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k         N41/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼518 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH elakCMTav cMnYn 05 rUb 4923 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼519 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ]tþmesnIy_Ék 

R)ak; pløI Ca ]kj:a 4924 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼520 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQμaH TMu 

suvNÑariT§ ehA riT§ sIha ePT Rbus Gayu 30 qñaM  4925 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼521 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm fg savun Ca 

GPi)al énKN³GPi)alextþrtnKirI sRmab;GaNtþiTI 2 kñúgEdnsmtßkic©dEdl 4926 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼522 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi  dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 06 rUb  4927 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼523 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)al  fñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 26 rUb  4928 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼524 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  4930 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼525 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar cMnYn 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  4931 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼526 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

43 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgkic©karnarI  4932 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼527 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

49 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgyutþiFm’ 4935 

 



x 
17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼528 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

60 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enATIsþIkarKN³rdæm®nþI 4938 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼529 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

62 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³  4941 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼530 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

118 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 4944 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼531 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

315 rUb énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm rbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4949 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼532 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ cMnYn 03 GgÁÁ 4960 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
11-05-2018 -GnuRkwtüelx 472 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4961  

11-05-2018 -GnuRkwtüelx 473 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4962  

16-05-2018 -GnuRkwtüelx 474 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4963  

16-05-2018 -GnuRkwtüelx 475 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4964  

16-05-2018 -GnuRkwtüelx 476 GnRk>tt sþIBI niy½tkm μtemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMgm®nþI 

raCkar 4966  

16-05-2018 -GnuRkwtüelx 477 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 4968  

16-05-2018 -GnuRkwtüelx 478 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4970  

17-05-2018 -GnuRkwtüelx 479 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4971  

17-05-2018 -GnuRkwtüelx 480 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4972  

17-05-2018 -GnuRkwtüelx 481 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4973  

18-05-2018 -GnuRkwtüelx 482 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4974  

21-05-2018 -GnuRkwtüelx 484 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarRbcaMsßantMNag 

énRBHraCaNacRkkm<úCa enAbreTs 4975  

 



K 

21-05-2018 -GnuRkwtüelx 485 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 4976  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 488 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4978  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 489 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 4989  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 490 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 4990  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 491 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 4991  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 492 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4992  

2-esckþIseRmc 

22-05-2018 -esckþIseRmcelx  30  ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumkargartamdan 

nigRtYtBinitükarGnuvtþkmμviFIpþl;karEfTaMsuxPaB CUnkmμkrnieyaCiteRkARbB½n§ 

nigkarpþl;R)ak;]btßmÖCUnkmμkr-nieyaCitCa®sþIenAeBlsRmalkUn RBmTaMgkmμviFI 

pþl;kar]btßmÖsRmab;RkumGñkTTYlplepSgeTot 4993 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

12-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 264 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2018 rbs;naykdæanhirBaØvtßú énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4996 

02-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 354 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;raCbNÐitsPaviC¢aCIv³tulakar énRksYgyutþiFm’  5001 

02-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 355 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;KN³kmμaFikarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rMénkm<úCa énRksYgGb;rM 

yuvCn nigkILa  5004 

03-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 359 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;GKÁnaykdæanFnFanEr: énRksYgEr: nigfamBl  5009 

03-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 360 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlsmasPaBrC¢eTyükr 

buerRbTan rbs;RksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta  5013 

03-04-2018 -Rbkaselx 361 shv>Rbk sþIBI karcat;CabnÞúkrbs;rdænUvGakrelItémøbEnßmelI 

muxTMnijEdlCaGaharCamUldæansRmab;karrs;enARbcaMéf¶rbs;RbCaBlrdæ  5016 

 
 



X  

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

28-12-2017 -Rbkaselx 624 ]s>k]>Rbk 12 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un lI ):ag s‘U 

GikessswrI ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg nigkav 

Es,keCIg 5019 

09-01-2018 -Rbkaselx 007 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GimeGc LaEb‘l 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plit nige)aHBum<søakRKb;RbePT 5022 

09-01-2018 -Rbkaselx 008 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIulevIr eGcq_ 

nItFIg É>k begáIteragcRk cak;semøókbMBak; 5025 

09-01-2018 -Rbkaselx 009 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GIuEmks_ eGLikRTIk 

begáIteragcRk pÁMútemøIgRtg;sVÚGKÁisnI nigsmÖar³GKÁisnIepSg² 5028 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49234923



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49244924



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49254925



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49264926



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49274927



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49284928



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49294929



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49304930



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49314931



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49324932



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49334933



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49344934



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49354935



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49364936



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49374937



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49384938



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49394939



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49404940



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49414941



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49424942



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49434943



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49444944



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49454945



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49464946



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49474947



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49484948



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49494949



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49504950



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49514951



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49524952



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49534953



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49544954



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49554955



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49564956



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49574957



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49584958



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49594959



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49604960



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49614961



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49624962



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49634963



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49644964



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49654965



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49664966



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49674967



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49684968



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49694969



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49704970



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49714971



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49724972



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49734973



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49744974



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49754975



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49764976



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49774977



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49784978



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49794979



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49804980



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49814981



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49824982



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49834983



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49844984



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49854985



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49864986



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49874987



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49884988



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49894989



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49904990



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49914991



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49924992



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49934993



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49944994



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49954995



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49964996



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49974997



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49984998



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49994999



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50005000



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50015001



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50025002



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50035003



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50045004



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50055005



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50065006



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50075007



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50085008



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50095009



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50105010



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50115011



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50125012



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50135013



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50145014



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50155015



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50165016



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50175017



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50185018



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50195019



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50205020



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50215021



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50225022



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50235023



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50245024



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50255025



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50265026



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50275027



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50285028



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50295029



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50305030



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


