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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

16-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1242 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 27 rUb   1377 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1243 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

RBHsgÇ cMnYn 33 rUb¼GgÁ            1379 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼079 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gñk]kj:a elakCMTav 

Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 08 rUb¼GgÁ            1381 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼080 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_  cMeBaH ]kj:a elakCMTav nig 

Gs;elak cMnYn 07 rUb            1382 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼081 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak ])ask nigRBHsgÇ cMnYn 07 rUb¼GgÁ            1383 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼082 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 85 rUb          1384 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼083 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH ]tþmesnIy_eTa TRAN DON 1389 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼084 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBelak vg; tun nUveRKOg\sSriyys suvtßara fñak; mhaesna  1390 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0118¼085  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr edayGaBah_BiBah_ dl; 

elak m:ak;sIum:UhV vø:aDIemor ¬MAXIMOV VLADIMIR¦ CnCatirusSIú sBa¢atirusSI 1391 

22-01-2018 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0118¼086  sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr edayKμan 

karbgçitbgçM dl;GñkRsI  KYc éh ¬KHUCH HAY¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 1392 



x 
23-01-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0118¼087 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm yn; exon Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 1393 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
17-01-2018 -GnuRkwtüelx 46 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1394 

18-01-2018 -GnuRkwtüelx 47 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1395  

18-01-2018 -GnuRkwtüelx 48 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1401  

18-01-2018 -GnuRkwtüelx 49 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1404  

18-01-2018 -GnuRkwtüelx 50 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1418  

18-01-2018 -GnuRkwtüelx 51 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1421  

18-01-2018 -GnuRkwtüelx 52 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1423  

18-01-2018 -GnuRkwtüelx 53 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1430  

18-01-2018 -GnuRkwtüelx 54 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1432  

19-01-2018 -GnuRkwtüelx 55 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþitamsBaØabRtCUn 

m®nþIraCkar 1439  

19-01-2018 -GnuRkwtüelx 56 GnRk>tt sþIBI karGnuvtþn_TNÐkmμxagvin½ycMeBaHm®nþIraCkar 1441  

19-01-2018 -GnuRkwtüelx 57 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1442  

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

30-11-2017 -Rbkaselx 1232 shv>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énGKÁnayk 

dæanBn§dar   1444  

04-12-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 1254 shv>Gf sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl enARksYgEr: 

nigfamBl  1505  

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

03-08-2017 -Rbkaselx 383 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un  )avit éby_ 

xwmpUNin É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnøas;kg; 1508 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13771377



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13781378



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13791379



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13801380



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13811381



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13821382



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13831383



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13841384



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13851385



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13861386



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13871387



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13881388



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13891389



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13901390



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13911391



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13921392



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13931393



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13941394



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13951395



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13961396



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13971397



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13981398



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13991399



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14001400



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14011401



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14021402



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14031403



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14041404



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14051405



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14061406



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14071407



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14081408



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14091409



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14101410



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14111411



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14121412



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14131413



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14141414



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14151415



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14161416



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14171417



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14181418



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14191419



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14201420



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14211421



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14221422



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14231423



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14241424



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14251425



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14261426



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14271427



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14281428



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14291429



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14301430



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14311431



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14321432



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14331433



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14341434



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14351435



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14361436



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14371437



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14381438



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14391439



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14401440



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14411441



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14421442



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14431443



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14441444



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14451445



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14461446



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14471447



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14481448



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14491449



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14501450



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14511451



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14521452



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14531453



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14541454



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14551455



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14561456



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14571457



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14581458



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14591459



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14601460



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14611461



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14621462



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14631463



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14641464



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14651465



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14661466



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14671467



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14681468



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14691469



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14701470



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14711471



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14721472



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14731473



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14741474



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14751475



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14761476



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14771477



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14781478



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14791479



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14801480



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14811481



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14821482



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14831483



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14841484



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14851485



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14861486



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14871487



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14881488



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14891489



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14901490



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14911491



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14921492



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14931493



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14941494



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14951495



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14961496



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14971497



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14981498



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14991499



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15001500



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15011501



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15021502



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15031503



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15041504



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15051505



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15061506



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15071507



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15081508



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15091509



ឆា  ំទី១៨ លខ ១១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15101510



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


