
ឆាំទី  ១៧  លខ  ៤៩ ីមាសទី ០៣ ឆំា ២០១៧ីី

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

សារបាន

ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស



                                                                                                                                                
k         N49/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

15-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼494 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm swgð KIrI 

BITIRbwkSaGmRksYgFnFanTwk nig]tuniym manzan³esμI rdæelxaFikar 5070 

15-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼495 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm hIu esaPa 

CasmaCikRkumRbwkSaFmμnuBaØ EtgtaMgeday]tþmRkumRbwkSaénGgÁecARkm CMnYs 

elakCMTav Ecm evyüriT§ Edl)anlaQb;BImuxtMENg 5071 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼496 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI 

raCkar 03 rUb CaTIRbwkSaGmRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_  5072 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼497 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm   

evg suT§vuF BIGnurdæelxaFikar RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; 5073 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼498 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;elak]tþmesnIy_eTa ehg sar:at; naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  5074 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼499 sþIBI karEtgtaMg elak nigGñkRsI cMnYn 03 

rUb Ca ]kj:a 5075 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼500 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH elakCMTav  nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 08  rUb 5076 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼501 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys suvtßara tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak  nigelakRsI cMnYn 48 rUb 5077 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼502 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 291  rUb 5079  

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼503 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm XYg eRsg 

CaGPi)al énKN³GPi)alraCFanIPñMeBj 5089 

 



x  

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
23-06-2017 -GnuRkwtüelx 102 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK  5090 

27-06-2017 -GnuRkwtüelx 103 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess GuineFIevo 

GUtUm:U)al Guindas®sÞI xmepøks_  5092 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 640 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5096 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 643 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5099 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 644 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5130 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 645 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5131 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 646 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5133 

16-06-2017 -GnuRkwtüelx 647 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5145 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

20-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 486 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;salaPUminÞrdæ)al  5146 

20-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 488 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;GKÁnaykdæanFnFanEr: énRksYgEr: nigfamBl 5152 

21-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 490 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2017  rbs;salaCatiksikmμERBkelob 5158 

24-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 492 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2017  rbs;RksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 5165 

25-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 500 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2017  rbs;GKÁnaykdæaneRbgkat énRksYgEr: nigfamBl 5170 

 
 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50705070



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50715071



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50725072



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50735073



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50745074



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50755075



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50765076



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50775077



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50785078



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50795079



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50805080



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50815081



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50825082



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50835083



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50845084



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50855085



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50865086



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50875087



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50885088



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50895089



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50905090



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50915091



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50925092



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50935093



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50945094



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50955095



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50965096



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50975097



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50985098



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50995099



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51005100



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51015101



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51025102



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51035103



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51045104



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51055105



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51065106



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51075107



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51085108



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51095109



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51105110



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51115111



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51125112



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51135113



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51145114



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51155115



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51165116



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51175117



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51185118



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51195119



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51205120



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51215121



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51225122



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51235123



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51245124



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51255125



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51265126



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51275127



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51285128



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51295129



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51305130



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51315131



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51325132



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51335133



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51345134



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51355135



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51365136



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51375137



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51385138



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51395139



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51405140



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51415141



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51425142



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51435143



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51445144



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51455145



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51465146



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51475147



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51485148



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51495149



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51505150



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51515151



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51525152



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51535153



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51545154



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51555155



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51565156



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51575157



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51585158



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51595159



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51605160



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51615161



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51625162



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51635163



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51645164



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51655165



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51665166



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51675167



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51685168



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51695169



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51705170



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51715171



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51725172



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51735173



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51745174



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51755175



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


