
    ឆំាទី  ១៨  លខ  ២១ ីមាសទី ០១ ឆំា ២០១៨២១

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

       ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស
សារបាន



                                                                                                                                                
k         N21/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

06-03-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0318¼004 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkic©RBmeRBog sþIBI karCMruj nigsRmYlBaNiC¢kmμtMbn;RtIekaNGPivDÆn_ 

km<úCa-Lav-evotNam 2625 

2-RBHraCRkwtü   

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼207 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

])asika nigRBHsgÇ cMnYn  72  rUb¼GgÁ 2651 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼208 sþIBI karGnuBaØat[bnþkargarry³eBl 01 

¬mYy¦qñaM dl;Ék]tþm yU b‘uneLg RbFansala]T§rN_ Edlnwgdl;Gayu 

cUlnivtþn_  2653 

19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼209 sþIBI karEtgtaMgCasmaCikRBwT§sPa én 

RBHraCaNacRkkm<úCa cMnYn 02 rUb sRmab;nItikalTI 4  2654 

19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼210 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

44  rUb 2655 

19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼211 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys suvtßara fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 2 rUb 2656 

19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼212 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

nigRBHsgÇ cMnYn  616  rUb¼GgÁ 2657 

19-02-2018 

 

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼213 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn  255  rUb 2664 

 



x 
19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼214 sþIBI  karbBa©b;muxtMENg nigzan³Ék]tþm 

esg sMGat BITIRbwkSaGaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmμPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCn 

BikaredaysarmIn manzan³esμI GKÁnayk nigEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar 02 

rUb CaTIRbwkSaGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI manzan³esμI GKÁnayk  

 

 

 

2670 

19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼215 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar  cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn  10 rUb 2671 

19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼216 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak cMnYn 21 rUb 2672 

19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼217 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak elakRsI nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 96 

rUb  2673 

19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼218 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 53  

rUb 2675 

19-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼219 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH ]kj:a  eTo viciRt 2677 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
02-03-2018 -GnuRkwtüelx 30 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;karbþÚreQμaH saklviTüal½y 

cMerInBhubec©kviTüa eTACa saklviTüal½y\®nÞviC¢a 2678 

02-03-2018 -GnuRkwtüelx 31 GnRk>bk sþIBI karEksRmYl maRta 6 fμI énGnuRkwtüelx 

28 GnRk>bk cuHéf¶TI 12 Ex kumÖ³ qñaM 2016 sþIBI karEks®mYlmaRta 6 

maRta 9 nigmaRta 10 énGnuRkwtüelx 01 GnRk>bk cuHéf¶TI 12 Ex mkra qñaM 

2005 sþIBI karbegáItTUrKmnaKmn_km<úCa CashRKassaFarN³ nigmaRta 7 

énGnuRkwtüelx 01 GnRk>bk cuHéf¶TI 12 Ex mkra qñaM 2005 sþIBI karbegáIt 

TUrKmnaKmn_km<úCa CashRKassaFarN³ 2680 

 



K 
09-03-2018 -GnuRkwtüelx 32 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKTItaMgdIbeNþayTenøsab 

BIs<aneRCaycgVar mkdl;pSarraRtI  2683 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 225 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2686 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 226 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 2689 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 227 GnRk>tt sþIBI niy½tkm μzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 2691 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 228 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 2693 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 229 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2694 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 230 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2695 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 231 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2697 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 232 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2698 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 233 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2699 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 234 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2701 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 235 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2703 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 236 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2705 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 237 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2707 

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 238 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2708 

28-02-2018 -GnuRkwtüelx 239 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2710 

28-02-2018 -GnuRkwtüelx 240 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2712 

2-esckþIseRmc 

01-03-2018 -esckþIseRmcelx  15  ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarcRmuHelIkkm<s;kic© 

shRbtibtþikar km<úCa-bg;køaEds 2713 

3-saracr 

06-03-2018 -saracrelx  01  sr sþIBI kareRbITg;Cati Tg;sasna nigTg;RBHmhakSRt 

RBmTaMgRBHqayal½kçN_RBHGgÁTaMgbI 2716 

 

 

 



X 
III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
07-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 137 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

RbcaMenArdæelxaFikardæanGakascrsuIvil  2719 

08-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 139 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;]tþmRkumRbwkSaénGgÁecARkm 2722 

08-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 140 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2018 enAviTüasßanbec©kviTüakMBg;eQITal énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  2729 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

30-08-2017 -Rbkaselx 428 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un xay eNg eleDIr 

Rbdak;  ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT  2735 

11-09-2017 -Rbkaselx 450 ]s>k]>Rbk 09 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un RtayGaMhVin eRdhÁn 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg  2738 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26252625



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26262626



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26272627



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26282628



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26292629



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26302630



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26312631



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26322632



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26332633



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26342634



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26352635



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26362636



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26372637



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26382638



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26392639



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26402640



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26412641



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26422642



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26432643



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26442644



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26452645



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26462646



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26472647



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26482648



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26492649



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26502650



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26512651



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26522652



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26532653



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26542654



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26552655



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26562656



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26572657



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26582658



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26592659



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26602660



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26612661



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26622662



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26632663



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26642664



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26652665



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26662666



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26672667



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26682668



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26692669



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26702670



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26712671



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26722672



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26732673



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26742674



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26752675



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26762676



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26772677



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26782678



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26792679



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26802680



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26812681



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26822682



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26832683



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26842684



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26852685



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26862686



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26872687



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26882688



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26892689



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26902690



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26912691



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26922692



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26932693



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26942694



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26952695



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26962696



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26972697



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26982698



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26992699



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27002700



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27012701



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27022702



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27032703



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27042704



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27052705



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27062706



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27072707



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27082708



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27092709



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27102710



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27112711



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27122712



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27132713



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27142714



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27152715



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27162716



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27172717



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27182718



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27192719



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27202720



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27212721



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27222722



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27232723



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27242724



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27252725



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27262726



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27272727



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27282728



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27292729



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27302730



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27312731



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27322732



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27332733



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27342734



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27352735



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27362736



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27372737



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27382738



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27392739



ឆា  ំទី១៨ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27402740



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


