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k        N23/18  RtImasTI 1 P 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

02-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼241 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm cMnYn  05  rUb 2859 

02-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼242 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn  27  rUb 2860 

02-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼243 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna  cMeBaH elak Edouard GEORGE 2861 

02-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼244 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn  11  rUb 2862 

02-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼245 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn  

59  rUb 2863 

02-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼246 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa 

nigRBHsgÇ cMnYn  168  rUb¼GgÁ 2865 

02-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼247 sþIBI niy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkarcMnYn 08 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al CakrNIBiess 

rbs;RksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 2868 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼248 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm KI tic Ca 

RbFanRkumemFavIraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI rdæm®nþI bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ 2870 

 

 



x 
03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼249 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

cab m:uc CaTIRbwkSaGmRksYgGPivDÆn_CnbT manzan³esμI GnurdæelxaFikar 2871 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼250 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

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

cMnYn 03 rUb 2872 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼251 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 07 rUb 2873 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼252 sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak; CakrNI 

Biess dl;m®nþIraCkar cMnYn 09 rUb rbs;RksYgcMnYn 05 2874 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼253 sþIBI niy½tkmμ Rkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

tamevnGtItPaBkargardl;elakRsI Em:n pløI énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; 

RksYgmhaépÞ  2876 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼254 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

GtItPaBkargar CakrNIBiess dl;elak lI suT§I énRkbx½NÐm®nþICan;x<s;svnkmμ 

rbs;GaCJaFrsvnkmμCati nigdak;elak [cUlnivtþn_ 2877 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼255 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar cMnYn 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 2878 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼257 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb£T§i cMeBaH elak Eg:t BiTU 2879 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼258 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 03 rUb 2880  

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼259 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 2881 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼260 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkgkmøaMgRbdab;GavuF 

cMnYn  102  rUb 2882 

 



K 
03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼261 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 28  rUb 2884 

03-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼262 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 

10  rUb 2886 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
13-02-2018 -GnuRkwtüelx 17 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 421/70 hikta manTItaMg 

sßitenA PUmiERsR)aMg XMuRtBaMgRBIg RsuktMEbr extþt,ÚgXμMú ecjBIdIéRB 

sm,Tanrbs;Rkumh‘un sam lIg nigeFVIGnubeyaK CadIÉkCnrbs;rdæ edayeFVI 

RbTankmμCakmμsiT§ nigcuHbBa¢IdIecjb½NÑkmμsiT§CUnGñkkan;kab;tamnItiviFI 2887 

12-03-2018 -GnuRkwtüelx 36 GnRk>bk sþIBI karEkERb nigkartemøIgR)ak;]btßmÖRbcaMEx 

cMeBaHsmaCikRkumRbwkSaraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ XMu sgáat; m®nþIPUmi 

nigkariyal½yRbCaBlrdæraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ 2891 

06-03-2018 -GnuRkwtüelx 270 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2895 

06-03-2018 -GnuRkwtüelx 271 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2905 

06-03-2018 -GnuRkwtüelx 272 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2907 

06-03-2018 -GnuRkwtüelx 273 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2908 

07-03-2018 -GnuRkwtüelx 274 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2910 

07-03-2018 -GnuRkwtüelx 275 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 2912 

07-03-2018 -GnuRkwtüelx 276 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 2914 

07-03-2018 -GnuRkwtüelx 277 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2921 

07-03-2018 -GnuRkwtüelx 278 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIRkmkar 2922 

07-03-2018 -GnuRkwtüelx 279 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2927 

07-03-2018 -GnuRkwtüelx 280 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2928 

 



X 
07-03-2018 -GnuRkwtüelx 281 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2930 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 282 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2932 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 283 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2934 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 284 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 2936 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 285 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2937 

09-03-2018 -GnuRkwtüelx 286 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2938 

2-esckþIseRmc 

02-03-2018 -esckþIseRmcelx  16  ssr sþIBI karbegáItRkumkargarerobcMkareFVIviesaFnkmμ 

c,ab; sþIBI lkçnþik³emFavI 2940 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

15-09-2017 -Rbkaselx 462 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un em:g yI hÁaemn 

emnUhVak;eFIrI É>k begáIteragcRk kat;edr ):ak; e)aHBum<semøókbMBak; 2942 

15-09-2017 -Rbkaselx 463 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un b‘Íg vIn hÁamuin 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2945 

15-09-2017 -Rbkaselx 464 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un emtefk 

GuimeGsGIuehSt xb begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2948 

26-09-2017 -Rbkaselx 469 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CI>eGs LamIeNsin 

GiundaseRsÞól É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg 2951 

26-09-2017 -Rbkaselx 470 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Cas½n GiundasRsÞI 

É>k begáIteragcRk plitGaharkBa©b;RKb;RbePT 2954 

26-09-2017 -Rbkaselx 471 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yug sþar exmIxl 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitTwkfñaM)aj;kg; 2957 

26-09-2017 -Rbkaselx 472 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un XIg GIueFINl 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plit)atEs,keCIg EVA nigsmÖar³bnÞab;bnSM 2960 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28592859



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28602860



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28612861



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28622862



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28632863



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28642864



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28652865



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28662866



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28672867



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28682868



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28692869



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28702870



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28712871



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28722872



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28732873



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28742874



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28752875



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28762876



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28772877



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28782878



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28792879



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28802880



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28812881



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28822882



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28832883



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28842884



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28852885



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28862886



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28872887



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28882888



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28892889



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28902890



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28912891



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28922892



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28932893



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28942894



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28952895



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28962896



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28972897



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28982898



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28992899



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29002900



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29012901



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29022902



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29032903



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29042904



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29052905



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29062906



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29072907



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29082908



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29092909



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29102910



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29112911



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29122912



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29132913



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29142914



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29152915



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29162916



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29172917



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29182918



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29192919



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29202920



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29212921



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29222922



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29232923



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29242924



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29252925



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29262926



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29272927



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29282928



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29292929



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29302930



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29312931



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29322932



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29332933



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29342934



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29352935



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29362936



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29372937



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29382938



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29392939



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29402940



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29412941



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29422942



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29432943



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29442944



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29452945



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29462946



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29472947



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29482948



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29492949



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29502950



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29512951



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29522952



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29532953



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29542954



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29552955



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29562956



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29572957



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29582958



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29592959



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29602960



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29612961



ឆា  ំទី១៨ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29622962



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


