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k         N09/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

11-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼052 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþmCaTIRbwkSa 

Can;x<s; kñúgnItikalTI 5 énrdæsPa cMnYn 06 rUb 1113 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼053 sþIBI karEtgtaMgeKarmgarRBHraCaKN³ én 

KN³mhanikay enARBHraCaNacRkkm<úCa cMnYn 12 GgÁ 1114 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼054 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSaRksYg 

Fmμkar nigsasna 04 rUb 1115 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼055 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm]tþmesnIy_Ék Eb:n vibul naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 1116 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0118¼056  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)alfñak; 

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

mhaépÞ 17 rUb 1117 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼057 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;CakrNI 

Biess dl;m®nþIraCkar 12 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man 1119 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼058 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

213 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgksikmμ rukçaRbmaj; nig ensaT 1121 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼059 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr edayGaBah_BiBah_ 

dl;GñkRsI  Rtaym:anI NatalIy:a ¬TRAIMANI NATALIA¦ CnCati 

G‘uyERkn sBa¢atiG‘uyERkn edaybþÚrmkCaeQμaH hgS lUkUmésáy:a 

NatalIy:a ¬HANG LOUKOMSKAYA NATALIA¦ 1130 

17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼060 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 12  rUb            1131 

 



x 
17-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼061 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bc©amrN³ 

nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaHsBÉk]tþm 

RKÜc b‘unlI 1133 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
18-01-2018 -GnuRkwtüelx 06 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;viTüasßansikSaedIm,IeCaKC½y 1134 

22-01-2018 -GnuRkwtüelx 07 GnRk>bk sþIBI lkçnþik³smaCikbNÐitsPaénraCbNÐitüsPa 

km<úCa 1137 

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 08 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 895/18 hikta enARsuksMbUr 

extþRkecH kat;ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaKCadIIÉkCn 

rbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankmμCakmμsiT§ismUhPaBCUnshKmn_CnCatiedImPaK 

ticmil 01 shKmn_ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI 1144 

23-01-2018 -GnuRkwtüelx 09 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 1125/77 hikta enARsuksMbUr 

extþRkecH kat;ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVI GnubeyaKCadIÉkCnrbs;rdæ 

sRmab;eFVIRbTankmμCakmμsiT§ismUhPaB CUn shKmn_CnCatiedImPaKticeRkal 01 

shKmn_ RBmTaMgpþl;siT§iCa      kmμsiT§ielIk,aldI 1148 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 1486 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1152 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 1487 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1170 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 1488 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1172 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 1489 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1176 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 1490 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1177 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 1491 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1178 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 1492 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1179 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 1493 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 1180 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1494 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCati 1181 

 



K 
29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1495 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1182 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1496 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1185 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1497 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1186 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1498 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1187 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1499 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 1188 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1500 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 1189 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1501 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1191 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1502 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1193 

29-12-2017 -GnuRkwtüelx 1503 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIRtYtBinitürdæGm 

TUrKmnaKmn_km<úCa 1195 

03-01-2018 -GnuRkwtüelx 01 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1197 

03-01-2018 -GnuRkwtüelx 02 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 1198 

03-01-2018 -GnuRkwtüelx 03 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1199 

03-01-2018 -GnuRkwtüelx 04 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1208 

03-01-2018 -GnuRkwtüelx 05 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1209 

05-01-2018 -GnuRkwtüelx 06 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1210 

05-01-2018 -GnuRkwtüelx 07 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1212 

05-01-2018 -GnuRkwtüelx 08 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1214 

05-01-2018 -GnuRkwtüelx 09 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 1215 

08-01-2018 -GnuRkwtüelx 10 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1217 

08-01-2018 -GnuRkwtüelx 11 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1218 

08-01-2018 -GnuRkwtüelx 12 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1219 

08-01-2018 -GnuRkwtüelx 13 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1220 

09-01-2018 -GnuRkwtüelx 14 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 1221 

09-01-2018 -GnuRkwtüelx 15 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1224 

09-01-2018 -GnuRkwtüelx 16 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRksYgvb,Fm’ nigviciRt 

sil,³ 1229 

 



X 
09-01-2018 -GnuRkwtüelx 17 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1230 

09-01-2018 -GnuRkwtüelx 18 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 1232 

09-01-2018 -GnuRkwtüelx 19 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1233 

09-01-2018 -GnuRkwtüelx 20 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1234 

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

27-07-2017 -Rbkaselx 365 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un emTINa hV‘ÚtEvr 

begáItsaxaeragcRk plitEs,keCIg 1236 

27-07-2017 -Rbkaselx 366 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un  v½n sIun hÁamiun É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 1239 

28-07-2017 -Rbkaselx 375 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un  exmbUéLf_ É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; eRsaméd mYk nigkEnSgbg;k 1242 

 

 

 

 

  

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11131113



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11141114



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11151115



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11161116



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11171117



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11181118



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11191119



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11201120



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11211121



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11221122



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11231123



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11241124



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11251125



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11261126



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11271127



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11281128



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11291129



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11301130



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11311131



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11321132



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11331133



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11341134



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11351135



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11361136



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11371137



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11381138



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11391139



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11401140



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11411141



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11421142



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11431143



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11441144



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11451145



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11461146



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11471147



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11481148



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11491149



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11501150



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11511151



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11521152



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11531153



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11541154



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11551155



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11561156



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11571157



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11581158



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11591159



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11601160



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11611161



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11621162



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11631163



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11641164



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11651165



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11661166



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11671167



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11681168



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11691169



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11701170



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11711171



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11721172



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11731173



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11741174



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11751175



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11761176



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11771177



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11781178



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11791179



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11801180



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11811181



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11821182



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11831183



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11841184



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11851185



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11861186



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11871187



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11881188



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11891189



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11901190



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11911191



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11921192



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11931193



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11941194



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11951195



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11961196



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11971197



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11981198



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11991199



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12001200



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12011201



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12021202



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12031203



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12041204



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12051205



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12061206



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12071207



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12081208



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12091209



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12101210



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12111211



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12121212



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12131213



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12141214



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12151215



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12161216



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12171217



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12181218



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12191219



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12201220



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12211221



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12221222



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12231223



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12241224



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12251225



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12261226



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12271227



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12281228



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12291229



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12301230



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12311231



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12321232



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12331233



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12341234



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12351235



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12361236



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12371237



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12381238



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12391239



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12401240



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12411241



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12421242



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12431243



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12441244



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


