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k         N51/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼653 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

58 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa 

nigGFikarkic© 6019 

22-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼654 sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaHelakCMTav 

ey:ak supl  nUveRKOg\sSriyys CatUbkar 6022 

23-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼655 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

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

02 rUb 6023 

23-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼656 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 24 rUb 6024 

23-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼657 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHetCKuNeCatb,saeTa eQOn QUk 6026 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
25-06-2018 -GnuRkwtüelx 85 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;shKmn_én]TüanCati 

GUry:adav elIépÞdITMhM 563/22 hikta ¬R)aMryhuksibbIhikta émÖBIrGa¦ 

sßitenAkñúgPUmisa®sþXMu):aet RsukGUry:adav extþrtnKirI 6027 

25-06-2018 -GnuRkwtüelx 86 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlGRtaBn§Ky nigGRtaGakr 

Biess elIplitpletlsilamYycMnYn 6030 

20-06-2018 -GnuRkwtüelx 589 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 6032 

21-06-2018 -GnuRkwtüelx 590 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6033 

21-06-2018 -GnuRkwtüelx 591 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6036 

 



x 
22-06-2018 -GnuRkwtüelx 592 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6037 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 593 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 6040 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 594 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6042 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 595 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM CUnm®nþI 

raCkar 6050 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 596 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 6054 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 597 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6056 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 598 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6057 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 599 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6059 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 600 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6061 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 601 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6062 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 602 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6063 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 603 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6064 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 604 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6065 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 605 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6066 

22-06-2018 -GnuRkwtüelx 606 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6067 

25-06-2018 -GnuRkwtüelx 607 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 6069 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

11-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 394 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþGgÁPaBfvikarvag 

RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; nigRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  6070 

12-04-2018 -Rbkaselx 464 shv>Rbk sþIBI karENnaMGnuvtþkatBVkic©sareBIBn§rbs;smaKm 

nigGgÁkarminEmnrdæaPi)al 6083 

24-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 472 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2018 RbcaMenAmnÞIreBTümitþPaBExμr-sUevot énRksYgsuxaPi)al 6088 



K 
24-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 473 shv>Rbk sþIBII karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg enAmnÞIreBTümitþPaBExμr-sUevot énRksYgsuxaPi)al  6098 

25-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 477 shv>Rbk sþIBI  karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg  RbcaMenAviTüasßanCatisuxPaBsaFarN³ énRksYg 

suxaPi)al  6101 

26-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 479 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2018 rbs;saklviTüal½ymanC½yénRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  6104 

27-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 482 shv>Rbk sþIBII karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

nigrC¢eTyükrcMNUlrg  enAsalaCatiksikmμERBkelob énRksYgksikmμ rukça 

Rbmaj; nigensaT  6111 

30-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 484 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

nigrC¢eTyükrcMNUlrg  enAmnÞIreBTümitþPaBExμr-sUevot énRksYgsuxaPi)al  6114 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkarBarCati 

24-01-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 001¼2018  RbkGnRk  sþIBI karkMNt;fvika]btßmÖ 

sRmab;erobcMBiFIbuNüsBGtItnayTahan fñak;]tþmesnIy_ ]tþmnavI 6117 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

09-03-2018 -Rbkaselx 080 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ePOk v:a kMBg;FM 

GPivDÆn_ ekAs‘U begáIteragcRk EkécñC½rekAs‘U 6120 

12-03-2018 -Rbkaselx 082 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un vIneRkan 

¬exmbUDa¦ Giundase®sÞól É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg nigeRKOgbnSM 

Es,keCIg 6123 

12-03-2018 -Rbkaselx 084 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GiceRbsin 

GiuneFIeNsinNl RKub begáIteragcRk plitsk;sib,nimitþ 6126 

15-03-2018 -Rbkaselx 090 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGs>sIu hV‘Úd Rbdak; 

É>k begáIteragcRk plitsárRKab; nignMRKb;RbePT 6129 

23-03-2018 -Rbkaselx 108 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un da cav sug 

xmePIhSay efkNULÚCI ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitsmÖar³brikçarkg; 

nigm:UtU  6132 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60196019



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60206020



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60216021



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60226022



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60236023



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60246024



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60256025



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60266026



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60276027



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60286028



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60296029



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60306030



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60316031



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60326032



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60336033



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60346034



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60356035



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60366036



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60376037



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60386038



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60396039



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60406040



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60416041



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60426042



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60436043



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60446044



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60456045



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60466046



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60476047



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60486048



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60496049



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60506050



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60516051



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60526052



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60536053



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60546054



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60556055



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60566056



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60576057



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60586058



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60596059



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60606060



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60616061



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60626062



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60636063



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60646064



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60656065



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60666066



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60676067



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60686068



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60696069



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60706070



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60716071



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60726072



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60736073



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60746074



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60756075



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60766076



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60776077



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60786078



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60796079



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60806080



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60816081



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60826082



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60836083



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60846084



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60856085



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60866086



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60876087



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60886088



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60896089



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60906090



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60916091



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60926092



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60936093



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60946094



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60956095



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60966096



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60976097



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60986098



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60996099



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61006100



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61016101



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61026102



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61036103



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61046104



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61056105



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61066106



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61076107



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61086108



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61096109



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61106110



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61116111



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61126112



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61136113



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61146114



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61156115



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61166116



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61176117



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61186118



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61196119



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61206120



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61216121



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61226122



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61236123



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61246124



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61256125



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61266126



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61276127



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61286128



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61296129



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61306130



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61316131



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61326132



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61336133



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61346134



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


