 

CaGnurdæelxaFikar RksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 3766 

05-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼381 sþIBI karEtgtaMg pþl;zan³ nigtemøIgzan³ CUn 

Ék]tþm elakCMTav cMnYYn 44 rUb  3767 

05-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼382 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elak]tþmesnIy_eTa lIv supaNariT§i naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  3771 

05-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼383 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 36 rUb  3772 

05-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼384 sþIBI kardak;elakCMTav tan; em:ghYy 

[cUlnivtþn_ énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgRBHbrmraCvaMg 3774 

05-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼385 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm cMnYn 02 rUb 3775 

05-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼386 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ 

cMnYn 08 rUb¼GgÁ 3776 

 

 



x 
11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼387 sþIBI karbBa©b;muxtMENg elakCMTav  

Ca c½nÞeTvI BIGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæan rdæsPa kñúgnItikalTI 5 én 

rdæsPa EdlRtUveTAkan;muxtMENgfμI 3777 

II-RBwT§sPa 
23-04-2018 -elx 048¼0418¼Bs¼nv sþIBI bBa¢IraynamsmaCikRBwT§sPanItikalTI 4 Edl)an 

RbkassuBlPaBénGaNtþi 3778 

23-04-2018 -elx 049¼0418¼Bs¼nv sþIBI karRbkassuBlPaB énGaNtþirbs;smaCik 

nImYy² nigkare)aHeqñateRCIserIsRbFan nigGnuRbFanTaMgBIr rbs;RBwT§sPa 3782 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
04-04-2018 -GnuRkwtüelx 48 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 528/37 hikta 

enAsgáat;ekaHr:ug nigsgáat;ekaHr:ugsnøwm RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu ecjBIdI 

ÉkCnrbs;rdækMNt;edayGnuRkwtüelx 05 GnRk>bk cuHéf¶TI 21 Ex mkra qñaM 

2008                                                            ¬teTA raCkic©elx 32¦ 3784  

05-04-2018 -GnuRkwtüelx 49 GnRk>bk sþIBI karbegáItEdnCRmkstVéRB sgÇrukçav½n  3806  

29-03-2018 -GnuRkwtüelx 365 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 3810 

05-04-2018 -GnuRkwtüelx 377 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 3815 

05-04-2018 -GnuRkwtüelx 378 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3816 

05-04-2018 -GnuRkwtüelx 379 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3817 

05-04-2018 -GnuRkwtüelx 380 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3818 

05-04-2018 -GnuRkwtüelx 381 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐ 

m®nþIraCkar 3823 

2-yuT§sa®sþ 
30-01-2018 -yuT§sa®sþénkarEkTRmg;RbB½n§fvikaqñaM 2018-2025 RbsiT§PaB KNenyü 

PaB nigtmøaPaB ¬teTA raCkic©elx 32¦ 3825  

 



K 
IV-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
26-02-2018 -Rbkaselx 201 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIkpþl; 

CMnYs enAGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  3865 

26-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 203 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 enAsaklviTüal½yPUminÞPñMeBj énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  3868 

    2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkarbreTs nig shRbtibtþikarGnþrCati 
10-04-2018 -esckþIseRmcelx 283 Gsb>kbT>sG sþIBI karbegáItRkumkargarsresr 

r)aykarN_sþIBIsiT§imnusSenAkm<úCa CUnGgÁkarshRbCaCati rbs;RksYgkarbreTs 

nigshRbtibtiþkarGnþrCati  3876 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37633763



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37643764



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37653765



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37663766



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37673767



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37683768



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37693769



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37703770



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37713771



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37723772



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37733773



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37743774



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37753775



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37763776



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37773777



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37783778



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37793779



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37803780



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37813781



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37823782



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37833783



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37843784



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37853785



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37863786



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37873787



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37883788



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37893789



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37903790



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37913791



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37923792



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37933793



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37943794



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37953795



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37963796



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37973797



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37983798



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37993799



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38003800



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38013801



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38023802



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38033803



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38043804



ត  រា ជកិច្ច លខ ៣២

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38053805



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38063806



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38073807



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38083808



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38093809



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38103810



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38113811



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38123812



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38133813



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38143814



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38153815



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38163816



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38173817



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38183818



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38193819



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38203820



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38213821



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38223822



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38233823



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38243824



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38253825



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38263826



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38273827



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38283828



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38293829



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38303830



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38313831



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38323832



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38333833



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38343834



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38353835



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38363836



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38373837



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38383838



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38393839



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38403840



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38413841



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38423842



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38433843



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38443844



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38453845



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38463846



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38473847



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38483848



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38493849



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38503850



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38513851



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38523852



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38533853



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38543854



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38553855



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38563856



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38573857



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38583858



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38593859



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38603860



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38613861



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38623862



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38633863



ត  រា ជកិច្ច លខ ៣២

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38643864



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38653865



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38663866



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38673867



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38683868



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38693869



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38703870



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38713871



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38723872



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38733873



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38743874



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38753875



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38763876



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38773877



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38783878



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


