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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

10-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼039  sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçMdl;GñkRsI PaB suPan; ¬PHEAP SOPHORN¦ CnCatiExμr 

sBa¢atiExμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdæcin 981 

10-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼040  sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçMdl;GñkRsI RsIun NarIn ¬SRIN NARIN¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdæcin 982 

10-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼041  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

nigelakRsI cMnYn 77  rUb            983 

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼042 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

lwm visal CaCMnYykarÉk]tþm sux cinþaesaPa rdæm®nþIRbtiPUGm 

naykrdæm®nþI manzan³esμI GKÁnayk 985 

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼043 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

nut G‘unv½Nr:a CaGKÁelxaFikarrgKN³kmμaFikarvinieyaKkm<úCa énRkumRbwkSa 

GPivDÆn_km<úCa  manzan³esμI GnurdæelxaFikar  986 

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼044  sþIBI karepÞrbBa©Úl nigEtgtaMgzannþrs½kþielak 

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

RksYgmhaépÞ 987 

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼045 sþIBI kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabR½t dl; 

elak m:m suvNÑ énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgbrisßan 988 

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼046 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþitamkRmitsBaØabR½t 

dl;elak KaM rIbUn énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgkargar nigbNþúH 

bNþalviC¢aCIv³ 989 



x 
11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼047 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçMdl;GñkRsI cn suCata ¬CHAN SOCHEATA¦ CnCatiExμr 

sBa¢atiExμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdæcin 990 

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼048 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçMdl;GñkRsI éfsIum suxNn ¬THAISIM SOKNARN¦ 

CnCatiExμr sBa¢atiExμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 991 

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼049 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH elakCMTav yk; Naer:t nigelakCMTav vg; myUra 992 

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼050 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 05 rUb            993 

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼051 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 04 rUb¼GgÁ           994 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
29-12-2017 -GnuRkwtüelx 251 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 995 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 252 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 997 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 253 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 999 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 254 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1001 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 255 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1003 

18-01-2018 -GnuRkwtüelx  05  GnRk>bk sþIBI karEksRmYlépÞbwgeCIgÉk sßitenAkñúg 

xNÐmanC½y nigxNÐdegáa raCFanIPñMeBj nigRkugtaexμA extþkNþal 1005 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1456 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 1008 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1457 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 1010 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1458 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1013 

20-12-2017 -GnuRkwtüelx 1459 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1039 

 



K 
20-12-2017 -GnuRkwtüelx 1460 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg 1040 

20-12-2017 -GnuRkwtüelx 1461 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigepÞrsRmYlParkic© CUnm®nþI 

raCkar 1041 

20-12-2017 -GnuRkwtüelx 1462 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1043 

21-12-2017 -GnuRkwtüelx 1463 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigtemøIgzan³m®nþIraCkar 1066 

21-12-2017 -GnuRkwtüelx 1464 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1067 

21-12-2017 -GnuRkwtüelx 1465 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tamkRmit 

sBaØabRtdl;m®nþIraCkar 1071 

21-12-2017 -GnuRkwtüelx 1466 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)al én 

saklviTüal½yPUminÞnItisa®sþ nigviTüasa®sþesdækic© 1074 

22-12-2017 -GnuRkwtüelx 1467 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énTIPñak;garbBa¢ak;cMNayesvasuxaPi)al 1076 

22-12-2017 -GnuRkwtüelx 1468 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1078 

22-12-2017 -GnuRkwtüelx 1469 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 1079 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 1470 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1080 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 1471 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1081 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 1472 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1082 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 1473 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1084 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 1474 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1086 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 1475 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1087 

26-12-2017 -GnuRkwtüelx 1476 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1089 

26-12-2017 -GnuRkwtüelx 1477 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1090 

26-12-2017 -GnuRkwtüelx 1478 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1091 

26-12-2017 -GnuRkwtüelx 1479 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþieTACa 

zannþrs½kþi nayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 1092 

26-12-2017 -GnuRkwtüelx 1480 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 1094 

 



X 
26-12-2017 -GnuRkwtüelx 1481 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiCUnm®nþI 

raCkar 1096 

26-12-2017 -GnuRkwtüelx 1482 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1098 

26-12-2017 -GnuRkwtüelx 1483 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþi 

mkCazannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ nigRksYg 

kic©karnarI 1100 

26-12-2017 -GnuRkwtüelx 1484 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1102 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 1485 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 1104 

2-esckþIseRmc 

17-01-2018 -esckþIseRmcelx  04  ssr sþIBI karEtgtaMgbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1105 

18-01-2018 -esckþIseRmcelx 05 ssr sþIBI karbegáItRkumkargaredIm,IsikSakareFVI 

viesaFnkmμc,ab;sþIBI sBa¢ati 1107 

24-01-2018 -esckþIseRmcelx  06  ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 1109 

3-saracrENnaM 

23-01-2018 -saracrENnaMelx  01  srNn sþIBI karerobcMTivavb,Fm’Cati 3 mIna elIkTI 20 

qñaM 2018 1110 

 

 

  

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 981981



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 982982



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 983983



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 984984



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 985985



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 986986



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 987987



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 988988



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 989989



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 990990



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 991991



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 992992



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 993993



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 994994



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 995995



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 996996



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 997997



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 998998



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 999999



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10001000



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10011001



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10021002



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10031003



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10041004



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10051005



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10061006



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10071007



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10081008



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10091009



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10101010



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10111011



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10121012



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10131013



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10141014



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10151015



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10161016



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10171017



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10181018



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10191019



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10201020



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10211021



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10221022



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10231023



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10241024



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10251025



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10261026



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10271027



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10281028



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10291029



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10301030



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10311031



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10321032



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10331033



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10341034



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10351035



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10361036



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10371037



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10381038



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10391039



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10401040



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10411041



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10421042



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10431043



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10441044



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10451045



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10461046



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10471047



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10481048



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10491049



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10501050



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10511051



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10521052



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10531053



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10541054



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10551055



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10561056



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10571057



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10581058



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10591059



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10601060



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10611061



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10621062



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10631063



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10641064



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10651065



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10661066



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10671067



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10681068



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10691069



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10701070



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10711071



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10721072



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10731073



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10741074



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10751075



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10761076



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10771077



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10781078



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10791079



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10801080



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10811081



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10821082



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10831083



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10841084



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10851085



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10861086



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10871087



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10881088



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10891089



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10901090



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10911091



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10921092



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10931093



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10941094



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10951095



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10961096



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10971097



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10981098



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10991099



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11001100



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11011101



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11021102



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11031103



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11041104



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11051105



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11061106



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11071107



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11081108



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11091109



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11101110



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11111111



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11121112



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


