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k         N12/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

23-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼088 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSaGm 

RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 06 rUb 1511 

23-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼089 sþIBI karbBa©b;muxtMENg Ék]tþm nut 

saGan BIrdæelxaFikarRksYgmhaépÞ EdlRtUveTAkan;muxtMENgfμI 1513 

23-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼090 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 04 rUb            1515 

23-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼091 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 10 rUb            1516 

25-01-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0118¼092  sþIBI karEtgtaMg pþl;zan³ GKÁelxaFikarrg 

cMnYn 02 rUb TIRbwkSa cMnYn 03 rUb nigtemøIgzan³ dl;elakCMTav Bag suvNÑarI 

TIRbwkSaGaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmμPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn 

manzan³esμI GnurdæelxaFikar 1517 

26-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼095 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI kjØa nigRBHsgÇ 

cMnYn 58 rUb¼GgÁ            1519 

26-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼096 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

cMnYn 59 rUb¼GgÁ            1521 

29-01-2018 -RBHraCRkwtüns¼rkt¼0118¼097 sþIBI RkbxNÐeKarmgar énraCbNÐitüsPakm<úCa 1523 

29-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼098 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 33 rUb  1529 

 



x 
29-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼099 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

Cakic©bcäamrN³dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

02 rUb       1531 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
19-01-2018 -GnuRkwtüelx 58 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 1532  

19-01-2018 -GnuRkwtüelx 59 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμRkbx½NÐm®nþIraCkarsIuvil 

RksYgmhaépÞ 1533  

22-01-2018 -GnuRkwtüelx 60 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1535  

22-01-2018 -GnuRkwtüelx 62 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1536  

22-01-2018 -GnuRkwtüelx 63 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1539  

22-01-2018 -GnuRkwtüelx 64 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1541  

22-01-2018 -GnuRkwtüelx 65 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1542  

22-01-2018 -GnuRkwtüelx 66 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1543  

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 68 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1545  

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 69 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1547  

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 70 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigtemøIgzan³CUnbuKÁlik 

m®nþIraCkar 1558  

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 71 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1560  

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 72 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 1561  

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 74 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1563  

29-01-2018 -GnuRkwtüelx 75 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1565  

29-01-2018 -GnuRkwtüelx 76 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1566  

29-01-2018 -GnuRkwtüelx 77 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 1567  

29-01-2018 -GnuRkwtüelx 78 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1569  

 



K 
29-01-2018 -GnuRkwtüelx 79 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1570  

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

22-12-2017 -esckþIseRmcelx 071 shv sþIBI karbegáItRkumkargarcMeBaHkic© edIm,IsikSaGMBI 

TsSnaTansareBIBn§eGLicRtUnik   1571  

22-12-2017 -esckþIseRmcelx 073 shv sþIBI karEtgtaMgRbFan nigGnuRbFan GgÁPaB 

PaBCaédKUrvagrdæ nigÉkCnfñak;kNþal énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú   1574  

25-12-2017 -esckþIseRmcelx 075 shv sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμaFikarvay 

témøsmiT§kmμ nigpþl;karelIkTwkcitþ énGKÁelxaFikardæan RksYgesdækic© nig 

hirBaØvtßú  1576  

25-12-2017 -esckþIseRmcelx 076 shv sþIBI karEksRmYlsmasPaBRkumkargarfvika 

kRmitépÞkñúgGgÁPaBfvika  1580  

25-12-2017 -RbkasrYmelx 1429 shv>Rbk sþIBI karBin½yCaR)ak; nigkardak;TNÐkmμelI 

yanynþdwkCBa¢ÚnelIsTm¶n;kRmitkMNt;  1583  

25-12-2017 -Rbkaselx 1439 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükr RbcaMenAmnÞIreBTü 

