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k         N36/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼434 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm tI m:alI Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgB½t’man 4345 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼435 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSaRksYg 

mhaépÞ 03 rUb 4346 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼436 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSaGm 

RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 19 rUb 4347 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼437 sþIBI niy½tkmμtemøIgfñak; nigzannþrs½kþi 

tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkarcMnYn 07 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; 

RksYgmhaépÞ 4349 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼438 sþIBI niy½tkmμtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;dl;elakRsI mMu BuT§Ita énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 4351 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼439 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak sU vNÑFin  

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 4352 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼440 sþIBI niy½tkmμtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak;dl;elakRsI lM Kn§arI  énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 4353 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼441 sþIBI karbBa©b;tMENg TIRbwkSa nayk naykrg 

xuTÞkal½ysemþcvibulesnaPkþI say QMu RbFanRBwT§sPa TIRbwkSaÉk]tþm  

én eb:Na GnuRbFanTI 1 RBwT§sPa TIRbwkSa CMnYykarÉk]tþm eTB gn 

GnuRbFanTI 2 RBwT§sPa TIRbwkSa CMnYykarGKÁelxaFikarRBwT§sPa nigTIRbwkSa 

GKÁelxaFikardæanRBwT§sPa EtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa nayk naykrg 

xuTÞkal½ysemþcvibulesnaPkþI say QMu RbFanRBwT§sPa nItikalTI 4 cMnYn 31 

rUb 4354 

 



x 
25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼442 sþIBI karEtgtaMgfñak;dwknaMGKÁelxaFikardæan 

RBwT§sPa nItikalTI 4 cMnYn 03 rUb 4356 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼443 sþIBI karlubeQμaHelak G‘uy sMPar 

RBHraCGaCJarg énGyükarGmsaladMbUg extþesomrab ecjBIRkbx½NÐRBHraCGaCJa 

edaymrNPaB 4357 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼444 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav pn vNÑaeTvI 

CaTIRbwkSaRksYgRBHbrmraCvaMg manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ 4358 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼445 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþIraCkar 

04 rUb CaTIRbwkSaGmRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 4359 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼446 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 03 rUb 4360  

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼447 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

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

02 rUb 4361 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼448 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak s‘an yin ¬SEIN MYINT¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 

edaybþÚrmkCaeQμaH y:ug ehg ¬YONG HENG¦ 4362 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
02-05-2018 -GnuRkwtüelx 55 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 4363  

02-05-2018 -GnuRkwtüelx 56 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 4365  

24-04-2018 -GnuRkwtüelx 414 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 4367  

24-04-2018 -GnuRkwtüelx 415 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 4368  

 



K 
25-04-2018 -GnuRkwtüelx 416 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4369  

25-04-2018 -GnuRkwtüelx 417 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþICan;;x<s;Bn§naKar 4370  

26-04-2018 -GnuRkwtüelx 418 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nayTahan 4371  

26-04-2018 -GnuRkwtüelx 419 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 4372  

26-04-2018 -GnuRkwtüelx 420 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 4374  

26-04-2018 -GnuRkwtüelx 421 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4375  

30-04-2018 -GnuRkwtüelx 422 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4377  

30-04-2018 -GnuRkwtüelx 423 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4378  

30-04-2018 -GnuRkwtüelx 425 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmaCikRkumRbwkSaPi)al én 

saklviTüal½y )at;dMbg GaNtþiTI 2 4379  

30-04-2018 -GnuRkwtüelx 426 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4381  

30-04-2018 -GnuRkwtüelx 427 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 4383  

30-04-2018 -GnuRkwtüelx 428 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4397  

02-05-2018 -GnuRkwtüelx 429 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4399  

02-05-2018 -GnuRkwtüelx 430 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 

Cakic©bcäamrN³ 4401  

2-esckþIseRmc 

02-05-2018 -esckþIseRmcelx  25  ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYgedIm,I 

sRmYlkarplitsñaédPaBynþkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa 4402 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

07-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 239 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;GKÁnaykdæaneKalneya)ay nigEpnkar énRksYgGb;rM yuvCn nig 

kILa  4405 

09-03-2018 -Rbkaselx 243 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁnaykdæanhirBaØvtßúrdæ)alfñak;eRkamCati énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú   4411 

 



X 
09-03-2018 -Rbkaselx 244 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþEkb  4416 

09-03-2018 -Rbkaselx 245 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkMBg;FM  4421 

09-03-2018 -Rbkaselx 246 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþRBHvihar  4426 

09-03-2018 -Rbkaselx 247 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþsVayerog  4431 

09-03-2018 -Rbkaselx 248 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþtaEkv  4437 

09-03-2018 -Rbkaselx 249 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkNþal  4443 

   2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

06-11-2017 -Rbkaselx 543 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIu yuaMg 

Giundase®sÞol ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk ):ak; nige)aHBum<semøókbMBak; 4449 

08-11-2017 -Rbkaselx 556 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Qwk yIg GiuneFI 

eNsinNl hV‘Úd É>k begáIteragcRk plitsrésKuyTav 4452 

23-11-2017 -Rbkaselx 572 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un )ay½n GPivDÆn_ 

ksikmμ begáIteragcRk Ekécñekskatug 4455 

24-11-2017 -Rbkaselx 574 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un rIg ¬exmbUDa¦  

É>k begáIteragcRk temøIg nigplitplitpl Epñk nigeRKOgbnÞab;bnSM 

éneRKOgGKÁisnI nigeGLicRtUnik 4458 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43454345



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43464346



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43474347



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43484348



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43494349



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43504350



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43514351



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43524352



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43534353



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43544354



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43554355



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43564356



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43574357



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43584358



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43594359



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43604360



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43614361



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43624362



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43634363



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43644364



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43654365



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43664366



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43674367



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43684368



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43694369



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43704370



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43714371



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43724372



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43734373



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43744374



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43754375



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43764376



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43774377



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43784378



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43794379



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43804380



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43814381



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43824382



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43834383



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43844384



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43854385



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43864386



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43874387



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43884388



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43894389



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43904390



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43914391



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43924392



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43934393



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43944394



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43954395



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43964396



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43974397



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43984398



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43994399



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44004400



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44014401



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44024402



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44034403



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44044404



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44054405



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44064406



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44074407



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44084408



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44094409



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44104410



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44114411



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44124412



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44134413



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44144414



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44154415



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44164416



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44174417



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44184418



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44194419



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44204420



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44214421



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44224422



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44234423



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44244424



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44254425



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44264426



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44274427



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44284428



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44294429



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44304430



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44314431



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44324432



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44334433



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44344434



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44354435



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44364436



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44374437



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44384438



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44394439



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44404440



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44414441



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44424442



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44434443



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44444444



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44454445



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44464446



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44474447



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44484448



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44494449



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44504450



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44514451



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44524452



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44534453



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44544454



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44554455



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44564456



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44574457



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44584458



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44594459



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44604460



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


