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k          N16/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼134 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;kBaØa dug sWEC ¬DONG SHIJIA¦ CnCaticin sBa¢aticin 2025 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0218¼135 sþIBI  karEtgtaMgelak sMGag vDÆn³  Ca 

]kj:a 2026 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0218¼136 sþIBI  karEtgtaMgelak hUlik tan;DIhSÚNU  

Ca ]kj:a 2027 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü                ns¼rkt¼0218¼137 sþIBI  karEtgtaMgelak sux dar:a  Ca ]kj:a 2028 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0218¼138 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm  elakCMTav Gs;elak  nigelakRsI cMnYn  36  rUb 2029 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼139 sþIBI  karEtgtaMg\sSrCn 11 rUb Ca 

TIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCa 

NacRkkm<úCa manzan³esμI rdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ edayminTTYl 

R)ak;bMNac;muxgar 2031 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0218¼140 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi EtgtaMg nigpþl;zan³ 

dl;Ék]tþm nay]tþmesnIy_ Qn sar:aeN CaTIRbwkSasemþcRkLaeham  

s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ  manzan³esμI GnurdæelxaFikar 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ edayminTTYlR)ak;bMNac;muxgar 2033 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0218¼141 sþIBI  karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar 02  rUb 2034 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼142 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 05 rUb 2035 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼143 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi tamkRmitsBaØabRt 

dl;m®nþIraCkar 03 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgmuxgarsaFarN³ 2036 

 



x 
10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼144 sþIBI  kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 41 

rUb rbs;RksYg cMnYn 2  2037 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼145 sþIBI  kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

241 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI  énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar  2040 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼146 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHRKÚbBaØaKutþetßr³ y:an; saerOn  2049 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼147 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHRKÚlT§bBaØetßera  lun lan 2050 

10-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼148 sþIBI  kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; FibDinÞ  cMeBaHsB Gs;elak cMnYn 03 rUb 2051 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
13-02-2018 -GnuRkwtüelx 18 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 2052  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 19 GnRk>bk sþIBI TivaCatiénkarcgcaM 2054  

08-02-2018 -GnuRkwtüelx 134 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2057  

09-02-2018 -GnuRkwtüelx 135 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2059  

12-02-2018 -GnuRkwtüelx 136 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alén 

saklviTüal½y Ca sIum kMcaymar 2061  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 137 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamkRmit 

sBaØabRt CUnm®nþIraCkar 2063  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 138 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 2065  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 139 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 2070  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 140 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati  2071  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 141 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2072  

 



K 
13-02-2018 -GnuRkwtüelx 142 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 2073  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 143 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2074  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 144 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2075  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 145 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2076  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 146 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2081  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 147 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 2083  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 148 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 2084  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 149 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2085  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 150 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaBaNiC¢kmμ 2086  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 151 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 2087  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 153 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2089  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 154 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2090  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 155 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2091  

13-02-2018 -GnuRkwtüelx 156 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2098  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 157 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 2101  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 158 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2102  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 159 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2103  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 160 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2105  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 161 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2106  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 162 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2108  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 163 GnRk>tt sþIBI karbnþGaNtþimuxtMENg GKÁnaykrdæakr 

TwksVy½tRkugPñMeBj 2110  

14-02-2018 -GnuRkwtüelx 164 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 2112  

 

 



X 
III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
05-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 124 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2018 RbcaMenAGaCJaFrCatisMbUréRBKuk énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 2114 

05-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 132 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2018 rbs;ebLaCatiGtItyuT§Cn énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nig 

yuvnItism,Ta 2121 

06-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 135 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;RksYgBaNiC¢kmμ 2127 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

23-08-2017 -Rbkaselx 416 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hUllI Evl 

Eh‘nEb‘k emnUehVkqWrIg É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 2133 

23-08-2017 -Rbkaselx 417 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un fb yUhU 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2136 

24-08-2017 -Rbkaselx 419 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un éXV y:ag RBInFIg 

É>k begáIteragcRk e)aHBum<RKb;RbePT 2139 

25-08-2017 -Rbkaselx 420 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un e®hÁnDI RkahV 

begáIteragcRk plitvtßúGnusSavrIy_RKb;RbePT 2142 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20252025



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20262026



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20272027



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20282028



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20292029



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20302030



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20312031



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20322032



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20332033



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20342034



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20352035



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20362036



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20372037



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20382038



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20392039



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20402040



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20412041



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20422042



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20432043



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20442044



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20452045



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20462046



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20472047



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20482048



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20492049



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20502050



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20512051



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20522052



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20532053



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20542054



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20552055



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20562056



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20572057



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20582058



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20592059



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20602060



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20612061



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20622062



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20632063



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20642064



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20652065



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20662066



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20672067



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20682068



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20692069



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20702070



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20712071



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20722072



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20732073



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20742074



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20752075



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20762076



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20772077



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20782078



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20792079



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20802080



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20812081



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20822082



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20832083



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20842084



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20852085



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20862086



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20872087



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20882088



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20892089



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20902090



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20912091



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20922092



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20932093



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20942094



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20952095



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20962096



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20972097



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20982098



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20992099



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21002100



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21012101



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21022102



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21032103



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21042104



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21052105



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21062106



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21072107



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21082108



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21092109



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21102110



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21112111



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21122112



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21132113



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21142114



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21152115



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21162116



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21172117



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21182118



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21192119



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21202120



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21212121



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21222122



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21232123



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21242124



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21252125



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21262126



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21272127



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21282128



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21292129



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21302130



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21312131



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21322132



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21332133



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21342134



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21352135



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21362136



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21372137



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21382138



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21392139



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21402140



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21412141



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21422142



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21432143



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21442144



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


