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k         N10/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼062 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 04 rUb            1245 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼063 sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRbFanKN³kmμkar 

nana kñúgnItikalTI 5 énrdæsPa cMnYn 05 rUb 1246 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼064 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm elakCMTav CaTIRbwkSa 

Ék]tþm yU hukRKI GnuRbFanTI 1 kñúgnItikalTI 5 énrdæsPa cMnYn 10 rUb 1248 

19-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼065 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

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

05  rUb 1249 

19-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼066 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék dl; 

]tþmesnIy_eTa esOn erOt nayTahanfñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmr 

PUminÞ 1250 

19-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼067 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

GtItPaBkargar CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 06 rUb énRkbx½NÐm®nþI 

RKb;RKgrdæ)al enARksYgFnFanTwk nig]tuniym 1251 

19-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼068 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³  

nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ RbeKncMeBaH 

RBHsBRBHRKUGKÁsaera sM LaMg 1252 

19-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼069 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

cMnYn 83 rUb            1253 

 



x 
22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼070 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³ 

Ék]tþm Xag v:an;nI  CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk 1255 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼071 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ elakCMTav  

G‘un ÉkmunI CaTIRbwkSaGmRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ manzan³esμI 

GKÁnayk 1256 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼072   sþIBI karEtgtaMgelak sux suvNÑnit 

Ca ]kj:a 1257 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼073   sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)alfñak; 

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

mhaépÞ 04 rUb 1258 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼074   sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþitamsBaØabRt 

dl;m®nþIraCkar 07 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enATIsþIkarKN³rdæm®nþI  1259 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼075 sþIBI kartemøIgfñak;CakrNIBiess dl;  

elakCMTav sn m:ar:ada énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man  1261 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼076  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

13 rUb rbs;RksYgcMnYn 4  1262 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼077  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

13 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgkargar 

nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³  1264 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼078  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 

10 rUb¼GgÁ            1266 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
10-01-2018 -GnuRkwtüelx 22 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1267  

 



K 
10-01-2018 -GnuRkwtüelx 23 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1269 

10-01-2018 -GnuRkwtüelx 24 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1270 

12-01-2018 -GnuRkwtüelx 25 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 1271 

12-01-2018 -GnuRkwtüelx 26 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1272 

12-01-2018 -GnuRkwtüelx 27 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1273 

16-01-2018 -GnuRkwtüelx 28 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 1307 

16-01-2018 -GnuRkwtüelx 29 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI  1308 

16-01-2018 -GnuRkwtüelx 30 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  1310 

16-01-2018 -GnuRkwtüelx 31 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  1313 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 32 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBénKN³km μkarCati 

yUeNsáÚkm<úCa  1315 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 33 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  1317 

 -GnuRkwtüelx 34 GnRk>tt minTan;)anTTYl   

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 35 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigtemøIgzannþrs½kþim®nþIraCkar  1318 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 36 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  1319 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 37 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI  1320 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 38 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  1321 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 39 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  1322 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 40 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  1324 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 41 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  1325 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 42 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  1326 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 43 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  1328 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 44 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara  1329 

17-01-2018 -GnuRkwtüelx 45 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI  1330 

2-esckþIseRmc 

30-01-2018 -esckþIseRmcelx  07  ssr sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrRksYgcuHsikSa 

sßanPaBtambNþab:usþ×RckTVarRBMEdn 1331 



X 
III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
27-11-2017 -RbkasrYmelx 1217 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³ rbs;RksYg 

BaNiC¢kmμ   1334  

27-11-2017 -RbkasrYmelx 1218 shv>Rbk sþIBI karpþl;fvikargVan;elIkarRKb;RKg nigkar 

RbmUlcMNUlBIkéRmesvasaFarN³ rbs;RksYgBaNiC¢kmμ   1362  

27-11-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 1219 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

sRmab;ebIkR)ak;ebovtS nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½ysgÁmkic© nigvb,Fm’ CUnm®nþI 

raCkarenARksYgEr: nigfamBl   1367  

29-11-2017 -RbkasRksYgelx 1229 shv>Rbk sþIBI EbbbT nignItiviFIcMNayelIkar 

CYsCulGnþraKmn_bnÞan;pøÚvfñl; s<an niglU eRkamGaNab½kRksYgsaFarNkar nig 

dwkCBa¢Ún  1370  

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

31-07-2017 -Rbkaselx 377 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un  GIuyIg ¬exmbUDa¦ 

GiundaseRsÞól É>k begáIteragcRk plitq½Rt GavePøóg vaMgnn nigkRmaltu)ay 1374 

 

 

 

 

  

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12451245



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12461246



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12471247



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12481248



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12491249



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12501250



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12511251



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12521252



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12531253



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12541254



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12551255



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12561256



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12571257



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12581258



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12591259



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12601260



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12611261



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12621262



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12631263



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12641264



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12651265



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12661266



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12671267



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12681268



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12691269



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12701270



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12711271



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12721272



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12731273



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12741274



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12751275



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12761276



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12771277



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12781278



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12791279



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12801280



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12811281



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12821282



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12831283



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12841284



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12851285



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12861286



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12871287



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12881288



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12891289



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12901290



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12911291



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12921292



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12931293



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12941294



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12951295



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12961296



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12971297



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12981298



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12991299



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13001300



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13011301



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13021302



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13031303



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13041304



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13051305



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13061306



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13071307



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13081308



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13091309



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13101310



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13111311



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13121312



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13131313



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13141314



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13151315



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13161316



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13171317



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13181318



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13191319



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13201320



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13211321



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13221322



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13231323



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13241324



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13251325



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13261326



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13271327



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13281328



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13291329



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13301330



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13311331



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13321332



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13331333



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13341334



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13351335



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13361336



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13371337



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13381338



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13391339



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13401340



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13411341



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13421342



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13431343



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13441344



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13451345



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13461346



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13471347



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13481348



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13491349



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13501350



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13511351



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13521352



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13531353



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13541354



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13551355



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13561356



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13571357



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13581358



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13591359



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13601360



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13611361



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13621362



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13631363



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13641364



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13651365



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13661366



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13671367



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13681368



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13691369



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13701370



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13711371



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13721372



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13731373



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13741374



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13751375



ឆា  ំទី១៨ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13761376



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


