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k         N37/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼449 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak y:ag s‘unQan ¬YANG HSIEN-CHUAN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 4461 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼450 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak y:ag s‘unhÁÚ ¬YANG HSIEN-KUI¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 4462 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼451 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak Qin CugvI ¬CHEN CHUNG-WEI¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 4463 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼452 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak cMnYn  05 rUb 4464 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼453 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

semþcvibulesnaPkþI say QMu RbFanRBwT§sPa nItikalTI 4 edayminTTYl 

R)ak;bMNac; 10 rUb 4465 

26-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼454 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

semþcvibulesnaPkþI say QMu RbFanRBwT§sPa nItikalTI 4  29 rUb 4466 

27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼455 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

G‘uk sIupan CaTIRbwkSaRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT manzan³esμI 

GKÁnayk 4468 

27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼456 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ TIRbwkSaGm 

RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 02 rUb 4469 

27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼457 sþIBI temøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan fñak;  

]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 03 rUb 4470 

27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼458 sþIBI temøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm ]tþmesnIy_Ék Ekv vNÑfn naynKr)al fñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 4471 



x 
27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼459 sþIBI temøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék Ca 

kic©bcäamrN³dl;sBelak]tþmesnIy_eTa em:A suvDÆna naynKr)al fñak; 

]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 4472 

27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼460 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 19 rUb 4473 

27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼461 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak Qun Nuc 

énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm RksYgGb;rM yuvCn nigkILa mkCazannþrskþi 

]tþmesnIy_RtI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa én 

RksYgmhaépÞ 4475 

27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼462 sþIBI kartemøIgfñak;dl;elak Eqm savuF 

BI]tþmGKÁanurkSfñak;elx2 mkCafñak;elx 1 Rkbx½NÐm®nþIBn§naKar énRksYg 

mhaépÞ 4476 

27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼463 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

nigCanaykrgxuTÞkal½yÉk]tþm én eb:Na GnuRbFanTI 1 RBwT§sPa nItikalTI 4 

30 rUb 4477 

27-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼464 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

nigCaCMnYykarÉk]tþm eTB gn GnuRbFanTI 2 RBwT§sPa nItikalTI 4 14 rUb 4479 

28-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼465 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

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

02 rUb 4481 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
22-02-2018 -GnuRkwtüelx 22 GnRk>bk sþIBI kardak;[eRbIR)as;sþg;danItiviFIRbtibtþi 

sRmab;kargaredaHRsayplb:HBal;edaysarKeRmagGPivDÆn_ EdlTTYl)an 

hirBaØb,TanBIédKUGPivDÆn_ kñúgRBHraCaNacRkkm<úCa 

                                                                        ¬teTA raCkic©elx 38¦ 4482  

 



K  

02-05-2018 -GnuRkwtüelx 57 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;RkumRbwkSa 

Pi)alsikSaTIpSar nigpSBVpSayeTscrN_km<úCa 4539  

04-05-2018 -GnuRkwtüelx 58 GnRk>bk sþIBI karbegáItRkumRbwkSakILaRksYgmhaépÞ 4544  

30-04-2018 -GnuRkwtüelx 424 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 4547  

02-05-2018 -GnuRkwtüelx 431 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 4548  

02-05-2018 -GnuRkwtüelx 432 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 4550  

02-05-2018 -GnuRkwtüelx 433 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4553  

2-esckþIseRmc 

03-04-2018 -esckþIseRmcelx  21  ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμaFikarRbtibtþi 

énRkumRbwkSaCatiKaMBarsgÁm 4555 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

09-03-2018 -Rbkaselx 250 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁnaykdæan]sSahkmμhirBaØvtßú  4558 

09-03-2018 -Rbkaselx 251 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁaFikardæan énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú   4563 

   2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

27-11-2017 -Rbkaselx 575 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un epneGhVWt 

¬exmbUDa¦ hÁamuin É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4568 

27-11-2017 -Rbkaselx 576 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yUFIéLf_ 

eGLicRTIk É>k begáIteragcRk plitGMBUlePøIg ¬GMBUlePøIglMG¦ 4571 

28-11-2017 -Rbkaselx 579 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sþarIt ¬exmbUDa¦ 

É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 4574 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44614461



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44624462



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44634463



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44644464



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44654465



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44664466



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44674467



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44684468



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44694469



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44704470



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44714471



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44724472



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44734473



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44744474



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44754475



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44764476



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44774477



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44784478



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44794479



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44804480



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44814481



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44824482



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44834483



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44844484



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44854485



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44864486



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44874487



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44884488



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44894489



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44904490



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44914491



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44924492



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44934493



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44944494



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44954495



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44964496



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44974497



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44984498



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44994499



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45004500



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45014501



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45024502



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45034503



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45044504



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45054505



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45064506



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45074507



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45084508



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45094509



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45104510



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45114511



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45124512



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45134513



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45144514



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45154515



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45164516



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45174517



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45184518



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45194519



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45204520



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45214521



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45224522



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45234523



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45244524



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45254525



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45264526



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45274527



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45284528



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45294529



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45304530



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45314531



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45324532



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45334533



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45344534



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45354535



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45364536



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45374537



ត  រា ជកិច្ច លខ ៣៨

ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45384538



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45394539



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45404540



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45414541



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45424542



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45434543



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45444544



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45454545



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45464546



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45474547



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45484548



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45494549



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45504550



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45514551



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45524552



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45534553



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45544554



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45554555



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45564556



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45574557



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45584558



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45594559



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45604560



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45614561



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45624562



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45634563



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45644564



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45654565



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45664566



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45674567



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45684568



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45694569



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45704570



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45714571



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45724572



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45734573



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45744574



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45754575



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45764576



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


