
    ឆំាទី  ១៨  លខ  ៥២ ីមាសទី ០៣ ឆំា ២០១៨៥២ ី

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

       ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស
សារបាន



                                                                                                                                                
k         N52/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm   

26-06-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0618¼010 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFnkmμ 

maRta 87 cMNgeCIgcMNuc K  EpñkTI 3 énCMBUkTI4 maRta 89  maRta 90 maRta 

91 maRta 94 maRta 110 maRta 120 nig maRta 122 énc,ab;sþIBI kargarEdl 

RtUvRbkas[eRbIeday RBHraCRkmelx  Cs¼rkm¼0397¼01 cuHéf¶TI 13 Ex mIna 

qñaM1997    6135 

26-06-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0618¼011 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab;sþIBIviesaFnkmμ 

maRta 3 maRta 6 maRta 7 maRta 8 maRta 9 maRta 11 maRta 12  

cMNgeCIgCMBUkTI 4  maRta 16 maRta 19 maRta 26 maRta 50 maRta 51 maRta 

52 maRta 53 maRta 54 maRta 55 maRta 56 maRta 57 maRta 58 maRta 59 

maRta 65 maRta 66 maRta 67 nigmaRta 68 énc,ab;sþIBI sþg;darkm<úCa 

EdlRtUvRbkas[eRbI edayRBHraCRkm elx ns¼rkm¼0607¼013 cuHéf¶TI 24 

Ex mifuna qñaM 2007    6140 

28-06-2018 -RBHraCRkm  ns¼rkm¼0618¼012 sþIBI  karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karerobcM 

nigkarRbRBwtþeTAénKN³rdæm®nþI 6153 

2-RBHraCRkwtü 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼658 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMg 

muxtMENgelak]tþmesnIy_Ék eDOn can;dar:a CaGnuRbFanRkumRbwkSanItikmμ 

RksYgmhaépÞ  6164 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼659 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak s‘U QIvin ¬XU QIWEN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH  

s‘U kavvin  { XU KAIWEN } 6165 

 



x 
26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼660 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak vivDÆn_ pnPImun ¬WIWAT PORNPIMON¦ CnCatiéf sBa¢atiéf 6166 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼661 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak suviqa b‘unsupa ¬SUWICHA BOONSUPA¦ CnCatiéf sBa¢atiéf 6167 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼662 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak sIu hayxa ¬XU HAIKA¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH  

sIu hayta  { XU HAITA} 6168 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼663 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

Cakic©bcäamrN³dl;sBelakRsI]tþmesnIy_RtI c½nÞ eRkkeKog naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_  Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  6169 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼664 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak eqg vNÑr:a 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al TIsþIkarKN³rdæm®nþI mkCazannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_  Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  6170 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼665 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 05 rUb énRkbx½NÐm®nþICan;x<s;svnkmμ rbs;GaCJaFrsvnkmμCati  6171 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼666 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

dl;elakRsI m:uk suxa énRkbx½NÐm®nþIRkmkar mkCazannþrs½kþiGnum®nþI fñak;elx 

4 énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; 6172 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼667 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 48 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgTMnak;TMngCamYy 

rdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 6173 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼668 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

180 rUb enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; 6176 

26-06-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0618¼669 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 09 rUb 6183 

 



K  

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
22-06-2018 -GnuRkwtüelx 84 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 6184 

25-06-2018 -GnuRkwtüelx 87 GnRk>bk sþIBI cMNat;fñak;sMNg; nigeKaledAEdltRmUv 

[manbøg;RbB½n§bgáar nigBnøt;GKÁiP½y 6186 

25-06-2018 -GnuRkwtüelx 608 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

kMBg;EpsVy½tRkugRBHsIhnu 6193 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 609 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 6195 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 610 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 6197 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 611 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6199 

27-06-2018 -GnuRkwtüelx 612 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 6216 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

30-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 485 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2018  rbs;RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg;  6217 

30-04-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 488 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUlRbcaMenA 

saklviTüal½yPUminÞviciRtsil,³  énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³  6222 

30-04-2018 -Rbkaselx 490 shv>Rbk sþIBI viFan nignItiviFIénkarbg;Bn§elIR)ak;cMNUlsRmab; 

shRKasFanar:ab;rg  6225 

04-05-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 491 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan enA 

RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 6231 

04-05-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 493 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl enA 

RksYgB½t’man 6233 

 

 



X 
07-05-2018 -RbkasrYmelx 494 shv>Rbk sþIBI R)ak;]btßmÖsRmab;svnakarCMnMuCRmHkþIrbs; 

tulakar 6236 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

16-03-2018 -Rbkaselx 093 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un FImb‘ÍremF 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6239 

16-03-2018 -Rbkaselx 094 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un e®hÁn GUeronfl 

hV‘ÚtEvr GiuneFIeNsinNl É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg 6242 

16-03-2018 -Rbkaselx 095 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un y:ugehgsIug eleDIr 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 6245 

23-03-2018 -Rbkaselx 107 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un siunkaM GwEPrwl xb 

begáItsaxaeragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6248 

 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61356135



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61366136



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61376137



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61386138



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61396139



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61406140



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61416141



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61426142



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61436143



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61446144



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61456145



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61466146



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61476147



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61486148



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61496149



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61506150



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61516151



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61526152



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61536153



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61546154



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61556155



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61566156



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61576157



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61586158



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61596159



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61606160



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61616161



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61626162



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61636163



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61646164



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61656165



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61666166



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61676167



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61686168



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61696169



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61706170



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61716171



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61726172



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61736173



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61746174



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61756175



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61766176



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61776177



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61786178



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61796179



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61806180



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61816181



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61826182



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61836183



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61846184



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61856185



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61866186



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61876187



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61886188



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61896189



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61906190



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61916191



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61926192



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61936193



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61946194



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61956195



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61966196



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61976197



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61986198



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61996199



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62006200



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62016201



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62026202



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62036203



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62046204



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62056205



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62066206



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62076207



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62086208



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62096209



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62106210



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62116211



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62126212



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62136213



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62146214



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62156215



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62166216



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62176217



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62186218



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62196219



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62206220



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62216221



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62226222



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62236223



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62246224



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62256225



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62266226



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62276227



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62286228



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62296229



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62306230



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62316231



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62326232



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62336233



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62346234



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62356235



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62366236



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62376237



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62386238



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62396239



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62406240



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62416241



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62426242



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62436243



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62446244



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62456245



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62466246



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62476247



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62486248



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62496249



ឆា  ំទី១៨ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62506250



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


