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k         N13/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

26-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼093 sþIBI karEtgtaMgCaGKÁelxaFikarrg én 

GKÁelxaFikardæanrdæsPa kñúgnItikalTI 5 énrdæsPa 02 rUb 1643 

26-01-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0118¼094  sþIBI karEtgtaMgCaTIRbwkSaÉk]tþm yU hukRKI 

GnuRbFanTI 1 rdæsPa kñúgnItikalTI 5 énrdæsPa 17 rUb 1644 

30-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼100 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

749 rUb enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa 1646 

30-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼101 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

03  rUb enARksYgGPivDÆn_CnbT 1670 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
29-12-2017 -GnuRkwtüelx 256 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 4 énGnuRkwtüelx 

239 GnRk>bk cuHéf¶TI 28 Ex sIha qñaM 2014 sþIBI karEksRmYl 

GRtaGakrBiesselImuxTMnijmYycMnYn 1671  

29-01-2018 -GnuRkwtüelx 10 GnRk>bk sþIBI mUlniFikILaGasIuGaeKñy_km<úCa qñaM 2023 1674  

29-01-2018 -GnuRkwtüelx 11 GnRk>bk sþIBI mUlniFiKn§bu)öakm<úCa 1677  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 12 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlépÞbwgeCIgÉk nigRbLay 

sßitkñúgxNÐmanC½y nigxNÐdegáa raCFanIPñMeBj nigRkugtaexμA extþ kNþal 1680  

30-01-2018 -GnuRkwtüelx 80 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1685  

30-01-2018 -GnuRkwtüelx 81 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1687  

30-01-2018 -GnuRkwtüelx 82 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1695  

 

 



x 
30-01-2018 -GnuRkwtüelx 83 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1698  

30-01-2018 -GnuRkwtüelx 84 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1703  

30-01-2018 -GnuRkwtüelx 85 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 1708  

01-02-2018 -GnuRkwtüelx 86 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1710  

01-02-2018 -GnuRkwtüelx 87 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1712  

01-02-2018 -GnuRkwtüelx 88 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 1713  

01-02-2018 -GnuRkwtüelx 89 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1714  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 90 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1716  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 91 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©m®nþIraCkar 1717  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 92 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1718  

05-02-2018 -GnuRkwtüelx 93 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1719 

2-esckþIseRmc 

06-02-2018 -esckþIseRmcelx  09  ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþþrRksYgedIm,IerobcMBiFI 

buNüTenøqñaM 2018 BIéf¶suRk 8 erac dl;éf¶GaTitü 10 erac Ex plÁún qñaM rka 

nBVs½k B>s 2561 RtUvnwgéf¶TI 09 dl;éf¶TI 11 Ex mIna qñaM 2018 

enAextþkNþal eRkamRbFanbT³ TenøénsnþiPaB mitþPaB nignirnþrPaBeTscrN_ 1737 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

24-01-2018 -esckþIseRmcelx 002 shv sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμaFikar 

vaytémøsmiT§kmμ nigkarpþl;karelIkTwkcitþrbs;GKÁnaykdæanKy nigrdæakrkm<úCa  1749  

30-01-2018 -esckþIseRmcelx 003 shv sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénGKÁelxa 

Fikardæan énRkumRbwkSaCatiKaMBarsgÁm  1752  

23-01-2018 -Rbkaselx 022 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;elxaFikardæanKN³kmμaFikarplitPaBkm<úCa  1758  

 

 



K 
23-01-2018 -Rbkaselx 023 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlRbkaselx 1327 shv>Rbk 

cuHéf¶TI 11 Ex FñÚ qñaM 2013 sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénnaykdæan 

nigGgÁPaBeRkam»vaT GKÁnaykdæanlT§kmμsaFarN³ énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  1760  

25-01-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 095 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2018 rbs;GaCJaFrTenøsab ¬RksYgFnFanTwk nig]tuniym¦  1766 

26-01-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 097 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMenATIsþIkarKN³rdæm®nþI  1769  

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

14-08-2017 -Rbkaselx 403 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuKøÚ  ¬exmbUDa¦ 

É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT  1772 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16431643



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16441644



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16451645



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16461646



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16471647



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16481648



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16491649



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16501650



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16511651



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16521652



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16531653



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16541654



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16551655



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16561656



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16571657



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16581658



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16591659



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16601660



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16611661



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16621662



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16631663



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16641664



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16651665



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16661666



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16671667



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16681668



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16691669



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16701670



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16711671



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16721672



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16731673



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16741674



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16751675



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16761676



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16771677



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16781678



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16791679



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16801680



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16811681



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16821682



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16831683



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16841684



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16851685



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16861686



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16871687



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16881688



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16891689



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16901690



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16911691



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16921692



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16931693



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16941694



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16951695



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16961696



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16971697



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16981698



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16991699



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17001700



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17011701



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17021702



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17031703



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17041704



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17051705



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17061706



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17071707



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17081708



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17091709



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17101710



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17111711



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17121712



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17131713



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17141714



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17151715



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17161716



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17171717



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17181718



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17191719



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17201720



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17211721



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17221722



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17231723



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17241724



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17251725



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17261726



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17271727



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17281728



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17291729



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17301730



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17311731



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17321732



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17331733



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17341734



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17351735



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17361736



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17371737



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17381738



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17391739



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17401740



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17411741



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17421742



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17431743



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17441744



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17451745



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17461746



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17471747



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17481748



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17491749



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17501750



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17511751



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17521752



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17531753



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17541754



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17551755



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17561756



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17571757



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17581758



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17591759



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17601760



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17611761



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17621762



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17631763



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17641764



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17651765



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17661766



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17671767



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17681768



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17691769



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17701770



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17711771



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17721772



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17731773



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17741774



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


