
    ឆំាទី  ១៨  លខ  ៣៣ ីមាសទី ០២ ឆំា ២០១៨៣៣៣ ី

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

       ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស
សារបាន



                                                                                                                                                
k         N33/18  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

27-03-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0318¼359 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

cMnYn 44 rUb 3997 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼398 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 04 rUb 3999 

11-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼399 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH buKÁl cMnYn 248 rUb nigGgÁPaBcMnYn 42 4000 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼400 sþIBI karpþl;eKarmgarviTüasa®sþ énraCbNÐitü 

sPakm<úCa  4011 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼401 sþIBI kartemøIgfñak;eKarmgarkitþiysén 

raCbNÐitü sPakm<úCa  4013 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼402 sþIBI karpþl;eKarmgarkitþiys  énraCbNÐitü 

sPakm<úCa  4015 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼403 sþIBI karpþl;eKarmgarkitþiys  énraCbNÐitü 

sPakm<úCa  4017 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼404 sþIBI karpþl;eKarmgarkitþiys  énraCbNÐitü 

sPakm<úCa  4019 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼405 sþIBI karEtgtaMgsmaCikeBjsiT§i énraC 

bNÐitüsPakm<úCa  4021 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼406 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm esam rtna 

CaGKÁnayk énGKÁnaykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú énRksYgFmμkar nigsasna 4023 

 

 



x 
12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼407 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

elakCMTav 02 rUb CaTIRbwkSaGaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmμPaBkMcat;mIn nigse®gÁaH 

CnBikaredaysarmIn 4024 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼408 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamevn 

RbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 20 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enAGgÁPaBRbqaMg 

GMeBIBukrlYy 4025 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼409 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

12 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enAKN³kmμaFikarCatiTenøemKgÁkm<úCa én 

RksYgFnFanTwk nig]tuniym  4027 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼410 sþIBI karEtgtaMgelak hU cMerIn nigelakRsI 

Kar suxKag Ca ]kj:a  4029 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼411 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys suvtßara tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 40 rUb 4030 

12-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼412 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 18 rUb 4032 

17-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼414 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 12 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; nigRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 4033 

17-04-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0418¼415 sþIBI niy½tkmμtemøIgfñak;tamGtItPaBkargar 

nigdak;elakCMTavbNÐitsPacarü xøÚt FIta [cUlnivtþn_ énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enATIsþIkarKN³rdæm®nþI 4035 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
11-04-2018 -GnuRkwtüelx 51 GnRk>bk sþIBI karepÞrFnFanBIfvikardæCUnmUlniFiXMu sgáat; 4036  

 

 



K 
22-03-2018 -GnuRkwtüelx 335 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 4041 

10-04-2018 -GnuRkwtüelx 389 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4042 

10-04-2018 -GnuRkwtüelx 390 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 4043 

11-04-2018 -GnuRkwtüelx 391 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmaCikbRmug énraCbNÐitü 

sPakm<úCa 4044 

11-04-2018 -GnuRkwtüelx 392 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 4046 

11-04-2018 -GnuRkwtüelx 393 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4047 

11-04-2018 -GnuRkwtüelx 394 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  4048 

11-04-2018 -GnuRkwtüelx 395 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;Parkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar  4057 

11-04-2018 -GnuRkwtüelx 396 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþþIraCkar  4059 

11-04-2018 -GnuRkwtüelx 397 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþþIraCkar  4060 

2-esckþIseRmc 

11-04-2018 -esckþIseRmcelx  22  ssr sþIBI karGnuBaØat[eRbIR)as;RbLg;édBak;smÁal; 

kmøaMgRbCakarBar kñúgyuT§nakarkarBarkare)aHeqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nItikalTI 

6 EdlnwgRbRBwtþieTAenAéf¶GaTitüTI 29 Ex kkáda qñaM 2018 4061 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 206 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;RksYgeTscrN_  4063 

28-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 207 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;naykdæanFanaKuNPaBGb;rM énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4070 

28-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 208 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018  enAnaykdæanGPivDÆkmμviFIsikSa énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4075 

28-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 209 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;RksYgkarBarCati 4080 

 



X 
01-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 212 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;naykdæantRmg;TisviC¢aCIv³ énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4083 

01-03-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 213 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2018 rbs;GKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatiGPivDÆn_edaycIrPaB énRksYg 

brisßan  4088 

2-FnaKarCati én km<úCa 
22-02-2018 -Rbkaselx F7-018-068 Rb>k sþIBI karkMNt;RTnab;edImTunrbs;RKwHsßan 

FnaKar nighirBaØvtßú 4093  

   3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

17-10-2017 -Rbkaselx 515 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un y½n eyA hÁamiun 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 4107 

27-10-2017 -Rbkaselx 530 ]s>k]>Rbk 10 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un FIdab;b‘lyUPIsIu 

GIunevsmin ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk EkécñdMLÚgmI 4110 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39973997



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39983998



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39993999



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40004000



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40014001



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40024002



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40034003



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40044004



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40054005



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40064006



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40074007



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40084008



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40094009



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40104010



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40114011



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40124012



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40134013



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40144014



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40154015



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40164016



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40174017



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40184018



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40194019



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40204020



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40214021



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40224022



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40234023



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40244024



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40254025



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40264026



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40274027



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40284028



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40294029



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40304030



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40314031



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40324032



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40334033



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40344034



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40354035



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40364036



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40374037



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40384038



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40394039



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40404040



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40414041



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40424042



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40434043



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40444044



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40454045



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40464046



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40474047



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40484048



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40494049



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40504050



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40514051



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40524052



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40534053



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40544054



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40554055



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40564056



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40574057



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40584058



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40594059



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40604060



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40614061



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40624062



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40634063



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40644064



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40654065



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40664066



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40674067



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40684068



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40694069



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40704070



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40714071



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40724072



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40734073



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40744074



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40754075



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40764076



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40774077



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40784078



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40794079



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40804080



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40814081



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40824082



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40834083



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40844084



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40854085



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40864086



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40874087



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40884088



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40894089



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40904090



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40914091



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40924092



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40934093



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40944094



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40954095



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40964096



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40974097



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40984098



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40994099



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41004100



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41014101



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41024102



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41034103



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41044104



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41054105



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41064106



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41074107



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41084108



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41094109



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41104110



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41114111



ឆា  ំទី១៨ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41124112



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


