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k         N05/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1302  sþIBI karEtgtaMg nigtemøIgzan³ TIRbwkSa 

GaCJaFrkm<úCa RKb;RKgskmμPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn 04 rUb 589 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1303  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

sMrit mkra CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esμI GnurdæelxaFikar 590 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1304  sþIBI karbBa©b;muxtMENg  nigzan³Ék]tþm 

CMu esokgYn BITIRbwkSaGmRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta  man 

zan³esμI GnurdæelxaFikar edayTTYlmrNPaB 591 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1305  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

03 rUb 592 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1306  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék yn; sm,tþi naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ  593 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1307  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nIþraCkar 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; enARksYgsuxaPi)al  594 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1308  sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkarsIuvil 10 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s;RksYg 

mhaépÞ  596 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1309  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

177 rUb enARksYgFmμkar nigsasna 598 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1310  sþIBI karEtgtaMgelak CUrUkan;TI KIr:an; 

KUm:a rIDI  ¬CHURUKANTI KIRAN KUMAR REDDY¦  Ca]kj:a 606 

 



x 
26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1311  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Gs;elak cMnYn 02  rUb 607 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1312  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 05  rUb 608 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1313  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 02 rUb 609 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1314  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 06 rUb 610 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1315  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 14 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 611 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1316  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

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

03 rUb 613 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1317  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 04 rUb 614 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1318  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elakRsI eqg sIuvhug ¬CHENG XIAOHONG¦ CnCatiicin sBa¢aticin 615 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1319  sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμreday 

KμankarbgçitbgçMdl;GñkRsI Ca sum:alI ¬CHEA SOMALY¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI  616 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1320  sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμreday 

KμankarbgçitbgçMdl;GñkRsI eBj can;FI ¬PENH CHANTHY¦ CnCatiExμr 

sBa¢atiExμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI  617 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1321  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 17  rUb 618 

 

 



K 
27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1322  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 14  rUb 619 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1323 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tam 

kRmitsBaØabRt dl;ecARkm 123 rUb énRkbx½NÐecARkm 620 

27-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1324 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tam 

kRmitsBaØabRt dl;RBHraCGaCJa 72 rUb énRkbx½NÐRBHraCGaCJa 626 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1325 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sux suKn§ 

CaGnurdæelxaFikar RksYgsuxaPi)al 630 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1326 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 08 rUb 631 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1327 sþIBI kartemøIgfñak; tamGtItPaBkargar 

CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 02 rUb kñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI énRkbx½NÐm®nþI 

RKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man 632 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1328 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 96 rUb 633 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1329 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; CakrNI 

Biess dl;m®nþIraCkarsIuvil 26 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 637 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1330 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak CU sIugmIug ¬ZHU XINGMING¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQμaHCa CU havy:ag  ¬ZHU  HAOYANG¦ 639 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1331 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 03  rUb 640 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1332 sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaH Ék]tþm 

G‘uk saravuF nUveRKOg\sSriyys CatUbkar 641 

 



X 
28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1333 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 09 rUb 642 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1334 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak YUICHI SUGANO 643 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1335 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 02  rUb 644 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1336 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna  cMeBaH Gs;elak  cMnYn 04  rUb 645 

28-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1337 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys suvtßara tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelaRsI  cMnYn 17  rUb 646 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1338 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm daM dar:ariT§  Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgkarBarCati 647 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1339 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa h‘un Ca naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ  648 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1340 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl; 

m®nþIraCkar 02 rUb CaTIRbwkSaGmRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 649 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1341 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 78 rUb 650 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1342 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 60 rUb 653 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1343 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati énRksYgmhaépÞ 02 rUb 656 

 

 

 



g 
 II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
27-12-2017 -GnuRkwtüelx 240 GnRk>bk sþIBI kareFVIRbtiPUkmμsiT§iGMNaceTA[ 

KN³GPi)alraCFanI extþ Rkug Rsuk kñúgkarRKb;RKgbuKÁlikbMeBjkargar enA 

fñak;eRkamCati 657 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 241 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 664 

28-12-2017 -GnuRkwtüelx 242 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 666 

28-12-2017 -GnuRkwtüelx 243 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 669 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 244 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlkariyal½yEpnkar 

eTACanaykdæanEpnkarcMNuHGKÁnaykdæansmÖar³bec©keTs RksYgkarBarCati 671 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 245 GnRk>bk sþIBI karRKb;RKgmetþyüsikSashKmn_ 674 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 246 GnRk>bk sþIBI htßelxaDICIfl 682 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 247 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 693 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 248 GnRk>bk sþIBI karbegáItKN³km μaFikarGnþrRksYg sRmab; 

KeRmagGPivDÆn_lMenAzantémøsmrmü 695 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 249 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 698 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 250 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 700 

03-01-2018 -GnuRkwtüelx 01 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 2 967 hikta enARsukTwkpus 

extþkMBg;qñaMg  ecjBIdIGtItsm,Tanesdækic©Rkumh‘un PaBImiuc nigecjBIdIKRmb 

éRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCa 

kmμsiT§iCUnbBa¢akardæankaMePøIgFM  GKÁbBa¢akardæanénkgeyaFBlexmrPUminÞ nig 

CUnRbCaBlrdæcMnYn 94 RKYsar 702 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1403 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 706 

  

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 589589



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 590590



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 591591



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 592592



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 593593



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 594594



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 595595



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 596596



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 597597



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 598598



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 599599



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 600600



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 601601



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 602602



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 603603



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 604604



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 605605



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 606606



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 607607



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 608608



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 609609



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 610610



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 611611



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 612612



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 613613



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 614614



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 615615



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 616616



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 617617



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 618618



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 619619



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 620620



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 621621



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 622622



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 623623



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 624624



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 625625



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 626626



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 627627



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 628628



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 629629



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 630630



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 631631



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 632632



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 633633



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 634634



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 635635



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 636636



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 637637



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 638638



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 639639



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 640640



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 641641



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 642642



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 643643



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 644644



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 645645



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 646646



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 647647



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 648648



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 649649



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 650650



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 651651



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 652652



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 653653



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 654654



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 655655



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 656656



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 657657



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 658658



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 659659



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 660660



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 661661



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 662662



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 663663



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 664664



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 665665



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 666666



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 667667



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 668668



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 669669



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 670670



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 671671



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 672672



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 673673



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 674674



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 675675



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 676676



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 677677



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 678678



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 679679



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 680680



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 681681



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 682682



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 683683



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 684684



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 685685



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 686686



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 687687



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 688688



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 689689



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 690690



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 691691



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 692692



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 693693



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 694694



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 695695



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 696696



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 697697



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 698698



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 699699



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 700700



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 701701



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 702702



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 703703



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 704704



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 705705



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 706706



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 707707



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 708708



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 709709



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 710710



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 711711



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 712712



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 713713



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 714714



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 715715



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 716716



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 717717



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 718718



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


