
ឆាំទី  ១៧  លខ  ៥៧ ីមាសទី ០៣ ឆំា ២០១៧ីី

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

សារបាន

ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស



                                                                                                                                                
k         N57/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
28-07-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0717¼007 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFn 

kmμc,ab; sþIBI KNbkSneya)ay nigc,ab; sþIBI viesaFkmμc,ab; sþIBI KNbkS 

neya)ay 5870 

2-RBHraCRkwtü   

21-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼576 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

énRksYgBaNiC¢kmμ 02 rUb manzan³esμI rdæelxaFikar edayBuMTTYlykR)ak; 

ebovtSr_ 5874 

21-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼577 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa Em:n r:a nayTahanfñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBl 

exmrPUminÞ 5875 

21-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼578 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak Qit supl 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al RksYgbrisßan mkzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

naynKr)al fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 5876 

21-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼579 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 07 rUb 5877 

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼582 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 65 rUb 5878 

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼583 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

bNÐitsPacarü sux TUc CaRbFanraCbNÐitüsPakm<úCa manzan³esμI rdæm®nþI 5881 

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼584 sþIBI kartemøIgzan³elakCMTavbNÐit 

sPacarü xøÚt FIta CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI eTsrdæm®nþI  5882 

 



x  

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼585 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CUnÉk]tþm 

yU saem:t CaTIRbwkSasemþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI  rdæm®nþI  

RksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar edaymin TTYlR)ak;ebovtSr_  5883 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
25-07-2017 -GnuRkwtüelx 116 GnRk>bk sþIBI ÉksNæan sBaØasmÁal; nigsBaØaskþi rbs; 

m®nþIRtYtBinitü]sSahkmμPaBynþ 5884 

25-07-2017 -GnuRkwtüelx 117 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénviTüasßan 

CatiGb;rMBiess 5904 

27-06-2017 -GnuRkwtüelx 674 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5908 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 744 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5909 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 745 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 5911 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 746 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 5912 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 747 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 5913 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 748 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 5914 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 749 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  5915 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 750 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  5916 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 751 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI  5917 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 752 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

GaNtþiTI 7 énFnaKarGPivDÆn_CnbT  5918 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 753 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  5920 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 754 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan  5921 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 755 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa  5923 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 756 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara  5925 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 757 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  5926 

 

 



K  

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

08-05-2017 -Rbkaselx 188 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘URBIemor FU 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitEs,keCIg  5929 

08-05-2017 -Rbkaselx 189 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un m:asÞ½r & ERhVg 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  5932 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nig ensaT 
06-07-2017 -Rbkaselx 375 Rbk>ksk sþIBI KMrUBaküesñIsMu nignItiviFIénkarpþl;viBaØabnbRt 

bBa¢ak;KuNPaBBUCdMNaM  5935 

 

  





ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58705870



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58715871



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58725872



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58735873



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58745874



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58755875



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58765876



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58775877



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58785878



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58795879



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58805880



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58815881



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58825882



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58835883



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58845884



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58855885



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58865886



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58875887



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58885888



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58895889



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58905890



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58915891



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58925892



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58935893



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58945894



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58955895



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58965896



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58975897



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58985898



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58995899



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59005900



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59015901



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59025902



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59035903



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59045904



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59055905



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59065906



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59075907



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59085908



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59095909



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59105910



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59115911



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59125912



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59135913



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59145914



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59155915



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59165916



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59175917



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59185918



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59195919



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59205920



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59215921



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59225922



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59235923



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59245924



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59255925



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59265926



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59275927



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59285928



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59295929



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59305930



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59315931



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59325932



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59335933



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59345934



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59355935



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59365936



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59375937



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59385938



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59395939



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59405940



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59415941



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59425942



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59435943



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59445944



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59455945



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59465946



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59475947



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59485948



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59495949



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59505950



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59515951



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59525952



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59535953



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59545954



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59555955



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59565956



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59575957



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59585958



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59595959



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59605960



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59615961



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59625962



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59635963



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59645964



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59655965



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59665966



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59675967



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59685968



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59695969



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59705970



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59715971



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59725972



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59735973



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59745974



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59755975



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59765976



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59775977



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