RBHGgÁDYg énRksYgsuxaPi)al  1602  

25-12-2017 -Rbkaselx 1444 shv sþIBI karbegáIt nigEtgtaMgRkumlT§kmμ rbs;GKÁnaykdæan 

rtnaKarCati énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  1605  

25-12-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 1446 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl 

enARksYgBaNiC¢kmμ  1607  

09-01-2018 -Rbkaselx 006 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;GKÁnaykdæanKy nigrdæakrkm<úCa énRksYgesdækic© 

nig hirBaØvtßú  1610  

10-01-2018 -Rbkaselx 008 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;GKÁnaykdæanrtnaKarCati énRksYgesdækic© nig 

hirBaØvtßú  1612  

 



X 
10-01-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 009 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2018  rbs;RksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ   1614  

11-01-2018 -Rbkaselx 011 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükrRbcaMenATIPñak;gar 

bBa¢ak;cMNayesvasuxaPi)al énRksYgsuxaPi)al   1620  

18-01-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 015 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

enARksYgmhaépÞ ¬EpñksnþisuxsaFarN³¦  1623  

22-01-2018 -Rbkaselx 020 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlRbkar 8 énRbkaselx 507 

shv>Rbk cuHéf¶TI 26 Ex emsa qñaM 2017 rbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú sþIBI 

karRbmUlBn§Rbfab;Rta  1625  

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

03-08-2017 -Rbkaselx 384 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ecg sIu sIun 

emnUehVkqWrIg ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 1628 

03-08-2017 -Rbkaselx 385 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un qayNa 

¬exmbUDa¦ vUd GiundaseRsÞól É>k begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigeRKOg 

sgðarwmRKb;RbePT 1631 

09-08-2017 -Rbkaselx 392 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGs>v:ay 

Giundas®sÞI É>k begáIteragcRk plitsmÖar³sMNg;RKb;RbePT 1634 

09-08-2017 -Rbkaselx 393 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un b: h½r b‘Í 

¬exmbUDa¦ ehVsin É>k begáIteragcRk e)aHBum<semøókbMBak; 1637 

14-08-2017 -Rbkaselx 402 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ficsan;  ¬exmbUDa¦ 

nItFIg v:sIug dayGIug & RBInFIg É>k begáIteragcRk cak;semøókbMBak; RClk;BN’ 

e)akKk; nige)aHBum< 1640A 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15111511



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15121512



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15131513



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15141514



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15151515



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15161516



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15171517



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15181518



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15191519



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15201520



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15211521



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15221522



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15231523



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15241524



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15251525



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15261526



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15271527



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15281528



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15291529



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15301530



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15311531



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15321532



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15331533



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15341534



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15351535



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15361536



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15371537



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15381538



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15391539



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15401540



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15411541



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15421542



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15431543



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15441544



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15451545



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15461546



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15471547



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15481548



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15491549



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15501550



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15511551



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15521552



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15531553



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15541554



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15551555



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15561556



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15571557



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15581558



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15591559



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15601560



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15611561



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15621562



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15631563



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15641564



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15651565



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15661566



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15671567



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15681568



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15691569



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15701570



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15711571



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15721572



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15731573



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15741574



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15751575



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15761576



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15771577



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15781578



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15791579



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15801580



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15811581



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15821582



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15831583



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15841584



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15851585



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15861586



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15871587



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15881588



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15891589



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15901590



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15911591



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15921592



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15931593



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15941594



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15951595



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15961596



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15971597



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15981598



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15991599



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16001600



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16011601



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16021602



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16031603



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16041604



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16051605



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16061606



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16071607



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16081608



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16091609



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16101610



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16111611



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16121612



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16131613



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16141614



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16151615



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16161616



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16171617



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16181618



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16191619



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16201620



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16211621



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16221622



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16231623



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16241624



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16251625



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16261626



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16271627



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16281628



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16291629



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16301630



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16311631



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16321632



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16331633



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16341634



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16351635



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16361636



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16371637



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16381638



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16391639



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16401640



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16411641



ឆា  ំទី១៨ លខ ១២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16421642



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


