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k         N18/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

27-02-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0218¼002 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab;FmμnuBaØ sþIBI 

viesaFnkmμ maRta 34 fμI maRta 42 maRta 49 maRta 53 nigmaRta 118 fμI 

énrdæFmμnuBaØ énRBHraCaNacRkkm<úCa 2267 

27-02-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0218¼003 sþIBI   karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFnkmμ 

RkmRBhμTNÐ 2271 

2-RBHraCRkwtü   

16-02-2018 -RBHraCRkwtü     ns¼rkt¼0218¼153 sþIBI  karEtgtaMgÉk]tþm Ca em:g Ca ]kj:a 2275 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼154 sþIBI  karEtgtaMgGñkRsI ehg c½nÞNarI 

nigelak er:n KI Ca ]kj:a 2276 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0218¼155 sþIBI  karEtgtaMgCaTIRbwkSaÉk]tþm yU hukRKI 

GnuRbFanTI 1 rdæsPa kñúgnItikalTI 5 énrdæsPa 02  rUb 2277 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼156 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 03 

rUb 2278 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼157 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIyRtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 18  rUb 2279 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼158 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 18 

rUb 2281  

 
 
 
 

 



x 
16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼159 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi  dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 03  rUb 2283 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼160 sþIBI  karpþl;zan³emFavI 02 rUb  CaemFavIRbcaM 

RksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar  2284 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼161 sþIBI  karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

taMg CuglI GKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatikm<úCaedIm,Ikumar enARksYg 

sgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta manzan³esμI GKÁnayk 2285 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼162 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþielak RKI b‘unfa 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ          2286 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼163 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tamkRmit 

sBaØabRt dl;elak huk suPkþi Rkbx½NÐm®nþICan;x<s;svnkmμ énGaCJaFrsvnkmμCati 2287 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0218¼164 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl;m®nþIraCkar 

32 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm enARksYgGb;rM 

yuvCn nigkILa 2288  

16-02-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0218¼165 sþIBI  kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabR½t dl; 

elak Lay ecgelog énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man nigtemøIg 

zannþrs½kþi nigfñak; dl;m®nþIraCkar 02 rUb enARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 2291 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼166 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

CatUbkar cMeBaH elakCMTav  CMu sIuNa 2293 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼167 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ  fñak; mhaesna  cMeBaH Gs;elak cMnYn  03  rUb 2294 

 

 

 



K 
16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼168 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ  fñak; mhaesrIvDÆn_  cMeBaH elak tan; eGEln 2295 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼169 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_  cMeBaH elakCMTav  YU XIAOXUAN 
nigmUlniFiRbeTscin edIm,IsnþiPaB nigkarGPivDÆn_ 2296 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼170 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak  nigelakRsI cMnYn  04  rUb 2297 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼171 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa  tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm  elakCMTav Gs;elak  nigelakRsI cMnYn  

09   rUb 2298 

II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ 
28-02-2018 -esckþIseRmcelx 193¼001¼2018 kbF>c cuHéf¶TI 28 Ex kumÖ³ qñaM 2018 

elIsMNMuerOgelx 351¼002¼2018  cuHéf¶TI 22 Ex kumÖ³ qñaM 2018 2299 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
23-02-2018 -GnuRkwtüelx 23 GnRk>bk sþIBI karkat;épÞdITMhM 11/50 hikta ¬db;mYy 

hikta nighasibGa¦ ecjBItMbn;GPirkSTwksabbwgERBkTb; sßitkñúgPUmisa®sþ 

RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu 2305  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 24 GnRk>bk sþIBI bunnItism,Ta nigkarCRmHbBa¢Ikñúgvis½y 

mUlbRt 2308  

19-02-2018 -GnuRkwtüelx 175 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 2326  

19-02-2018 -GnuRkwtüelx 176 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2328  

 

 

 



X 
19-02-2018 -GnuRkwtüelx 177 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2329  

19-02-2018 -GnuRkwtüelx 178 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2331  

19-02-2018 -GnuRkwtüelx 179 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2333  

20-02-2018 -GnuRkwtüelx 180 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2335  

20-02-2018 -GnuRkwtüelx 181 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2339  

20-02-2018 -GnuRkwtüelx 182 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2345  

20-02-2018 -GnuRkwtüelx 183 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 2346  

20-02-2018 -GnuRkwtüelx 184 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 2348  

20-02-2018 -GnuRkwtüelx 185 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2350  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 186 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2353  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 187 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2354  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 188 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2355  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 189 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2356  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 190 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2358  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 191 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2359  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 193 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

nigm®nþIraCkar 2360  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 194 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2362  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 195 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2363  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 196 GnRk>tt sþIBI karEksRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 2364  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 197 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 2365  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 198 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 2367  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 199 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2371  

 

 

 



g 
21-02-2018 -GnuRkwtüelx 200 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþiCUnm®nþIraCkar 2373  

21-02-2018 -GnuRkwtüelx 201 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2375  

22-02-2018 -GnuRkwtüelx 202 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2377  

2-esckþIseRmc 

01-02-2018 -esckþIseRmcelx  08  ssr sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrRksYgTTYlbnÞúk 

erobcMtak;EtgesckþIRBagc,ab; sþIBI GenþaRbevsn_ niglixitbTdæanKtiyutþBak;B½n§ 2378 

IV-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

25-08-2017 -Rbkaselx 421 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un r:ug lILa  

¬exmbUDa¦ hÁamuin É>k begáIteragcRk xarGMe)aH 2382 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22672267



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22682268



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22692269



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22702270



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22712271



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22722272



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22732273



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22742274



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22752275



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22762276



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22772277



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22782278



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22792279



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22802280



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22812281



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22822282



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22832283



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22842284



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22852285



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22862286



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22872287



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22882288



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22892289



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22902290



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22912291



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22922292



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22932293



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22942294



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22952295



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22962296



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22972297



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22982298



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22992299



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23002300



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23012301



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23022302



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23032303



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23042304



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23052305



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23062306



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23072307



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23082308



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23092309



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23102310



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23112311



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23122312



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23132313



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23142314



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23152315



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23162316



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23172317



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23182318



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23192319



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23202320



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23212321



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23222322



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23232323



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23242324



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23252325



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23262326



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23272327



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23282328



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23292329



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23302330



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23312331



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23322332



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23332333



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23342334



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23352335



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23362336



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23372337



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23382338



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23392339



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23402340



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23412341



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23422342



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23432343



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23442344



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23452345



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23462346



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23472347



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23482348



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23492349



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23502350



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23512351



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23522352



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23532353



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23542354



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23552355



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23562356



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23572357



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23582358



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23592359



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23602360



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23612361



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23622362



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23632363



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23642364



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23652365



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23662366



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23672367



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23682368



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23692369



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23702370



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23712371



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23722372



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23732373



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23742374



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23752375



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23762376



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23772377



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23782378



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23792379



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23802380



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23812381



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23822382



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23832383



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23842384



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


