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k         N02/18  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 01¦ 163 

2-RBHraCRkwtü   

15-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1218  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 02 rUb 254 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1219   sþIBI karlubeQμaH ]tþmesnIy_RtI éf panI 

ecjBIRkbx½NÐ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 255 

 

 



x 
15-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1220  sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaH Ék]tþm 

G‘un can;da  nUveRKOg\sSriyys CatUbkar 256 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1221  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHsgÇ Gs;elak nigelakRsI cMnYn 09 

GgÁ¼rUb 257 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1222  sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tamkRmit 

sBaØabRtdl;m®nþIraCkar 14  rUb enARksYgGPivDÆn_CnbT 258 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1223  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tam 

GtItPaBkargarCakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enARksYgFnFanTwk nig]tuniym 260 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1224  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 28 rUb énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; nigRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enARksYgsuxaPi)al  261 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1225  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 13 rUb énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; enARksYgsuxaPi)al  264 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1226  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys semþcRBHmhakSRtiyanI RBHsIusuvtßi munIvgS kusum³ narIr½tñ fñak; mhaesrIvDÆn_ 

cMeBaH Ék]tþm cMnYn 05 rUb 266 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1227  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 

21 rUb 267 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1228  sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³Ék]tþm  

cab j:alIvuF EtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm tUc LavINUr:g; CaTIRbwkSasemþc 

neratþm sirivuDÆ  smaCikRkumRbwkSaFmμnuBaØ manzan³esμI rdæelxaFikar 268 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1229  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 

31 rUb 269 

 



K 
16-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1230  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgeTscrN_ 270 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1231  sþIBI kartemøIgfñak; tamkRmitsBaØabRt 

dl;m®nþIraCkar 02  rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgyutþiFm’ 271 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1232  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  14 rUb 272 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1233  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak  nig])asika cMnYn 22 rUb 274 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1234  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 06 rUb 275 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1235  sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaH elak  

Kwm Bisidæ nUveRKOg\sSriyys CatUbkar 276 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1236  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ RbeKn RBHmhaefr³nnñsaera nnÞ sueTB 277 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1237  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Mrs Masaaki Miyasako 278 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1238  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH ]kj:a lI suP½kþ 279 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1239  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH  Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 08  rUb 280 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1240  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH  Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 20 rUb 281 

16-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1241  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 27 rUb 282 

 

 



X 
II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
25-12-2017 -GnuRkwtüelx 232 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlkariyal½ybBa¢Únsar nigbMP½nþ 

Gkçr³ cMNuHnaykdæanEpnkarRbtibtþikar nighVwkhVWn eTACaCMnajRKb;RKgbBa¢Ún 

sar nigbMP½nþGkçr³ énmCÄmNÐlCatiRKb;RKgkgkmøaMgrkSasnþiPaB e)as 

sMGatmIn nigkaksMNl;s®gÁam 283 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 233 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 286 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 234 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 288 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1379 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 290 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1380 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 300 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1381 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 301 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1382 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 302 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1383 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 303 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1384 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþim®nþIraCkar 304 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1385 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 306 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1386 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþim®nþIraCkar 308 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1387 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþi 

mkCazannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 310 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1388 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþim®nþIraCkar 312 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1389 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 314 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1390 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþi 

mkCazannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 316 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1391 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 318 

12-12-2017 -GnuRkwtüelx 1392 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 320 

2-esckþIseRmc 

26-12-2017 -esckþIseRmcelx 116 ssr sþIBI karbegáItrdæ)altMbn;esdækic©Biess suvNÑPUmi 322 

29-12-2017 -esckþIseRmcelx 117 ssr sþIBI karbegáItRkumkargareFVIkarsikSaRsavRCav 

c,ab;sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénKN³rdæm®nþI 325 
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ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 165165



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 166166



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 167167



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 168168



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 169169



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 170170



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 171171



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 172172



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 173173



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 174174



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 175175



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 176176



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 177177



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 178178



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 179179



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 180180
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ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 192192
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ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 199199



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 200200



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 201201



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 202202



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 203203



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 204204



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 205205



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 206206



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 207207



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 208208



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 209209



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 210210



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 211211



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 212212



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 213213



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 214214



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 215215



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 216216



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 217217



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 218218



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 219219



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 220220



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 221221



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 222222



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 223223



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 224224



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 225225



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 226226



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 227227



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 228228



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 229229



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 230230



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 231231



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 232232



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 233233



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 234234



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 235235



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 236236



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 237237



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 238238



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 239239



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 240240



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 241241



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 242242



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 243243



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 244244



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 245245



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 246246



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 247247



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 248248



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 249249



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 250250



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 251251



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 252252



ត  រា ជកិច្ច លខ ០៣

ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 253253



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 254254



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 255255



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 256256



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 257257



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 258258



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 259259



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 260260



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 261261



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 262262



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 263263



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 264264



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 265265



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 266266



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 267267



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 268268



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 269269



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 270270



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 271271



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 272272



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 273273



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 274274



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 275275



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 276276



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 277277



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 278278



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 279279



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 280280



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 281281



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 282282



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 283283



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 284284



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 285285



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 286286



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 287287



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 288288



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 289289



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 290290



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 291291



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 292292



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 293293



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 294294



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 295295



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 296296



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 297297



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 298298



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 299299



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 300300



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 301301



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 302302



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 303303



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 304304



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 305305



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 306306



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 307307



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 308308



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 309309



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 310310



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 311311



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 312312



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 313313



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 314314



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 315315



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 316316



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 317317



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 318318



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 319319



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 320320



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 321321



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 322322



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 323323



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 324324



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 325325



ឆា  ំទី១៨ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 326326



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


