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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

09-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼491 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar cMnYn 09 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  4809 

09-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼492 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 16 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; nigRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enARksYgBaNiC¢kmμ 4810 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼493 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm b‘U farin Ca 

GKÁelxaFikar énGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatiKNenyü manzan³ nigbuBVsiT§iesμI 

GKÁnayk 4812 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼494 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

v:an; cnÞI CaTIRbwkSardæelxaFikardæanGakascrsIuvil manzan³esμI GKÁnayk bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ 4813 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼495 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa Ca b‘unehg naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 4814 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼496 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 04 rUb 4815 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼497 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Ms. Kim Myung Jin 4816 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼498 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH elak  Jean-Daniel Gardère 4817 

 

 



x 
10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼499 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr edayKμan 

karbgçitbgçM dl;GñkRsÍ nYn rsμI  {{NUON REAKSMEY}} CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 4818 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼500 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr edayKμan 

karbgçitbgçM dl;GñkRsÍ can; CI {{CHAN CHY}} CnCatiExμr sBa¢atiExμr Edl 

bc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 4819 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼501 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr edayKμan 

karbgçitbgçM dl;elak lI eConév  {{LI JIANWEI}} CnCaticin sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdæRbCamanitcin 4820 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼502 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 09  rUb 4821 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼503 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 54  

rUb¼GgÁ 4822 

10-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼504 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI ])ask kBaØa 

nigRBHsgÇ cMnYn 66  rUb¼GgÁ 4824 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼506 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm em:A Fnin 

CaGPi)al énKN³GPi)alextþeBaF×sat; sRmab;GaNtþiTI 2  kñúgEdnsmtßkic© 

dEdl 4826 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼508 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sr cMrug Ca 

TIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esμI rdæm®nþI 4827 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼509 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

G¿‘u sMbUr CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk 4828 

 

 



K 
16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼510 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa sux saerOn nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBl 

exmrPUminÞ 4829 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼511 sþIBI kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabRt dl; 

elak esA suKn§Na énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; enARksYgsuxaPi)al 4830 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼512 sþIBI kardak;elak eBA R)asug én 

Rkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; [cUl 

nivtþn_munkalkMNt;tamkaresñIsMu  4831 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼513 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi-fñak;tamevnRbcaMqñaM 

nigtamkRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 09 rUb rbs;RksYg cMnYn 03  4832 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼514 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 55 rUb enARksYgbrisßan  4834 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼515 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

92 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgGPivDÆn_CnbT 4838 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼516 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

128 rUb rbs;RksYgcMnYn 02  4843 

16-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼517 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav nigRBHsgÇ cMnYn 02  rUb¼GgÁ 4849 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
17-05-2018 -GnuRkwtüelx 64 GnRk>bk sþIBI ÉksNæan sBaØasmÁal; nigsBaØaskþi 

rbs;m®nþIGFikarkic©eTscrN_ 4850  

09-05-2018 -GnuRkwtüelx 460 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 4877  

09-05-2018 -GnuRkwtüelx 462 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4879  

 

 



X 

09-05-2018 -GnuRkwtüelx 463 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4881  

09-05-2018 -GnuRkwtüelx 464 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 4883  

10-05-2018 -GnuRkwtüelx 465 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmμbþÚrRkbx½NÐ temøIgzannþrs½kþi 

nigfñak;CUnm®nþIraCkar 4884  

10-05-2018 -GnuRkwtüelx 466 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4886  

10-05-2018 -GnuRkwtüelx 467 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 4888  

10-05-2018 -GnuRkwtüelx 468 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4890  

10-05-2018 -GnuRkwtüelx 469 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 4892  

10-05-2018 -GnuRkwtüelx 470 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4894  

11-05-2018 -GnuRkwtüelx 471 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4897  

2-esckþIseRmc 

21-05-2018 -esckþIseRmcelx  29  ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaCati 

PsþúParkmμ nigKN³kmμaFikarCatiPsþúParkmμ 4900 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 340 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMenAnaykdæanTMnak;TMngvb,Fm’ nigGaharUbkrN_ 

énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4904 

29-03-2018 -Rbkaselx 347 shv>Rbk sþIBI karbegááItelxaFikardæan énmUlniFiKn§bu)aökm<úCa  4906 

30-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 348 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;naykdæansmÖar³ nigRTBüsm,tþirdæ énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4909 

 

 
 



g  

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

14-12-2017 -Rbkaselx 610 ]s>k]>Rbk 12 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUPUr:a køas É>k 

begáIteragcRk EkécñkBa©k;RKb;RbePT 4914 

21-12-2017 -Rbkaselx 618 ]s>k]>Rbk 12 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un lUsIuNa ehVsin 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRkplit plitpleFIVGMBIeramstV 4917 

26-12-2017 -Rbkaselx 623 ]s>k]>Rbk 12 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUDan 

esþv:ayd_ s<½t É>k begáIteragcRk plitkabUb 4920 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48094809



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48104810



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48114811



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48124812



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48134813



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48144814



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48154815



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48164816



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48174817



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48184818



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48194819



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48204820



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48214821



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48224822



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48234823



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48244824



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48254825



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48264826



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48274827



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48284828



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48294829



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48304830



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48314831



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48324832



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48334833



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48344834



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48354835



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48364836



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48374837



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48384838



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48394839



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48404840



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48414841



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48424842



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48434843



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48444844



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48454845



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48464846



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48474847



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48484848



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48494849



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48504850



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48514851



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48524852



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48534853



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48544854



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48554855



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48564856



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48574857



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48584858



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48594859



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48604860



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48614861



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48624862



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48634863



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48644864



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48654865



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48664866



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48674867



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48684868



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48694869



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48704870



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48714871



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48724872



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48734873



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48744874



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48754875



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48764876



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48774877



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48784878



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48794879



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48804880



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48814881



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48824882



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48834883



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48844884



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48854885



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48864886



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48874887



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48884888



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48894889



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48904890



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48914891



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48924892



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48934893



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48944894



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48954895



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48964896



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48974897



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48984898



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48994899



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49004900



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49014901



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49024902



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49034903



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49044904



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49054905



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49064906



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49074907



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49084908



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49094909



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49104910



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49114911



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49124912



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49134913



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49144914



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49154915



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49164916



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49174917



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49184918



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49194919



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49204920



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49214921



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49224922



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


