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k         N35/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

27-04-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0418¼006 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI GaCJabNÑbBa¢a 

sRmab;suxPaBsaFarN³ 4229 

2-RBHraCRkwtü 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼413 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

31 rUb 4240 

19-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼423 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

nigRBHsgÇ cMnYn 63 rUb¼GgÁ 4242 

20-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼424 sþIBI karEtgtaMgRBHGgÁm©as; nigRBHGgÁ 

m©as;kSRtIy_ cMnYn 03 GgÁ Ca ÉkGKÁraCTUtGmRBHraCelxaFikardæan RBHmhakSRt 

manzan³esμI GnurdæelxaFikar 4244 

20-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼425 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþIraCkar 

03 rUb CaTIRbwkSaRksYgFmμkar nigsasna bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 4245 

20-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼426 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþidl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 07 rUb 4246 

20-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼427 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék h‘ut rdæa naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

énRksYgmhaépÞ 4247 

 

 



x 
20-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼428 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék vNÑ sav:n naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ 4248 

20-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼429 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar cMnYn 47 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigm®nþIbec©keTs 

Can;x<s; enARksYgEr: nigfamBl 4249 

20-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼430 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Laj; Par:a Ca 

]kj:a 4253 

20-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼431 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH  RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 04 GgÁ¼rUb 4254  

20-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼432 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 6 

Ex 9 Ex nig 12 Ex [TNÐitcMnYn 50 nak; kñúg»kasBiFIbuNücUlqñaMfμIRbéBNICati 

Exμr qñaM 2018 Edl)anxitxMEkERbxøÜn)anl¥kñúgry³eBlrgeTaskñúgBn§naKar 

knøgmk 4255 

25-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼433 sþIBI karRbKl;muxtMENgbnþ dl;Ék]tþm 

Qin ektna CaGKÁelxaFikar énKN³kmμaFikarCatierobcMbuNüCati-GnþrCati 

manzan³esμI rdæm®nþI 4263 

II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ 
02-05-2018 -esckþIseRmcelx 12¼2018 kbF>ssr sþIBI viesaFnkm μRbkar 8 fμI ¬bI¦ 

Rbkar 9 nigRbkar 10 fμI ¬bI¦ énbTbBa¢aépÞkñúg sþIBI nItiviFIEdlRtUvGnuvtþenAmux 

RkumRbwkSaFmμnuBaØ 4264 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
25-04-2018 -GnuRkwtüelx 53 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 4268  

30-04-2018 -GnuRkwtüelx 54 GnRk>bk sþIBI karvaytémø nigkarTTYlsÁal;GgÁPaB 

pþl;esvasaFarN³KMrUkñúgvis½yGb;rM nigvis½ysuxaPi)al 4270  

 



K 
11-04-2018 -GnuRkwtüelx 398 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4279 

20-04-2018 -GnuRkwtüelx 409 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4280 

20-04-2018 -GnuRkwtüelx 410 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4281 

20-04-2018 -GnuRkwtüelx 411 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énmCÄmNÐlCatiBiesaFn_suxaPi)al 4282 

23-04-2018 -GnuRkwtüelx 412 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4284 

23-04-2018 -GnuRkwtüelx 413 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 4286 

2-esckþIseRmc 

25-04-2018 -esckþIseRmcelx  23  ssr sþIBI karEtgtaMgRbFansþITI énKN³kmμaFikar 

CatiebtikPNÐBiPBelak 4288 

27-04-2018 -esckþIseRmcelx  24  ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 4289 

IV-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

05-03-2018 -Rbkaselx 226 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþRkecH  4290 

05-03-2018 -Rbkaselx 227 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁnaykdæanKy nigrdæakrkm<úCa énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú   4296 

05-03-2018 -Rbkaselx 228 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2018 

rbs;GKÁnaykdæanshRbtibtþikarGnþrCati nigRKb;RKgbMNul énRksYgesdækic© nig 

hirBaØvtßú   4301 

05-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 230 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMenAGaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejon énRksYg 

mhaépÞ   4306 

 

 



X 
05-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 231 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;GaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejon   4309 

06-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 235 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

RbcaMenAmnÞIreBTüRBHGgÁDYg énRksYgsuxaPi)al   4313 

07-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 237 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 enARksYgsuxaPi)al   4316 

07-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 238 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;naykdæansvnkmμépÞkñúg énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4322 

   2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

27-10-2017 -Rbkaselx 532 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un QI mIg sIun 

ehVkeFIrI É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg 4327 

27-10-2017 -Rbkaselx 533 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un nI mIu ¬exmbUDa¦ 

hVam:asüÚFIxl É>k begáIteragcRk plitfñaMeBTü 4330 

27-10-2017 -Rbkaselx 534 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eC dab;EblyU DI 

RKub begáItshRKaskmμnþsal {XøaMgsþúk nigbiTsøaksBaØa-evcx©b;eLIgvijnUv 

TMnijeRKaHfñak;} 4333 

27-10-2017 -Rbkaselx 535 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ék ed hÁamiun É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4336 

06-11-2017 -Rbkaselx 541 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un KøÚb‘l fwEb‘kxU É>k 

begáIteragcRk plit)arI 4339 

06-11-2017 -Rbkaselx 544 ]s>k]>Rbk 11 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un min r:ug hÁamiun 

ehVkeFIrI É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4342 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42294229



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42304230



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42314231



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42324232



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42334233



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42344234



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42354235



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42364236



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42374237



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42384238



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42394239



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42404240



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42414241



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42424242



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42434243



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42444244



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42454245



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42464246



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42474247



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42484248



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42494249



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42504250



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42514251



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42524252



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42534253



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42544254



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42554255



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42564256



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42574257



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42584258



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42594259



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42604260



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42614261



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42624262



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42634263



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42644264



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42654265



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42664266



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42674267



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42684268



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42694269



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42704270



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42714271



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42724272



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42734273



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42744274



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42754275



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42764276



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42774277



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42784278



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42794279



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42804280



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42814281



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42824282



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42834283



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42844284



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42854285



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42864286



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42874287



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42884288



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42894289



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42904290



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42914291



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42924292



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42934293



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42944294



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42954295



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42964296



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42974297



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42984298



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42994299



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43004300



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43014301



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43024302



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43034303



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43044304



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43054305



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43064306



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43074307



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43084308



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43094309



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43104310



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43114311



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43124312



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43134313



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43144314



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43154315



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43164316



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43174317



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43184318



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43194319



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43204320



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43214321



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43224322



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43234323



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43244324



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43254325



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43264326



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43274327



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43284328



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43294329



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43304330



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43314331



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43324332



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43334333



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43344334



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43354335



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43364336



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43374337



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43384338



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43394339



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43404340



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43414341



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43424342



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43434343



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43444344



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


