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k         N06/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1344  sþIBI karEtgtaMgelakRsI Qwm vtþI Ca 

]kj:a 719 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1345  sþIBI kardak;m®nþIBn§naKar 02 rUb [cUl 

nivtþn_ kñúgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  720 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1346  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

75 rUb enARksYgBaNiC¢kmμ  721 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1347  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 07  

rUb 725 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1348  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav nigGs;elak cMnYn 04  rUb 726 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1349  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak ])ask ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 

139 rUb¼GgÁ             727 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1350  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa nig 

RBHsgÇ cMnYn 71 rUb¼GgÁ             729 

30-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1351  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav nigelakRsI cMnYn 02 rUb            732 

02-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼001  sþIBI karepÞrParkic©Ék]tþm can; ecsþa BI 

GPi)al énKN³GPi)alextþkMBt [eTAbeRmIkargarenARkbx½NÐedImvij nigEtgtaMg  

Ék]tþm Cav tay CaGPi)al  énKN³GPi)alextþkMBt 733 

 



x 
02-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼002 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

G‘un v:al;LWr:U CaGKÁelxaFikarénGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaesdækic© sgÁmkic© 

nig vb,Fm’ manzan³esμI rdæelxaFikar  734 

02-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼003  sþIBI karbBa©b;muxgar tMENg nigzan³Ék]tþm 

cMnYn 04 rUb  EtgtaMgmuxgar nigpþl;zan³Ék]tþm cMnYn 03 rUb  735 

02-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼004  sþIBI karbBa©b;tMENg EtgtaMg nigpþl;zan³ 

Ék]tþm cMnYn 02 rUb  737 

02-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼005  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI nig 

RBHsgÇ cMnYn 102 rUb¼GgÁ             738 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼006  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elakRsI sal;mug lIsüaN ¬SALMON LYSIANE NANCY¦ sBa¢ati)araMg 741 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼007  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elakRsI ARAYA GAMPANKAEW CnCatiiéf sBa¢atiéf 742 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼008  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak és Lún ¬SAI LON¦ CnCatiimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 743 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼009  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak és GgÁ lIn ¬SAI  AUNG LINN¦ CnCatiimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 744 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼010  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak EG‘k b:g ¬AIK PAUNG¦ CnCatiimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 745 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼011  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak eQov CIncag ¬QIU JINZHANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 746 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼012  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak v:ag TIgbiun ¬WANG DINGBEN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚrmk 

CaeQμaH v:ag buinsun ¬WANG BENSON¦ 747 

 



K 
03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼013  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elakRsI cag yIg ¬ZHANG YING¦ CnCaticin sBa¢aticin  748 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼014  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak vug hug XIg ¬WONG HONG KING¦ CnCaticin sBa¢aticin  749 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼015  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék dl; 

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

rUb 750 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼016  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék r:U bUrI naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa én 

RksYgmhaépÞ 751 

03-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼017  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 12  rUb 752 

04-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼018  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm can; ecsþa Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT 753 

04-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼019  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm mun r:am:aDI Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgB½t’man 754 

04-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼020  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék dl; 

nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 02 rUb 755 

04-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼021  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 04  rUb 756 

06-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼022  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 69  rUb 757 

06-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼023  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_  

dl;nayTahanfñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 03  rUb 760 

 

 



X 
06-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼024  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék GIu cMerIn naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa én 

RksYgmhaépÞ 761 

06-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼025  sþIBI karEtgtaMg elakCMTav G‘uk vuT§I nig 

elak lI suPaB Ca]kj:a 762 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
05-01-2018 -GnuRkwtüelx 02 GnRk>bk sþIBI kartemøIgR)ak;kéRmRbcaMExCUnm®nþI 

Cab;kic©snüa 763 

08-01-2018 -GnuRkwtüelx 03 GnRk>bk sþIBI karbegáItKN³km μaFikarRbtibtþi nig 

GKÁelxaFikardæan énRkumRbwkSaCatiKaMBarsgÁm 765 

09-01-2018 -GnuRkwtüelx 04 GnRk>bk sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alénGaCJaFrCati 

edIm,IkarBar nigGPivDÆrmNIydæanvb,Fm’Fm μCati énR)asaTRBHvihar ehAfa 

{GaCJaFrCatiRBHvihar} 775 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1404 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 778 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1405 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énviTüasßanRsavRCav nigGPivDÆn_ksikmμkm<úCa sRmab;GaNtþiTI 6 827 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1406 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énsalaCatiksikmμkMBg;cam sRmab;GaNtþiTI 5 829 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1407 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 831 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1408 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 832 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1409 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 833 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1410 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 834 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1411 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 836 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1412 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 837 

 



g 
14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1413 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 838 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1414 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 840 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1415 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 841 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1416 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 842 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1417 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 844 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1418 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 845 

14-12-2017 -GnuRkwtüelx 1419 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 847 
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ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 724724



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 725725



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 726726



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 727727



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 728728



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 729729



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 730730



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 731731



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 732732



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 733733



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 734734



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 735735
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ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 741741



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 742742



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 743743



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 744744



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 745745



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 746746



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 747747



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 748748



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 749749



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 750750



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 751751
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ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 754754



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 755755



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 756756



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 757757



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 758758



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 759759



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 760760



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 761761



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 762762



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 763763



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 764764



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 765765



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 766766



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 767767



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 768768



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 769769



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 770770



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 771771



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 772772



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 773773



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 774774



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 775775



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 776776



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 777777



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 778778



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 779779



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 780780



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 781781



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 782782



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 783783



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 784784



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 785785



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 786786



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 787787



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 788788



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 789789



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 790790



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 791791



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 792792



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 793793



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 794794



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 795795



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 796796



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 797797



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 798798



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 799799



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 800800



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 801801



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 802802



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 803803



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 804804



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 805805



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 806806



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 807807



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 808808



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 809809



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 810810



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 811811



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 812812



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 813813



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 814814



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 815815



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 816816



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 817817



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 818818



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 819819



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 820820



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 821821



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 822822



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 823823



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 824824



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 825825



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 826826



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 827827



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 828828



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 829829



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 830830



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 831831



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 832832



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 833833



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 834834



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 835835



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 836836



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 837837



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 838838



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 839839



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 840840



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 841841



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 842842



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 843843



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 844844



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 845845



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 846846



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 847847



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 848848



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


