
ឆាំទី  ១៧  លខ  ៦៧ ីមាសទី ០៣ ឆំា ២០១៧ីី

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

សារបាន

ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស



                                                                                                                                                
k         N67/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

25-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼639 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

erOg far½tñ CaTIRbwkSasemþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYg 

mhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ edayBMuykR)ak;ebovtS 7020 

25-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼640 sþIBI kartemøIgfñak;RbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 

cMnYn 03 rUb kñúgzannþrs½kþi ]tþmm®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

RBHbrmraCvaMg 7021 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼650 sþIBI karEtgtaMgelak  Bag par½tñ Ca 

]kj:a 7022 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼665 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

197 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar 7023 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼666 sþIBI kardak;m®nþIraCkar 83 rUb rbs;RksYg 

sßab½ncMnYn 24 [cUlnivtþn_ 7031 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼667 sþIBI smahrNkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak; CUnm®nþIraCkar 61 nak; énGKÁelxaFikardæanrdæsPa eTAkñúgRkbx½NÐGPi)al 

zannþrs½kþi]tþmGPi)al 7037 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
23-08-2017 -GnuRkwtüelx 137 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs; 

GKÁelxaFikadæan énevTikasm<½n§sgÁmsIuvil   7040 

 

 



x 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 138 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlvresnaFMelx 42 eTACa 

kgBltUcGnþraKmn_elx 128 dak;cMNuHeyaFPUmiPaKTI 1 bBa¢akardæankgT½B 

eCIgeKak  7047 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 932 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7049 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 933 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7050 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 934 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7052 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 935 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 7054 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 936 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 7056 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 937 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7058 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 938 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7059 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 939 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7060 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 940 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7061 

23-08-2017 -GnuRkwtüelx 941 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7062 

23-08-2017 -GnuRkwtüelx 942 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7064 

23-08-2017 -GnuRkwtüelx 943 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7065 

23-08-2017 -GnuRkwtüelx 944 GnRk>tt sþIBI karpþl;eRKOg\sSriyys 7066 

23-08-2017 -GnuRkwtüelx 945 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaCan;x<s; énFnaKar 

GPivDÆn_CnbT 7067 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 946 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 7069 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 947 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 7071 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 948 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7072 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 949 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7074 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 950 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;tamsBaØabRtCUnm®nþIraCkar 7075 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 951 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7076 

 

 



K 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 952 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7077 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 953 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7078 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 954 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7079 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 955 GnRk>tt sþIBI kardak;[naynKr)alCan;x<s;cUlnivtþn_ 

muneBlkMNt; 7080 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 956 GnRk>tt sþIBI kardak;nayTahan [cUlnivtþn_; 7082 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 957 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7084 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 958 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7085 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 959 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 7086 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 960 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7087 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 961 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7089 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 962 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7091 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 963 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7093 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 964 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7095 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 965 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 7096 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 966 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 7098 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 967 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7099 

24-08-2017 -GnuRkwtüelx 968 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7101 

2-esckþIseRmc 
25-08-2017 -esckþIseRmcelx 72 ssr sþIBI karcat;taMgsmasPaBRkumkargarsRmab; 

sRmbsRmYlerobcMkic©RbCMuKN³rdæm®nþIcRmuH km<úCa éf elIkTI 3 éf¶TI 7 Ex kBaØa 

qñaM 2017 7102 

26-08-2017 -esckþIseRmcelx 73 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYgTTYlbnÞúk 

erobcMyuT§sa®sþGPivDÆn_vis½ykat;edr nigEs,keCIgkm<úCa 2018-2025 7106 

 

 



X  

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

26-12-2016 -Rbkaselx 1552 shv>Rbk sþIBI karRbKl;katBVkic©RbmUlcMNUlfvikafñak;Cati 

sRmab;karRKb;RKgqñaM 2017                                                                    ¬tmkBI raCkic©elx 66¦    7109 

 
26-12-2016 -Rbkaselx 1554 shv>Rbk sþIBI karEbgEck\NTancMNayfvikafñak;CatiépÞkñúg 

CMBUktamcMNat;fñak;esdækic© nigcMNat;fñak;kmμviFI énmatikafvika sRmab;karRKb; 

RKgqñaM 2017                                                           ¬tmkBI raCkic©elx 66¦  7111 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
08-06-2017 -Rbkaselx 242 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un DI Lak;s_ 

GiuneFIeNsinNl É>k begáIteragcRk  plitkabUb 7157 

 
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70207020



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70217021



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70227022



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70237023



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70247024



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70257025



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70267026



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70277027



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70287028



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70297029



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70307030



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70317031



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70327032



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70337033



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70347034



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70357035



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70367036



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70377037



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70387038



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70397039



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70407040



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70417041



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70427042



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70437043



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70447044



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70457045



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70467046



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70477047



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70487048



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70497049



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70507050



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70517051



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70527052



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70537053



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70547054



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70557055



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70567056



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70577057



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70587058



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70597059



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70607060



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70617061



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70627062



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70637063



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70647064



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70657065



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70667066



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70677067



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70687068



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70697069



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70707070



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70717071



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70727072



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70737073



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70747074



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70757075



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70767076



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70777077



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70787078



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70797079



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70807080



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70817081



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70827082



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70837083



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70847084



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70857085



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70867086



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70877087



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70887088



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70897089



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70907090



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70917091



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70927092



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70937093



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70947094



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70957095



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70967096



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70977097



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70987098



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70997099



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71007100



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71017101



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71027102



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71037103



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71047104



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71057105



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71067106



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71077107



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71087108



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៦

ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71097109



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71107110



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71117111



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71127112



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71137113



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71147114



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71157115



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71167116



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71177117



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71187118



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71197119



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71207120



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71217121



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71227122



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71237123



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71247124



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71257125



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71267126



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71277127



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71287128



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71297129



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71307130



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71317131



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71327132



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71337133



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71347134



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71357135



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71367136



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71377137



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71387138



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71397139



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71407140



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71417141



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71427142



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71437143



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71447144



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71457145



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71467146



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71477147



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71487148



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71497149



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71507150



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71517151



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71527152



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71537153



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71547154



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71557155



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦៨

ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71567156



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71577157



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71587158



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៧  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71597159



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


