
    ឆំាទី  ១៨  លខ  ០៣ ីមាសទី ០១ ឆំា ២០១៨០៣

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

       ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស
សារបាន



                                                                                                                                                
k         N03/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
09-12-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1217¼022 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelI ៖ 
  1-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)alénsaFarN 

rdæsigðburI sþIBI karecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§Bak;B½n§ 

nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

  2-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)alénsaFarN 

rdæRbCamanitcin sþIBI karecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ 

Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

  3-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigraCrdæaPi)alénRBHecA 

s‘ultg; nigy:agDIeBIrtYnénRbeTsRBuyeNdarUsaLwm sþIBI karecosvagkarykBn§ 

RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

 4-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa  nigraCrdæaPi)alénRBHraCa 

NacRkéf sþIBI karecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ Bak;B½n§ 

nwgBn§elIR)ak;cMNUl                                                   ¬tmkBI raCkic©elx 02¦ 327 

2-RBHraCRkwtü   

18-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1244  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

qag sIuvNÑ CaTIRbwkSasemþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI 

rdæm®nþIRksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar edayminTTYlR)ak;bMNac; 

muxgar 413 

18-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1245  sþIBI kardak;Ék]tþm TUc sarin én 

Rkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al énTIsþIkarKN³rdæm®nþI [cUlnivtþn_munkalkMNt; 

tamkaresñIsMurbs;samIxøÜn  414 

 



x 
18-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1246  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ cMnYn 03 rUb 415 

18-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1247  sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

tamevnGtItPaBkargardl;elak ehg saevOn énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; 

RksYgmhaépÞ 416 

18-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1248  sþIBI temøIgzan³ Ék]tþmbNÐit  

s‘n suXn TIRbwkSaRksYgmuxgarsaFarN³ manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ 417 

19-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1249  sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

em:g KwmlI BIGKÁelxaFikarénRkumRbwkSaFmμnuBaØ nigEtgtaMgÉk]tþm CaebskCn 

TIRbwkSabec©keTs énxuTÞkal½yRbFanRkumRbwkSaFmμnuBaØ 418 

19-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1250  sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm taMg rtna Ca 

GKÁelxaFikarénRkumRbwkSaFmμnuBaØ manzan³esμI rdæelxaFikar 419 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1251  sþIBI kartemøIgzan³ nigEtgtaMgÉk]tþm 

sn sar:aNa TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa 

nItikalTI 5 manzan³esμI rdæm®nþI TTYlbnÞúkCanaykrgxuTÞkal½ysemþcRbFanrdæsPa 420 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1252  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI ])asika 

nigRBHsgÇ cMnYn 76 rUb¼GgÁ 421 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1253  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm swm suxRBI 

CaGnurdæelxaFikarRksYgGPivDÆn_CnbT 423 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1255  sþIBI karEtgtaMgelak ):ag viFan Ca 

]kj:a 424 

 

 



K 
20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1256  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

nigRBHsgÇ cMnYn 27 rUb¼GgÁ 425 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1257  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI ])ask nigkgkmøaMgRbdab;GavuF 

cMnYn 34 rUb 427 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1258  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm cMnYn 08 rUb 429 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1259  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 42 rUb 430 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1260  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav nigGs;elak cMnYn 32 rUb 432 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1261  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 145 rUb 433 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1262  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak L PIgh½r ¬LUO PINGHUA¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCa 

eQμaH L eRbndun  ¬LUO BRENDON¦ 436 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1263  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak m:Uhan TIruKm:aNasam )andam ¬MOHAN TIRUGMANASAM 

BANDAM¦ CnCatiim:aeLsIu sBa¢atim:aeLsIu edaybþÚrmkCaeQμaH TI m:Uhan 

¬TEE  MOHAN¦ 437 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1264  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak QIv yinG‘U ¬QIU RENWU¦ CnCatiicin sBa¢aticin  438 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1265  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak sug h‘Yrfav  ¬XIONG HUATAO¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚr 

mkCaeQμaH sug h‘YrCIn  ¬XIONG HUAJUN¦ 439 

 



X 
II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1393 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énviTüasßanRsavRCavekAs‘Ukm<úCa sRmab;GaNtþiTI 5  440 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1394 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énsaklviTüal½yPUminÞksikmμ sRmab;GaNtþiTI 5 442 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1395 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 444 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1396 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 445 

2-esckþIseRmc 

29-12-2017 -esckþIseRmcelx 118 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 446 

29-12-2017 -esckþIseRmcelx 119 ssr sþIBI kareRbIR)as;cMNUlminEmnsareBIBn§ 

rbs;RksYg-sßab½nRbmUlcMNUl sRmab;karpþl;karelIkTwkcitþelIkargarEkTRmg; 

karRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³ 448 

03-01-2018 -esckþIseRmcelx 01 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYg edIm,IerobcM 

snñisITfñak;tMbn; sþIBI karRbyuT§RbqaMg»sfEkøgkøay éf¶TI 12-13 Ex mIna qñaM 

2018 450 

  



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ០២

ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 327327



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 328328



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 329329



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 330330



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 331331



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 332332



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 333333



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 334334



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 335335



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 336336



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 337337



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 338338



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 339339



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 340340



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 341341



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 342342



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 343343



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 344344



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 345345



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 346346



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 347347



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 348348



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 349349



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 350350



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 351351



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 352352



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 353353



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 354354



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 355355



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 356356



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 357357



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 358358



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 359359



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 360360



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 361361



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 362362



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 363363



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 364364



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 365365



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 366366



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 367367



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 368368



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 369369



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 370370



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 371371



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 372372



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 373373



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 374374



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 375375



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 376376



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 377377



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 378378



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 379379



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 380380



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 381381



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 382382



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 383383



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 384384



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 385385



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 386386



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 387387



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 388388



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 389389



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 390390



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 391391



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 392392



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 393393



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 394394



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 395395



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 396396



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 397397



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 398398



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 399399



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 400400



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 401401



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 402402



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 403403



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 404404



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 405405



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 406406



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 407407



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 408408



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 409409



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 410410



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 411411



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 412412



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 413413



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 414414



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 415415



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 416416



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 417417



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 418418



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 419419



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 420420



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 421421



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 422422



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 423423



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 424424



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 425425



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 426426



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 427427



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 428428



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 429429



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 430430



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 431431



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 432432



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 433433



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 434434



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 435435



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 436436



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 437437



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 438438



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 439439



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 440440



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 441441



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 442442



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 443443



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 444444



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 445445



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 446446



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 447447



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 448448



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 449449



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 450450



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 451451



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 452452



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 453453



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 454454



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 455455



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 456456



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 457457



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 458458



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


