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k         N42/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

17-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼533 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; FibDinÞ cMeBaH sBelak  

lI esokem:g 5031 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼534 sþIBI karpþl;zan³bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ dl; 

m®nþIraCkar 02 rUb rbs;RksYgEpnkar 5032 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼535 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

s‘uk sar:ad CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk 5033 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼536 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa esg Kg; naynKr)alfñak;]tþmesnIy_; Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ  5034 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼537 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl; naynKr)al 

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

mhaépÞ 15 rUb 5035 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼538 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm cMnYn 03 rUb 5037 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼539 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHetCKuN Esm suxeNg 5038 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼540 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHetCKuN  nigGs;elak cMnYn 02 GgÁ¼rUb 5039 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼541 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHetCKuN  nig])asika cMnYn 02 GgÁ¼rUb 5040 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼542 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm Ehm cnßa 5041 



x 
18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼543 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH elakCMTav nigGs;elak cMnYn 03 rUb 5042 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼544 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 23 

rUb 5043 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼545 sþIBI karEtgtaMgGs;elak cMnYn 03 rUb Ca 

]kj:a 5044 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼546 sþIBI karEtgtaMgelak epg vNÑa Ca ]kj:a 5045 

18-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼547 sþIBI karEtgtaMgelak eb lagh‘uy Ca 

]kj:a 5046 

21-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼548 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBÉk]tþm Kat rsμI nUveRKOg\sSriyys suvtßara fñak; mhaesrIvDÆn_ 5047 

21-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼549 sþIBI karepÞrbBa©Úl nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

Ék]tþm sUr DIm:a énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ mkCazannþrs½kþi 

]tþmesnIy_eTa naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

edayrkSamuxtMENg GnuRbFanRkumRbwkSanItikmμ manzan³ nigbuBVsiT§iesμI GKÁnayk 5048 

21-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼550 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav  

Gwug vNÑb£T§I CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaskmμPaBCnBikar 

enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta manzan³esμI GKÁnayk 5049 

21-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼551 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak QWn tay én 

Rkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; mkzannþrs½kþi]tþmesnIy_RtI naynKr)alfñak;]tþm 

esnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 5050 

21-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼552 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

dl;elak Ey:m nra énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; enARksYgsuxaPi)al 5051 

21-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼553 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a nigGs;elak cMnYn 21 rUb 5052 

 



K 
21-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼554 sþIBI karEtgtaMgelak esOg m:Ur:ariT§ Ca 

]kj:a 5054 

21-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼555 sþIBI karEtgtaMgelak qag sIuvNÑ Ca 

]kj:a 5055 

21-05-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0518¼556 sþIBI karEtgtaMgelak sU Bnøk Ca ]kj:a 5056 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
21-05-2018 -GnuRkwtüelx 483 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys shemRtI 5057  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 493 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 5059  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 494 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5060  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 495 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5061  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 496 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5062  

22-05-2018 -GnuRkwtüelx 497 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©m®nþIraCkar 5063  

23-05-2018 -GnuRkwtüelx 498 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIBn§naKar[cUlnivtþn_ 5064  

23-05-2018 -GnuRkwtüelx 499 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5066  

23-05-2018 -GnuRkwtüelx 500 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5068  

23-05-2018 -GnuRkwtüelx 501 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 5070  

23-05-2018 -GnuRkwtüelx 502 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 5071  

23-05-2018 -GnuRkwtüelx 503 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 5072  

24-05-2018 -GnuRkwtüelx 504 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5074  

24-05-2018 -GnuRkwtüelx 505 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 5075  

24-05-2018 -GnuRkwtüelx 506 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa 5077  

24-05-2018 -GnuRkwtüelx 507 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 5079  

24-05-2018 -GnuRkwtüelx 508 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 5081  

24-05-2018 -GnuRkwtüelx 509 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 5083  

 



X 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

05-04-2018 -Rbkaselx 373 shv>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énnaykdæan nig 

GgÁPaBeRkam»vaTrbs;GKÁnaykdæanRTBüsm,tþirdæ nigcMNUlminEmnsareBIBn§ én 

RksYgesdækic© nighirBaØvtßú  5085  

11-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 383 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

RbcaMenAsalaCatiksikmμERBkelob énRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT  5104 

10-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 389 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan RbcaMqñaM 

2018 enAsalaCatiksikmμ ERBkelob énRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT  5107 

11-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 390 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl nig 

rC¢eTyükrcMNUlrg RbcaMenAGaCJaFrCatiGbSra énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³  5115 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

10-01-2018 -Rbkaselx 010 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un san;r:ays_ éLf_ 

eGneFIR)ay É>k begáIteragcRk plitExSePøIgGKÁisnI nigGMBUlePøIglMG 5118 

15-01-2018 -Rbkaselx 014 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIug Lúg qbPIg 

bt ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitRTnab;kat;Bum<Es,keCIg 5121 

15-01-2018 -Rbkaselx 017 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yIg yI Giundas®sÞI 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 5124 

16-01-2018 -Rbkaselx 018 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un dakLak mNÐlKirI 

GPivDÆn_ ekAs‘U begáIteragcRk EkécñC½rekAs‘U 5127 

18-01-2018 -Rbkaselx 020 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuFI s,:ak 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 5130 

18-01-2018 -Rbkaselx 022 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘uy sIug fwEb‘kxU 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plit)arI nigsIuhÁa 5133 

18-01-2018 -Rbkaselx 023 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un er:nbU pøasÞIk 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk pliteRsamédeBTü nigeRsamédepSg² 5136 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50315031



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50325032



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50335033



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50345034



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50355035



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50365036



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50375037



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50385038



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50395039



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50405040



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50415041



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50425042



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50435043



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50445044



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50455045



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50465046



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50475047



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50485048



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50495049



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50505050



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50515051



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50525052



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50535053



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50545054



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50555055



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50565056



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50575057



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50585058



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50595059



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50605060



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50615061



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50625062



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50635063



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50645064



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50655065



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50665066



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50675067



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50685068



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50695069



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50705070



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50715071



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50725072



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50735073



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50745074



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50755075



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50765076



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50775077



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50785078



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50795079



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50805080



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50815081



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50825082



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50835083



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50845084



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50855085



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50865086



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50875087



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50885088



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50895089



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50905090



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50915091



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50925092



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50935093



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50945094



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50955095



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50965096



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50975097



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50985098



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50995099



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51005100



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51015101



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51025102



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51035103



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51045104



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51055105



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51065106



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51075107



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51085108



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51095109



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51105110



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51115111



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51125112



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51135113



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51145114



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51155115



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51165116



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51175117



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51185118



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51195119



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51205120



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51215121



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51225122



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51235123



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51245124



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51255125



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51265126



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51275127



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51285128



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51295129



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51305130



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51315131



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51325132



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51335133



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51345134



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51355135



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51365136



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51375137



ឆា  ំទី១៨ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51385138



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


