
    ឆំាទី  ១៨  លខ  ៦២ ីមាសទី ០៣ ឆំា ២០១៨៦២ ី

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

       ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស
សារបាន
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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

26-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼796 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 28 

rUb¼GgÁ 7299 

26-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼797  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 508 

rUb 7300 

28-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼798  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm ya 

b‘unNa CaGKÁnaykénGKÁnaykdæanTwks¥at énRksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ 7315 

28-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼799  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;]tþmesnIy_eTa KI visiT§ naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 7316 

28-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼800  sþIBI karepÞrRkbx½NÐm®nþIraCkarsIuvil 02 rUb 7317 

28-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼801  sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM enA 

RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ dl;m®nþIraCkar 86 rUb 7318 

28-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼802  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 09 rUb 7323 

28-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼803  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

RBHsgÇ cMnYn 61 rUb¼GgÁ 7324 

28-07-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0718¼804  sþIBI karEtgtaMgelak Kuy lagKI Ca 

]kj:a 7326 

 



x 
 01-08-2018 -NS¼KRT¼0818¼805  DECERNONS à titre posthume Monsieur le Professeur 

Pierre-André Lablaude, la Grand’ Croix de l’ Ordre Royal du Sahamétrei, en 
témoignage de Notre Plus haute considération 7327 

02-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼806 sþIBI niy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nig fñak;dl; 

Ék]tþm hwum vibulb¤T§i énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgFmμkar nig 

sasna  7328 

02-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼807 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak lI PIesg ¬LI  PEISHENG¦ CnCaticin  sBa¢aticin  7329 

02-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼808 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 06 rUb 7330 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
07-08-2018 -GnuRkwtüelx 107 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;sßantMNag 

énRBHraCaNacRkkm<úCaenAbreTs 7331 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 725 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7339 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 726 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7355 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 727 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7356 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 728 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7357 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 729 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7358 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 730 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7359 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 731 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7360 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 732 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7361 

17-07-2018 -GnuRkwtüelx 733 GnRk>tt sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl;zannþrs½kþi 7363 

18-07-2018 -GnuRkwtüelx 734 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 7364 

18-07-2018 -GnuRkwtüelx 735 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7365 

 

 



K 
18-07-2018 -GnuRkwtüelx 736 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7377 

18-07-2018 -GnuRkwtüelx 737 GnRk>tt sþIBI niy½tkm μtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;dl;m®nþI 

raCkar 7378 

18-07-2018 -GnuRkwtüelx 738 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7380 

18-07-2018 -GnuRkwtüelx 739 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7381 

18-07-2018 -GnuRkwtüelx 740 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7382 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 741 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 7383 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 742 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7385 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 743 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7386 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 744 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7387 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 745 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7388 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 746 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7390 

20-07-2018 -GnuRkwtüelx 747 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 7391 

2-saracr 
03-08-2018 -saracrelx 05 sr sþIBI karerobcMTivamnusScas;km<úCa nigTivamnusScas; 

GnþrCati éf¶TI 1 Ex tula qñaM 2018 7392 

III-kargarbNþaRksYg 
 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-07-2018 -Rbkaselx 608 shv>Rbk sþIBI kareFVIsmahrNkmμm®nþIraCkarénnaykdæan 

nItikmμ énGKÁelxaFikardæanRksYgesdækic© nighirBaØvtßú mkkñúgelxaFikardæanRkum 

RbwkSanItikmμ énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  7394 

04-07-2018 -Rbkaselx 612 shv>Rbk sþIBI karEksRmYl nigbMeBjbEnßmnaykdæaneRkam 

»vaTGKÁelxaFikardæan énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  7396 

 

 



X 
2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

09-04-2018 -Rbkaselx 134 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGta GwEPrwl É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7403 

09-04-2018 -Rbkaselx 135 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un EG‘tv:ans_ FIm 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg 7406 

09-04-2018 -Rbkaselx 136 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eCeGs eleDIr 

xlliksin PñMeBj É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 7409 

26-04-2018 -Rbkaselx 144 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un castic emeFoerol 

É>k begáIteragcRk plitsab‘U fñaMe)aHBum< nigfñaMRClk;BN’ 7412 

 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72997299



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73007300



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73017301



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73027302



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73037303



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73047304



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73057305



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73067306



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73077307



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73087308



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73097309



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73107310



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73117311



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73127312



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73137313



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73147314



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73157315



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73167316



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73177317



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73187318



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73197319



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73207320



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73217321



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73227322



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73237323



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73247324



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73257325



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73267326



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73277327



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73287328



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73297329



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73307330



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73317331



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73327332



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73337333



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73347334



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73357335



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73367336



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73377337



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73387338



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73397339



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73407340



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73417341



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73427342



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73437343



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73447344



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73457345



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73467346



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73477347



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73487348



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73497349



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73507350



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73517351



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73527352



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73537353



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73547354



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73557355



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73567356



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73577357



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73587358



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73597359



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73607360



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73617361



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73627362



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73637363



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73647364



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73657365



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73667366



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73677367



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73687368



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73697369



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73707370



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73717371



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73727372



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73737373



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73747374



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73757375



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73767376



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73777377



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73787378



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73797379



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73807380



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73817381



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73827382



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73837383



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73847384



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73857385



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73867386



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73877387



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73887388



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73897389



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73907390



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73917391



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73927392



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73937393



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73947394



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73957395



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73967396



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73977397



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73987398



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73997399



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74007400



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74017401



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74027402



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74037403



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74047404



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74057405



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74067406



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74077407



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74087408



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74097409



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74107410



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74117411



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74127412



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74137413



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74147414



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ
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