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k         N07/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

06-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼026  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM nig 

kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 51 rUb enARksYg 

esdækic© nighirBaØvtßú 849 

06-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼027 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 36 rUb            853 

06-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼028 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 187 rUb            855 

08-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼029 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBmha])ask Kg; xat; nUveRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; 

mhaesrIvDÆn_            864 

08-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼030 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 17  rUb 865 

08-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼031  sþIBI  karbMBak;eRKOg\sSriyys énRBHraCa 

NacRkkm<úCatamzananuRkmdl; smaCik smaCika rdæsPa nItikalTI 5 elIkTI 2 

cMnYn 67 rUb 867 

09-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼032 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBmha])ask Kg; xat; nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; 

mhaesrIvDÆn_            872 

09-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼033 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBmha])ask eyaK vgSI nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa 

fñak; mhaesrIvDÆn_            873 

 



x 
10-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼034 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþIraCkar 

03 rUb CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ  874 

10-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼035 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmnavI nigfñak;vrnavI énkgeyaFBlexmrPUminÞ 04  rUb 875 

10-01-2018 -RBHraCRkwtü          ns¼rkt¼0118¼036  sþIBI karEtgtaMgelak  Kwm rsμI  Ca ]kj:a 876 

10-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼037  sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçMdl;GñkRsI  lin Kag ¬LIN KEANG¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr Edl 

bc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 877 

10-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼038 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçMdl;GñkRsI guy mMu ¬GHOY MOM¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr Edl 

bc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 878 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1420 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 879 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1421 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 881 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1422 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 883 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1423 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 888 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1424 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 894 

15-12-2017 -GnuRkwtüelx 1425 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRksYgmhaépÞ 896 

18-12-2017 -GnuRkwtüelx 1426 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 898 

18-12-2017 -GnuRkwtüelx 1427 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 900 

 

 



K 
18-12-2017 -GnuRkwtüelx 1428 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 901 

18-12-2017 -GnuRkwtüelx 1429 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 903 

18-12-2017 -GnuRkwtüelx 1430 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 905 

18-12-2017 -GnuRkwtüelx 1431 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 907 

18-12-2017 -GnuRkwtüelx 1432 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 912 

18-12-2017 -GnuRkwtüelx 1433 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 927 

18-12-2017 -GnuRkwtüelx 1434 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 929 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1435 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 930 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1436 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 931 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1437 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþiCUnm®nþIraCkar 932 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1438 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 933 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1439 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 934 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1440 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 935 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1441 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 936 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1442 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 937 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1443 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 938 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1444 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 939 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1445 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 940 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1446 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 941 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1447 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 942 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1448 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMgm®nþI 

raCkar 943 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1449 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 945 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1450 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 947 

 

 



X 
19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1451 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 948 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1452 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 949 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1453 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 950 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1454 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 951 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 1455 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 953 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT 

11-09-2017 -Rbkaselx 526 Rbk>ksk sþIBI kardak;[eRbIR)as;KMrUÉksarsRmab;eFIVGaCIvkmμ 

Pñak;garCIvsa®sþ  955 

  

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 849849



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 850850



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 851851



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 852852



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 853853



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 854854



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 855855



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 856856



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 857857



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 858858



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 859859



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 860860



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 861861



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 862862



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 863863



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 864864



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 865865



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 866866



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 867867



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 868868



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 869869



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 870870



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 871871



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 872872



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 873873



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 874874



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 875875



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 876876



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 877877



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 878878



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 879879



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 880880



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 881881



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 882882



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 883883



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 884884



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 885885



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 886886



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 887887



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 888888



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 889889



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 890890



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 891891



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 892892



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 893893



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 894894



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 895895



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 896896



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 897897



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 898898



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 899899



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 900900



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 901901



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 902902



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 903903



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 904904



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 905905



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 906906



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 907907



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 908908



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 909909



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 910910



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 911911



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 912912



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 913913



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 914914



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 915915



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 916916



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 917917



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 918918



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 919919



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 920920



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 921921



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 922922



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 923923



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 924924



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 925925



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 926926



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 927927



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 928928



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 929929



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 930930



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 931931



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 932932



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 933933



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 934934



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 935935



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 936936



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 937937



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 938938



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 939939



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 940940



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 941941



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 942942



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 943943



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 944944



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 945945



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 946946



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 947947



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 948948



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 949949



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 950950



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 951951



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 952952



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 953953



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 954954



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 955955



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 956956



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 957957



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 958958



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 959959



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 960960



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 961961



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 962962



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 963963



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 964964



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 965965



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 966966



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 967967



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 968968



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 969969



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 970970



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 971971



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 972972



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 973973



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 974974



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 975975



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 976976



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 977977



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 978978



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 979979



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 980980



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


